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Številka 7/2021
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enkrat
mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo
v občini.
Naslednja številka izide 16.
avgusta 2021. Prispevke
za objavo pošljite na
elektronski naslov
pletenice@dol.si. Zadnji rok
za oddajo prispevkov je 1.
avgust 2021.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Prispevate lahko vsi uporabniki mobilnih storitev
Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2.

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

Pošljite SMS
sporočilo s ključno
besedo LJUDEM5
na številko 1919 in
prispevali boste 5
EUR za humanitarno
akcijo "Pomoč in
podpora starejšim''.

VAŠE DONACIJE SPREJEMAMO TUDI NA NAŠEM HUMANITARNEM RACUNU: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA
IBAN: SI56 6100 0112 2334 482 | DELAVSKA HRANILNICA D.D. SWIFT ALI BIC: HDELSI22 | SKLIC: SI00 10-2-7
NAMEN: POMOČ IN PODPORA STAREJŠIM | KODA NAMENA: CHAR

www.rdecikrizljubljana.si

iz županove pisarne

Spoštovani sokrajani in sokrajanke,
krepko smo že stopili v julij, mesec, ko so še dovoljene sanje. Upam, da bo tako
še nekaj naslednjih mesecev in še naprej, dokler se ne bomo v celoti zadovoljivo
in množično zaščitili pred prihajajočim novim valom covid SARS-CoV-2, veliko
bolj prenosljivo različico delta.

Dolsko, kanalizacije na Vidmu in pločnikov na
relaciji Beričevo-Brinje.
Kaj nas čaka v naslednjih mesecih? Obeti zagotovo niso dobri in želim si, da bi čim prej dosegli potrebno stopnjo precepljenosti, ki nam bo
omogočila vrnitev v normalno življenje, zato se
na vas v skladu z priporočili NIJZ in Vlade obračam s pozivom k podpori cepljenja. Prve ocene
s strani Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni kažejo, da bo različica delta do konca avgusta 2021 predstavljala 90 %
vseh okužb s covid SARS-CoV-2 na območju
Evropske unije. Občina Dol pri Ljubljani bo v
prvem tednu avgusta ponovno aktivirala operativno skupino štaba Civilne zaščite Dol z namenom ugotoviti stanje okužb, število precepljenosti, morebitno zahtevo po uporabi mobilne cepilne enote in drugih nujnih ukrepov pred začetkom novega šolskega leta.
Na polno uživajmo še zadnje dni julija in začetek avgusta, pri tem pa se ne pozabimo pripraviti na hladnejše dni. Trenutno je cepljenje naše
edino realno upanje, da se nam ne ponovi epidemija. »Nalezimo se dobrih navad – cepimo
se.«
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

Foto: Nina Keder

O

d mojega zadnjega nagovora je minil
skoraj mesec, prelep, poln dogodkov
in optimizma. Ob koncu leta smo najbolj nadarjenim učencem, ki so bili
vsa osnovnošolska leta odlični, prvič svečano
podelili »Županovo petko«. Skupaj z veterani
vojne za Slovenijo iz naše občine in njihovimi
stanovskimi kolegi smo na slovesnosti ob 30-letnici naše države pred Tetraeder v Dolskem položili spominski venec, na Rajhovi domačiji pa
zasadili 30 lip. To so zadnja posajena drevesa v
»Vrtu življenja«, jeseni se bo vrt dopolnil še s približno 150 zdravilnimi rastlinami, grmovnicami
in zelišči, kar bo simbolično zaokrožilo spomin
na 250-letnico rojstva barona Jožefa Kalasanca
Erberga.
Kot ste že sami opazili, na vseh delih občine potekajo obnovitvena dela ali rekonstrukcije, trenutno so med bolj pomembnimi gradnja krožišča na Vidmu, gradnja mostu v Kamnici, obnova
ceste od Klopc proti Križevski vasi, saniranje ceste od Vinj proti Ihanu ter manj vidni projekti, a
zato nič manj pomembni, kot so predelava knjižnice v tri šolske razrede, druga faza obnove poslopja Rajhove domačije, obnova otroškega igrišča pri vrtcu v Dolu ter priprava dokumentacije
za obnovo vodovoda in gradnjo pločnika skozi

Predsednik veteranskega društva
Sever, specialna enota, Janez Portir,
župan Željko Savič in nadporočnik
Miran Stopar, član predsedstva veteranov Slovenske vojske so položili venec
pred spomenik v Dolskem.
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Brezplačno pravno
posvetovanje

Razširitev ceste v Beričevem
V juniju je bilo izvedeno
asfaltiranje dela ceste v
Beričevem, kjer je bil v
jeseni zgrajen enostranski pločnik in je cesta za
srečevanje vozil postala
preozka. S tem ukrepom
se je širina asfaltiranega
dela ceste povečala,
tako da srečevanje vozil
zdaj poteka nemoteno.
Gradbena dela je izvedlo
podjetje GP Hribar,
vrednost del z DDV je
znašala 20.000,00
EUR. • Občinska uprava

Foto: Mira Lukežič

V občini Dol pri Ljubljani smo začeli
s poskusnim 3-mesečnim projektom
brezplačnega pravnega svetovanja
občanom. Projekt brezplačne pravne
pomoči je zastavljen kot prvi pravni
nasvet občanom s področij pravdnih
in nepravdnih postopkov, družinskega
prava, dedovanja, upravnih zadev,
stvarnega prava, stanovanjske proble
matike, delovnega prava, pravic iz
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega
prava. Vabljeni na posvet zadnjo
sredo v mesecu osebno na sedežu
Občine, naslednji termin je sreda, 29.
september 2021, od 12:00 do 17:00.
Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center PIC, prijave vsak
delovnik od 9.00 do 14.00 na telefonski številki 01 521 18
88 ali elektronskem naslovu
pic@pic.si.
• Občinska

uprava

Gradnja krožišča Videm se je začela
Po 15 letih neuspešnih prizadevanj je Občini sedaj le uspelo,
da so v preteklem mesecu v križišču Videm zabrneli gradbeni
stroji. Gradbena dela za izgradnjo krožišča Videm bodo potekala 4 mesece in bodo predvidoma končana v septembru.
Pogodbena vrednost celotne investicije znaša 720.000,00
EUR. V okviru tega bo občina uredila priključke lokalnih

cest (zemeljska dela, voziščne konstrukcije, gradbena in
obrtniška dela, prometna oprema ipd.) in iz občinskega
proračuna zagotovila 130.000,00 EUR. Bodoče krožišče bo
pomenilo veliko pridobitev za naš kraj, saj je bilo dosedanje
križišče v prometnih konicah zelo obremenjeno, vključevanje
na glavno cesto pa nevarno. 
• Občinska uprava
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Javno dostopno internetno omrežje
Od julija dalje lahko občani in obiskovalci na sedmih lokacijah v občini Dol pri
Ljubljani uporabljate brezplačni dostop do interneta prek omrežja WiFi4EU!
Kot smo že večkrat omenili, je Občina
Dol pri Ljubljani na javnem pozivu
Evropske komisije za dodelitev
nepovratnih sredstev za spodbujanje
internetne povezljivosti v lokalnih
skupnostih prejela bon v vrednosti
15.000 evrov. Izkoristili smo ga
za nakup in namestitev opreme za
brezžični internet na javnih mestih v
občini. Namestitev opreme in omrežja
je izvedlo podjetje Telemach, d. o. o.,
ki se je zavezalo uporabiti najnovejšo
in najboljšo razpoložljivo opremo, ki
omogoča hitro, zanesljivo in varno
povezljivost. V skladu z določili pobude
WiFi4EU je Občina dolžna vzdrževati
opremo in internetno povezljivost še vsaj
tri leta, torej do julija 2024.
Omrežje je na vseh lokacijah označeno
z emblemom WiFi4EU. Možnost
internetnega dostopa prek brezžičnega
omrežja z oznako WiFi4EU lahko
koristite prav vsi. Uporaba je brezplačna,
pri čemer nista dovoljena oglaševanje
in uporaba podatkov v komercialne
namene. Za registracijo na omrežje
geslo ni potrebno, uporaba interneta pa
je časovno in podatkovno neomejena.
Po šestih urah uporabe se je potrebno
ponovno prijaviti v omrežje, prav tako vas
ob neaktivnosti sistem odjavi iz omrežja.

Radij dometa je 150 do 200 metrov
(odvisno od vrste naprave, s katero se
prijavljate v omrežje).
Navodila za prijavo v omrežje
Med razpoložljivimi omrežji na
lokaciji izberite omrežje »WiFi4EU«,
odpre se spletni obrazec z
emblemom WiFi4EU, kjer izberete
možnost »Vstopite«. S tem je prijava
opravljena. Če se vam odpre okno,
ki javlja, da ima omrežje, ki se
mu skušate pridružiti, varnostne
težave, pritisnete »Vseeno nadaljuj
v brskalniku«, saj je javljanje težave
povezano z operacijskim sistemom
vaše naprave in ne bo ogrozilo
varnosti vaše naprave.
Kot je razvidno iz priloženega
zemljevida, je
WiFi4EU dostopen
na naslednjih
lokacijah:
•Rajhova domačija,
Dol 18
(notranji in zunanji
AP)
•Športno igrišče
Križevska vas,
Križevska vas 1

(zunanji AP)
•PGD Beričevo, Beričevo 12
(notranji in zunanji AP)
•Kmetski dom Beričevo, Beričevo 18
(notranji AP)
•Občinska uprava Dol (notranji AP)
•PGD Laze, Laze pri Dolskem 29
(zunanji AP)
•PGD Senožeti, Senožeti 25
(notranji in zunanji AP)
V primeru zaznane napake ali
nedelovanja omrežja pokličite kontaktni
center Telemacha na telefonsko številko
070 700 700 ali pišite na elektronski
naslov info@telemach.si. Dosegljivi so
24 ur na dan, vse dni v tednu. Omrežje
WiFi4EU že lahko uporabljate! Vabljeni,
da se povežete in ga preizkusite!

• Občinska uprava

Vabljeni, da postanete prostofer
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše
in socialno šibkejše osebe, ki potrebujejo prevoz in
ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, z
aktivnimi vozniki, ki po drugi strani radi priskočijo na
pomoč. Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam
ob nudenju pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj
potrebni, prinaša tudi veliko osebno zadovoljstvo in
ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer porabili
za manj pomembne stvari in opravila. Vabimo vas, da se
pridružite naši veliki prostoferski družini – prijave lahko
pošljete na naslov: obcina@dol.si ali pokličete na 01
530 32 40. Zaradi vas bo še več nasmehov na obrazih
pomoči potrebnih in svet lepši! PRIDRUŽITE SE NAM IN
POSTANITE PROSTOFER!
•Občinska uprava
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti
na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), ter proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 97/2021) objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021
1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

DEJAVNOSTI – NE ODPIRAJ«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana
na zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno
pošiljko ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Dol
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani do
zaključka uradnega časa Občine na zadnji dan roka za
oddajo vlog.
Rok za prijavo na javni razpis je 31. 8. 2021.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu
2021. Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
lahko predlagajo za sofinanciranje programe in projekte pod
pogojem, da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih
programov in projektov ter imajo izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež uporabnikov in
delež sredstev iz drugih virov.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog in
obveščanje o izidu javnega razpisa
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
poteka roka za prijavo. Vloga, ki jo je stranka poslala po
poteku razpisnega roka, je prepozna.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki odpre vse
vloge, pripravi poročilo, opravi strokovni pregled popolnih
vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.

3. Višina razpisanih sredstev
Proračunska sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena
na proračunski postavki 40091/412000–Delovanje kulturnih
društev, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21).

8. Merila za ocenjevanje prijav
Kulturnim in drugim društvom se lahko sofinancira:
program redne dejavnosti,
priprava in izvedba kulturnih prireditev,
udeležba na skupinski kulturni prireditvi,
kulturni program na drugih prireditvah,
druge enkratne akcije,
udeležba na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih,
strokovno izpopolnjevanje,
vzdrževanje opreme in prostorov.

4. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, organizacije, zavodi
in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani,
izvajajo dejavnost v Občini Dol pri Ljubljani, imajo določeno
število članov iz Občine Dol pri Ljubljani ali je njihovo
delovanje oziroma so njihovi projekti drugače povezani z
Občino Dol pri Ljubljani, so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki
urejajo njihov status in delovanje, imajo materialne,
kadrovske in druge pogoje za delovanje, imajo urejeno
evidenco o članstvu, velja za društva, da predložijo ustrezen
program dela in letni načrt.

9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje na javnem razpisu
dobijo zainteresirani kandidati na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna
oseba: Ana Biser, telefonska številka: 01 530 32 54, e-mail:
ana.biser@dol.si

5. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu
2021, zahtevki za izplačila pa vloženi do najkasneje 30. 11.
2021.

10. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v
času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na
povezavi www.dol.si.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna
dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča in
zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti
ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR KULTURNE

Številka: 6100-0001/2021-6
Datum: 8. 7. 2021
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• OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Željko Savič, župan

Novice iz občinske stavbe
Na podlagi Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18-UPB2), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih
in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 31/2017) in Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) objavljam

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in
društev v občini dol pri ljubljani za leto 2021
6. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je 31. 8. 2021.

1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

7. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje programov mora predlagatelj
izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna dokumentacija)
in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana
dokazila.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov
izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših
področjih dejavnosti.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti
ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV 2021 – NE ODPIRAJ«.

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani,
so registrirani po Zakonu o društvih,
imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske in
organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
svojem področju,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini (oz.
podano izjavo, da društvo nima članarine) in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
bodo brezplačno sodelovali na prireditvah, ki jih organizira
Občina, če bodo k temu pozvani,
imajo najmanj 10 članov,
imajo najmanj polovico članov iz občine Dol pri Ljubljani,
pristojnim občinskim organom vsako leto redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana
na zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno
pošiljko ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
do zaključka uradnih ur občine na zadnji dan roka za
oddajo vlog.
8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog in
obveščanje o izidu javnega razpisa
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog ter
določitev predloga višine sofinanciranja opravi tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji
obveščeni predvidoma v 30 dneh po končanem razpisu.

Društvo oziroma organizacija v prvem letu delovanja ne
more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov
društev.
Društvo oziroma organizacija, s katero je bila pogodba o
sofinanciranju programov prekinjena, eno leto (prvi
naslednji razpis) ne more kandidirati za sredstva.

9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu
dobijo zainteresirani kandidati na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna
oseba: Ana Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-mail:
ana.biser@dol.si.

Kandidirajo lahko tista društva, ki delujejo v javnem interesu
in s svojimi programi ne kandidirajo na drugih javnih
razpisih, ki jih razpiše občina Dol pri Ljubljani v letu 2021.
4. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za sofinanciranje programov v višini 20.000,00 EUR
se zagotavljajo s proračunom Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/21) na proračunski postavki
40100–Delovanje društev, odborov.

10. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v
času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol
pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani,
na povezavi www.dol.si.

5. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu
2021, zahtevki za izplačila pa vloženi do najkasneje 30. 11.
2021.

Številka: 6100-0001/2021-6
Datum: 8. 7. 2021
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• OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Željko Savič, župan

Novice iz občinske stavbe
Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg in 82/2020), 8. člena
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021) in Odloka o proračunu
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/2021) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2021
1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Do pri Ljubljani.

•imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je
razviden predvideni vir prihodkov in stroškov za
izvedbo programov/področij,
•imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in/ali zveze športnih društev) in evidenco o
udeležencih programa.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje prijav za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
Občini Dol pri Ljubljani po naslednjih vsebinskih
sklopih:
Športni programi:
•prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
•športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
•kakovostni in vrhunski šport,
•kakovostni šport,
•vrhunski šport,
športna rekreacija.
Razvojne dejavnosti v športu:
•izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu,
•založništvo v športu,
•informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju
športa.
Organiziranost v športu
•Športne prireditve in promocija športa

5. Merila in kriteriji za vrednotenje programov
Programi prijaviteljev se bodo ovrednotili na podlagi
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021) in
meril za izbor in vrednotenje programov LPŠ v Občini
Dol pri Ljubljani.
6. Višina razpoložljivih sredstev
Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev,
zagotovljenih v sprejetem proračunu Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/2021) in
znaša 70.000,00 EUR.
7. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih
sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti v celoti ali
delno izvedeni v letu 2021, dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2021, zahtevki za
posamezna izplačila pa posredovani občinskemu uradu
najkasneje do 30. 11. 2021.

3. Izvajalci letnega programa, ki se lahko prijavijo
na razpis
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo
na javnem razpisu, so:
•športna društva in zveze športnih društev (ki jih
ustanovijo društva),
•zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge
pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu,
•ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove,
•zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe,
•zasebni športni delavci.

8. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je 31. 8. 2021.
9. Način dostave vloge za sofinanciranje
programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna
dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča in
zahtevana dokazila. Vse obrazce je potrebno izpolniti v
računalniški obliki, jih natisniti in poleg priložiti še zapis
na digitalnem mediju (CD, DVD, US …) ter vse skupaj
poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani v zaprti ovojnici s
svojim naslovom in s pripisom »JR za sofinanciranje
športa – NE ODPIRAJ!«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s
priporočeno pošiljko ali če je bila oddana v sprejemni
pisarni Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol
pri Ljubljani do zaključka uradnega časa občine na
zadnji dan roka za oddajo vlog.

4. Pogoji za prijavo na razpis
•Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
imajo ustrezno registracijo najmanj dve leti na dan
objave javnega razpisa,
•izvajajo športne programe in delujejo na področju
športa najmanj dve leti na dan objave javnega razpisa,
•imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in izvajajo
športne programe pretežno za prebivalce občine,
•imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene
materialne in prostorske pogoje,
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Novice iz občinske stavbe

10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter
obveščanje o izidu javnega razpisa
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
poteka roka za prijavo. Vloga, ki jo je stranka poslala po
poteku razpisnega roka, je prepozna.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki odpre
vse vloge, pripravi poročilo, opravi strokovni pregled
popolnih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev
v skladu z merili za izbor in vrednotenje programov LPŠ
v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021).
Prijavljeni kandidati bodo o izidu Javnega razpisa
obveščeni pisno, praviloma v 30 dneh od roka za oddajo
vlog.
11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje
informacij

Informacije in navodila za sodelovanje na javnem
razpisu dobijo zainteresirani kandidati na sedežu
Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri
Ljubljani. Kontaktna oseba: Ana Biser, telefonska
številka: 01 530 3254, e-mail: ana.biser@dol.si.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo
v času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine
Dol pri Ljubljani, na povezavi www.dol.si.
Številka: 671-0002/2021-4
Datum: 9.7.2021

• OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Željko Savič, župan

Nagradite svoje izdelke z znakom
kakovosti Srca Slovenije!

Foto: osebni arhiv dr. Boža Cerarja

K

akovost izdelkov danes ni
več le naključje ali želja
ponudnika, pač pa je to
potreba vsakega
proizvajalca, rokodelca ali
prehranskega ponudnika, ki želi biti
konkurenčen in uspešen. Kolektivna
blagovna znamka Srce Slovenije
zagotavlja kakovost pridelkov,
prehranskih in rokodelskih izdelkov
ter izdelkov unikatnega in
industrijskega oblikovanja z območja
Srca Slovenije. Če v Srcu Slovenije
ustvarjate rokodelske izdelke
oziroma izdelke unikatnega in
industrijskega oblikovanja ali
pridelujete in predelujete prehranske
izdelke, vabljeni, da kakovost vaših
izdelkov preverite s prijavo na razpis
za uporabo Kolektivne blagovne
znamke Srce Slovenije.
Na ocenjevanje se lahko prijavite
fizične osebe z dejavnostjo, nosilci
kmetijskih gospodarstev in podjetja
iz občin, ki zaokrožujejo območje
Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani,
Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica,
Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica,
Mengeš, Moravče, Radeče,
Šentrupert, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.
Rok za prijavo je 5. oktober 2021.
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Interes za prijavo pa sporočite že
prej, nekje do začetka septembra.
Preverite razpisne pogoje na spletni
strani http://www.srce-slovenije.si/
okolje.
Dodatne informacije: rokodelski
izdelki - Mija Bokal, 01 89 62 713,
mija.bokal@razvoj.si, prehranski
izdelki - Tina Pregel, 01 89 62 714,
tina.pregel@razvoj.si.

S certifikatom Srca Slovenije se
ponaša že 55 ponudnikov. Pridružite
se nam tudi vi in skupaj z nami
ustvarjajte uspešne zgodbe v Srcu
Slovenije!
•Tina Pregel

Vprašali ste - odgovarjamo

O živih mejah, čistilnih napravah in varnosti na cesti
Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov vam predstavljamo v
nadaljevanju. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, ne
odlašajte, pošljite nam svoje vprašanje na elektronsko pošto pletenice@dol.si ali na
naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
nova. Zanima me, če se kaj razmišlja o ločitvi od šole in kaj so razlogi
za ureditev, kot jo imamo v naši občini.
O: Ravnatelj imenuje pomočnika
ravnatelja. Trenutno pomočnico, go.
Zdenko Peklaj, je imenoval še g.
Hromc v času svojega ravnateljevanja. Vezano na drugi del vprašanja
Občina odgovarja, da je stroškovno
ugodnejša takšna ureditev, kot jo trenutno imamo (en javni zavod), deluje pa vrtec povsem samostojno. S šolo se povezuje predvsem iz pedagoških razlogov, pri prehajanju otrok iz
vrtca v šolo, kjer je dobro sodelovanje vrtca in šole zelo pomembno.
1. VPRAŠANJE
Podvoz iz Podgore pri Dolskem do
Kleč je bil letos poplavljen že 5-krat.
Šolski avtobus vozi otroke iz Kleč in
otroci iz Podgore morajo zaradi poplave, ki v podvozu dosega tudi 50
cm in več, prečkati regionalno cesto
ob prometnih konicah. Na tem delu
je omejitev hitrosti 90 km/h, ki se je
drži le redko kdo, poleg tega pa ni
prehoda za pešce. Več kot očitno je,
da se ta podvoz ne bo nikoli uredil,
zato me zanima, ali boste zahtevali
prehod za pešce čez regionalno cesto
s semaforjem ali šolski avtobus/
kombi spremeni traso pobiranja šolskih otrok, preden pride do tragične
nesreče.
O: Občina je pred dvema letoma
na tem mestu uredila novo ponikovalnico, ki se čisti vsako leto.
Očiščena je bila tudi letos spomladi,
vendar kljub temu nekajkrat na leto
zaradi prekomerne količine padavin
in zalednih voda podvoz poplavi.
Smatramo, da bi bila postavitev prehoda za pešce čez glavno državno
cesto neustrezna in nevarna. Na
Občini bomo preverili možnosti, da
bi problem rešili s spremembo trase
vožnje šolskega avtobusa.

Občinska uprava

2 VPRAŠANJE
V časopisnem članku berem o vgradnji čistilnih naprav. Nekaj odgovorov je sicer podanih, me pa zanima,
kako je s tem v naši občini. Do
kdaj in v katerem primeru moramo
vgraditi biološke čistilne naprave?
Kako je na območjih, kjer je sicer
predvideno kanalizacijsko omrežje,
a rok izgradnje še ni znan?
O: Za legalno zgrajene obstoječe
objekte se ne zahtevajo male komunalne čistilne naprave (MKČN). V
primeru, da bi želeli izvesti poseg, za
katerega potrebujete gradbeno dovoljenje, npr. prizidavo, spremembo namembnosti, rekonstrukcijo …, bi morali sočasno umestiti tudi MKČN. Ko
bo zgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje, bo priključitev nanj obvezna ne glede na to, ali imate na zemljišču že umeščeno MKČN ali ne.

Občinska uprava
3. VPRAŠANJE
Ravno so potekale volitve novega
ravnatelja osnovne šole. Zanima
me, kako se izbira podravnatelja,
odgovornega za vrtec? So tudi kakšne volitve ali povsem samostojna
ravnateljeva izbira? Pogosto je v
Sloveniji vrtec povsem ločena usta-
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4. VPRAŠANJE
Pred časom je bilo napovedano, da
bo Občina kupila ohišja za stacionarni radar in dva naj bi bila postavljena tudi v Beričevem in Brinju.
Predlagam, da se ga postavi v
Beričevem na ravnini pred mostom
čez Kamniško Bistrico, saj tam avtomobili pogosto dosegajo prekomerno hitrost.
O: Debata o postavitvi ohišij stacionarnih radarjev se je pojavila v okviru predloga participativnega proračuna v letu 2020 v naseljih Videm in
Zaboršt. Predlog je zajemal ukrep
zmanjšanja hitrosti vožnje skozi obe
naselji. V okviru tega predloga sta bila postavljena dva prikazovalnika hitrosti, ki voznike opozarjata na hitrost vožnje. Interaktivne podatke
lahko spremljate tudi na občinski
spletni strani (https://www.dol.si/sl/
content/lokalno/meritve-hitrosti2.html). Poleg tega se je izkazalo, da je
dolgoročno bolj učinkovit ukrep
spreminjati lokacijo radarjev. Bomo
pa predlagano lokacijo upoštevali pri
nadaljnjih aktivnostih. 

Občinska uprava
5. VPRAŠANJE
Zanima me, ali drži, da je potrebno
žive meje, ki mejijo oziroma so v

Vprašali ste - odgovarjamo

križiščih vaških cest postriči na 70
centimetrov višine? Na marsikaterem koncu občine je namreč zaradi
zasaditve tik ob cesti vozišče nepregledno in ogroža vse udeležence v
prometu. Kaj storiti, če lastniki ne
postrižejo živih mej, na koga se potem obrniti, ima Občina kakšne pristojnosti?
O: Skladno s 45. členom Odloka o
občinskih cestah je dovoljena višina
žive meje 0,70 m in 1,5 m od roba
vozišča oziroma 0,50 m od zunanjega
roba hodnika za pešce. Morebitna neskladja se lahko prijavijo na občino
ali medobčinski inšpektorat.

Občinska uprava
6. VPRAŠANJE
Želim opozoriti na neupoštevanje
omejitve hitrosti 50 km/h v Dolskem
pri križišču z Mercatorjem in cesto k
cerkvi. Ker je tam prehod za pešce,
po katerem grem velikokrat, lahko
povem iz prve roke, da večina voznikov prehitro vozi in redko kateri
ustavi pred prehodom. Če bi bil tam
stacionarni radar, bi zaslužili lepo
vsoto denarja, če se malo pošalim.
Upam, da je možna kakšna rešitev.
O: Na Občini bomo za upravljalca
državne ceste, Direkcijo RS za infrastrukturo, pripravili dopis, v katerem
ga bomo opozorili na problem prehitre vožnje in neupoštevanja omejitve
hitrosti. Predlagali bomo postavitev
stacionarnega radarja, ki bi prav gotovo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti v tem delu naselja.
Občina na državni cesti nima pristojnosti postavljati radarjev, tako da tudi
izkupiček od kazni ne bi prišel v občinski proračun. 
Občinska uprava

7. VPRAŠANJE
Spoštovani župan g. Željko Savič,
začela se bo gradnja na glavni cesti
na Vidmu. Table za obvoze so že postavljene. Promet je usmerjen na vaške ceste. Prav zaradi vedenja, da se
bo gradil rondo, sem v svojem mandatu začel s projekti gradnje pločnikov skozi Zaboršt in Videm. Morda
vas je vznejevoljilo, da naj bi bili ti
pločniki moj projekt, čeprav so v resnici projekt v korist vseh, in ne mene osebno. Ključne občinske delavce
ste odpustili in po dobrih dveh letih
vašega mandata ni narejenega nič
za varnost prometa na teh cestah. Z
izjemo nekaj metrov asfalta je vse
ostalo tako, kot je bilo ob mojem odhodu, čeprav ste imeli več kot dovolj
časa, da bi poskrbeli za varnost pešcev, tudi otrok, ki tukaj dnevno hodijo v šolo. Prosim vas za konkretno
pojasnilo, ne floskule o tem, kako
boste poskrbeli za
prometno varnost.
Lepo prosim, naj
vas ne zapelje želja,
da bi se spet izgovarjati name ali na to,
da je gradnja rondoja stvar države. Vi,
prav vi kot trenutni
župan, morate poskrbeti za varnost na va-

Videm
Zaboršt
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ških cestah. Kako bo torej fizično zagotovljena varnost udeležencev v
prometu? Kje naj hodijo šolarji, da
bodo varni? Ta mail pošiljam še posameznikom, za katere menim, da
jim je mar za prometno varnost. Da
bo bolj jasno, prilagam še sliki nedokončanih projektov.
Janez Tekavc
O: Spoštovani g. mag. Janez Tekavc,
pravijo, da se v življenju zarečenega
kruha največ poje. Očitno se to dogaja tudi meni. Po zadnjih treh demantijih vašega zlonamernega in zavajajočega pisanja, sem danes spet postavljen pred dejstvo, ko me ponovno
neutemeljeno napadate s širjenjem
neresnic in poskusom zavajanja na
način, ki ga kot bivšemu županu ne
bi nikoli prisodil. Razlika od prejšnjih
pisanj pa je zaskrbljujoča. Če
bi
Članek iz Dela,
dne 6. 7. 2021

Vprašali ste - odgovarjamo

se še vedno naslanjali na vaš ožji krog
prejemnikov elektronskih sporočil,
me to ne bi skrbelo. Glede na to, da
pa ste to pisanje naslovili na še ne
vem koliko drugih elektronskih naslov in na osrednje tiskane medije, je
moja dolžnost, da s konkretnim pojasnilom naslovim vse tiste sokrajane in
sokrajanke, ki vašega pisanja niso bili
deležni.
Najprej sem vesel, da ste opazili začetek gradnje rondoja na Vidmu.
Pričakoval sem z vaše strani dobronameren klic ali sporočilo »končno nam
je uspelo«, žal je bilo vaše sporočilo
ravno nasprotno. Pričakoval bi tudi,
da kot krajan Zaboršta in bivši župan
delujete pomirjujoče in razumevajoče, tudi tu je vaše ravnanje nenaklonjeno in med ljudmi neti zgolj nemir
in občutek ogroženosti. Škoda. Kot
sami veste, rondo na Vidmu čakamo
že dobrih 40 let, veliko nesreč in materialne škode je bilo povzročene na
tem prometno zelo pomembnem križišču. Zadnjih 25 let je bil cilj vseh županov, da se zgradi, in končno je kot
zadnji med krožišči dočakal dan gradnje. Zakaj zadnji? Zato, ker je pomembna prometna žila proti
Domžalam, in zato, ker je visoko
izven nivojsko umeščen.
V zadnjem letu in pol je DRSI v so-

delovanju z Občino Dol pri Ljubljani
izvedel še dva pomembna prometno
varnostna posega in rekonstrukciji
vozišča (gradnja pločnika med tremi
dislociranimi naselji Senožeti in pločnika pri Mercatorju v Dolskem). V
vseh primerih, kot tudi v zadnjem primeru, so skupaj z Občino pripravili
»Elaborat začasne prometne ureditve«, v zadnjem primeru je bil ta v juniju še dopolnjen. V vseh prejšnjih
primerih kljub zastojem tako nekorektnega odziva posameznika, kot je
vaš, nismo dobili. Iz naselja Zaboršt
smo prejeli le dva predloga, naj se
dodajo še tri hitrostne ovire in naj se
bankine poskušajo tako urediti, da ne
bi bilo preobsežnega prašenja. To
smo tudi storili. Trenutno ugotavljamo, da so prometne razmere na delu
ceste skozi naselje Zaboršt več kot zadovoljive.
Zdaj pa konkretno pojasnilo, kaj
smo naredili, z upanjem, da zadnjič
naslavljate moje skrbno pripravljene
odgovore za »floskule«. V skladu z načrtom razvojnih programov ter na
predlog svetnikov in občinske uprave
se je v lanskem letu na trasi predvidenega obvoza začela obsežna gradnja
kanalizacije in pločnika na Vidmu,
prav tako se je pred šolo uredilo dvignjeno križišče, kar dodatno izboljšu-
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je prometno varnost. Zelo pomemben pločnik je bil zgrajen tudi od hiše Videm 19 do 21 (pri Vagičku), vse
do potoka Mlinščica, kjer je bilo nevarno zoženje vozišča brez pločnika.
Po izgradnji krožišča na Vidmu se bo
nadaljevalo z gradnjo kanalizacije in
pločnika od Mlinščice do pošte na
Vidmu ter nato južno proti tovarni
JUB. Občina si sočasne gradnje s krožiščem ni smela privoščiti zaradi zapor, saj je lokalna cesta skozi Videm
edina pot do OŠ Janka Modra. V primeru zapore tudi te bi bil prometni
kaos še večji. Sicer pa je gradnja krožišča Videm namenoma v času šolskih počitnic, ko je prometna obremenitev cest najmanjša. Zaključek
gradnje je predviden 18. 9. 2021, torej
čez dva meseca.
Za potrebe obvozov so bili sprejeti
naslednji ukrepi:
1. Na obvozu proti Ihanu, ki poteka
mimo naselja Zaboršt, je Občina že v
lanskem letu postavila števec in merilec hitrosti, ki opozarja voznike na hitrost vožnje. Poleg že obstoječih grbin je Občina dodatno montirala tri
grbine (skupaj 6), ki onemogočajo hitro vožnjo skozi naselje, kar dokazuje
tudi statistika meritev hitrosti. Večina
vozil se pelje med 30 in 40 km/h. Vse
bankine so bile dodatno nasute z as-

Vprašali ste - odgovarjamo

umeščanjem kanalizacije in pločnikov. Tudi za cesto od Dola proti
Beričevem in Brinju dela potekajo
ali pa je v pripravi dokumentacija.
Zdaj pa še odgovori na meni
manj ljuba podtikanja ali zavajanja,
ki sem ji od začetka mandata deležen od vas:
•Skozi Zaboršt in Videm niste
zgradili niti metra pločnika. Res je,
da je bil tik pred volitvami namesto
ceste s pločnikom zgrajen »cestni
bulevar z rolkarsko stezo in pumptrakom« brez vseh ustreznih javnih
naročil in gradbenih dovoljenj.
Rezultat tako široke ceste brez pločnika je bilo dodatno umeščanje
dveh grbin. Južni del rolkarske steze se zdaj uporablja za varno pešpot, po severozahodnem delu rolkarske steze pa se predvsem »rolajo« pasji iztrebki na veliko nezadovoljstvo kmetov.
•Risba, na kateri ste narisali potek širitve ceste proti Ihanu, pa je
obtičala po vsej verjetnosti v vašem
bloku, ker v vašem mandatu te rekonstrukcije ni bilo načrtovane v
nobenem proračunu niti ni bila
obravnavana v sklopu načrtov razvojnih programov.
Kar se tiče vaše navedbe, naj me
ne zapelje želja, da bi se izgovarjal
na vas, vam moram z veliko žalostjo
sporočiti, da sem doživel veliko trenutkov, ko sem se moral zagovarjati
zaradi vas. Predvsem pa vas prosim,
da v svojo obrambo ne omenjate
več vaših dveh ključnih sodelavcev
na področju gradenj, ki sta k sreči
sama sporazumno zapustila našo
občino. Kajti samo v zadnjem zgoraj omenjenem projektu (obnova
ceste, rolkarska steza, pumptrak)
sta za izvedbo le–tega zapravila več
kot 515.000 EUR, brez ustreznih postopkov javnih naročil (kar je bilo v
revizijskem poročilu za leto 2019
ocenjeno kot »zelo tvegano ravnanje«). Upam, da vam moje »floskule«
pridejo toliko do srca, da nas pustite, da v miru delamo naprej. Ni
nam lahko, breme, ki ste nam ga
pustili, je težko, in upam, da s koncem leta zadihamo s polnimi pljuči.
Kot pa kaže dinamika gradnje krožišča, ga morda dočakamo že pred
koncem dopustov. S spoštovanjem.
	
Željko Savič, župan
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Uredite svojo
vegetacijo, ki
sega na območje
cest in pločnikov!
Tudi v tem letu Občina Dol pri
Ljubljani nadaljuje z gradnjo
pločnikov z namenom povečati
varnost v prometu. Zato cenjene
občane ponovno pozivamo k skrbi,
da zasaditev na zasebnih zemljiščih
ne posega v prostor pločnika, saj
je s tem uporaba pločnika otežena,
srečevanje pa onemogočeno.
Odlok o občinskih cestah namreč v
45. členu določa, da je prepovedano
postavljati ograje, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke nasade
ali poljščine, če se s tem poslabša
ali onemogoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet. V
nadaljevanju je še določena višina
dopustne vegetacije/ograj, in sicer
do 0,70 m in odmik 1,50 m od
roba vozišča oziroma 0,50 m od
zunanjega roba hodnika za pešce.
Pri medobčinskem inšpektoratu je v
tej zvezi začetih že več postopkov.
V izogib nevšečnostim in v imenu
varnosti v prometu občane vljudno
naprošamo, da vsi občani, katerih
zemljišča mejijo na občinske
ceste, uredijo svojo vegetacijo
(žive meje, drevja ipd.), ki segajo
na območje ceste oz. pločnika oz.
kakor koli ovira preglednost ceste. V
nasprotnem primeru bo za ureditev
proti plačilu poskrbela Občina.
• Občinska uprava


Foto: Nina Keder

faltnim frezancem, kar zmanjšuje
prašenje. Pred koncem junija je začel veljati dopolnjen prometni režim, ki v zadnjem delu obvoza
omogoča vožnjo vozil samo v smeri proti Domžalam. V obratni smeri
je obvoz urejen skozi naselji Bišče
in Pšata. Trenutno promet na državni cesti poteka dvosmerno brez
večjih omejitev. Četudi bo na državni cesti vzpostavljen izmenični promet, to ne bo bistveno vplivalo na
povečan promet skozi naselje
Zaboršt, saj je to pot mogoče nadaljevati zgolj proti Ihanu.
2. Obvoz za naselje Videm poteka mimo Občine in nato po lokalni
cesti skozi Videm. Občina je z namenom, da se šolarji izognejo tej
poti, že v lanskem letu zagotovila
varno pot v šolo s tem, ko je dvignila pločnik v Dolu skozi podvoz
pod državno cesto (pretežno za
občane Zaboršta in Zajelš). Podvoz
je bil večkrat poplavljen in so zato
morali učenci prečkati državno cesto. Nadalje je bila za trgovino
Mercator v Dolu vzpostavljena peščena pešpot, da se izogne glavnemu križišču v Dolu, kjer zdaj poteka obvoz za naselje Videm. Nova
pešpot omogoča otrokom, da pot
do šole nadaljujejo mimo prometno obremenjenih cest, mimo gasilskega doma in nato po pločniku
do šole.
Glede na dejstvo, da gre v prvem
primeru za manj pomembno povezovalno cesto od Zaboršta proti
Ihanu, niti zdaj niti v preteklosti
znotraj načrta razvojnih programov
Občine niso bili predvideni širitev
ali omogočanje večje pretočnosti
prometa. Zavedati se moramo, da
se bo z izgradnjo novega krožišča
pritisk na lokalno cesto mimo
Zaboršta še bistveno zmanjšal in
bo dejansko in izključno namenjena lokalnim potrebam. Trenutno
smo po pregledu obremenitve
pred zaporo in med njo ugotovili,
da se je promet na omenjenem odseku v jutranji konici iz cca. 50 vozil povečal na cca. 100, največji zabeleženi porast v enem dnevu ob
prometni konici je bil 122 vozil.
V občini smo v mojem mandatu
resno pristopili k urejanju vzporednih in zalednih cest sočasno z

Dogajanje v naši občini

Sejali in sadili medovite rastline
Čebelarji čebelarskega društva Dolsko in
prvošolci Osnovne šole Janka Modra so v
juniju sejali in sadili medovite rastline.

Foto: Marko Borko

Č

ebelarskem društvu Dolsko smo se pridružili pobudi
Čebelarske zveze Slovenije za izvedbo tradicionalnega
slovenskega zajtrka. Ker ga zaradi razmer v epidemiji
tretji petek v novembru nismo mogli izpeljati kot vsa
leta do sedaj, smo se pridružili nadomestnemu datumu. Tako smo
11. 6. 2021 obiskali OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, aktivnosti pa
smo zaradi varnosti v celoti izpeljali na prostem.
Po zajtrku šolarjev smo predsednik ČD Dolsko Peter Uršič ter
člani Franci Kraševec, Aleš Šuštar, Miro Špenko, Janez Šimenc in
Marko Borko skupaj z županom občine Dol pri Ljubljani Željkom
Savičem pričakali otroke 1. C razreda pri učnem čebelnjaku v
neposredni bližini šole. Skupaj z otroki smo posejali seme
različnih medovitih rastlin, ki jih je podarilo podjetje Weleda, in
posadili sadike medovitih rastlin, ki jih je zagotovil Peter Uršič.
Prikazali smo pripravo zemlje, otroci pa so posejali seme, nato
smo posejano tudi zalili. Otroke je navdušilo tudi sajenje sadik, saj
so lahko z rokami kopali po zemlji.
•Marko Borko, ČD Dolsko

2. izredna seja občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Foto: Nina Keder

Tokratna izredna seja občinskega sveta je bila sklicana zaradi mirne rešitve sporov, ki izvirajo iz
najemne pogodbe oziroma pogodbe o stavbni pravici za vrtec Dol in končne poravnave, ki izvira iz
pogajanj Občine z družbo Energoplan, d. d., in SKB Banko.
Svetniki so se tudi tokrat zbrali v dvorani
Kulturnega doma Dolsko, na dnevnem
redu pa so imeli le eno točko, in sicer
Predlog čistopisa sodne poravnave. Kot
razlog za sklic je župan Željko Savič navedel: »Občinski svet je na 1. izredni seji
21. aprila 2021 potrdil končno ponudbo.
Naknadno so vse tri strani uskladile besedilo sodne poravnave za dokončno poplačilo vseh obveznosti, ki so vezane na
vrtec Dol. Izredna seja je sklicana z željo,
da občinski svet odločitev o končnem
predlogu sodne poravnave sprejme še

pred koncem šolskega leta oziroma pred
začetkom poletnih počitnic.« Prisotni so
bili vsi svetniki, le en je bil opravičeno
odsoten. Tudi tokrat je bil prisoten odvetnik Mirko Bandelj, ki je dodatno pojasnjeval pogodbo oziroma poravnavo. Po
sklenjeni poravnavi bodo parcele v lasti
Občine, služnostna pravica Energoplana
se na to ukine in ostane le Občini. Po
predstavitvi se je odprla razprava.
Svetnica Mihaela Mekše je na seji prebrala svoje mnenje, v katerem je pojasnila, zakaj je tej poravnavi nasprotovala, saj
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Novice iz občinske stavbe

Povzetek letnega poročila javnega podjetja vodovod
kanalizacija snaga o skladnosti pitne vode na oskrbovalnem
območju v občini Dol pri Ljubljani za leto 2020
JAVNO PODJETJE VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA je v občini
Dol pri Ljubljani izvajalec
gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na oskrbovalnem
območju centralnega vodovodnega
sistema, ki se oskrbuje iz vodarne
Jarški prod in občasno iz črpališča
Dolsko in na katerem ležijo naselja
Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri
Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri
Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko,
Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib,
Osredke, Senožeti in Laze pri
Dolskem.
Nobeno drugo živilo ni nadzorovano
tako strogo, kot prav pitna voda. Nad
zdravstveno ustreznostjo in
skladnostjo pitne vode bdimo tako v
JAVNEM PODJETJU VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA v okviru
notranjega nadzora kot ministrstvo,

pristojno za zdravje, v okviru
monitoringa. Ustreznost nadzora
preverjajo inšpekcijske službe.
Notranji nadzor poteka po načrtu, ki
natančno opredeljuje dnevna mesta
vzorčenja in vrsto preskušanj na
posameznem odvzemnem mestu
glede na vrsto tveganja.
Preskušanje vzorcev v okviru
notranjega nadzora izvaja Služba za
nadzor kakovosti pitne in odpadne
vode v laboratoriju JP VOKA SNAGA
in zunanji izvajalci. Vsi izvajalci
izpolnjujejo splošna merila za
delovanje preskusnih laboratorijev,
predpisana po standardu SIST EN
ISO/IEC 17025 in redno sodelujejo v
medlaboratorijskih primerjalnih
preskusih.

25/09, 74/15, 51/17) smo pripravili
letno poročilo o skladnosti pitne
vode za leto 2020, ki je objavljeno na
spletni strani www.vokasnaga.si v
rubriki Pitna in odpadna voda/
Kakšno vodo pijemo/Letno poročilo
o skladnosti pitne vode. Povzetek
poročila se nahaja v preglednici, ki
prikazuje število odvzetih in
neskladnih vzorcev v okviru
notranjega nadzora za mikrobiološka
in fizikalno-kemijska preskušanja za
oskrbovalno območje Jarški prod. Za
vsa morebitna vprašanja smo vam na
razpolago na e-naslovu: vokasnaga@
vokasnaga.si.
JAVNO PODJETJE VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA, Vodovodna
cesta 90, 1000 Ljubljana,
junij 2021

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA KEMIJSKA PRESKUŠANJA
Odvzeti vzorci Neskladni vzorci Neskladni vzorci Odvzeti vzorci
Neskladni vzorci
			
E. Coli
redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni PAR

VODOVODNI
SISTEM

OBMOČJE

LJUBLJANA

JARŠKI PROD* 265

5

7

0

0

0

77

5

0

0

/

OPOMBE:
* vključno s črpališčem Dolsko, PAR – neskladni parameter

bi nasprotna stranka s to poravnavo pridobila predčasno poplačano vse in občina bo s tem preplačala dejansko vrednost vrtca. Odvetnik je pojasnil, da bi
lahko odlagali obveznost, a tvegali še višje stroške, konec koncev je vrhovno sodišče že odločilo in je Občina postopek

že izgubila. Tožbe Energoplana se po tej
poravnavi umaknejo. Svetnica Irena
Prašnikar je utemeljila svoje glasovanje
za, da je bila zdaj ta zadeva transparentno predstavljena, da to, kar je napisano,
drži, in upa, da se bo ta zadeva z vrtcem
zdaj zaključila. Glasovanje se je zaključilo z 8 glasovi za: Gregor Pirc, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek, Slađana
Brodnik, Boštjan Mencinger, Irena
Prašnikar, Davorin Malec, Nika Rovšek),
1 proti (Mihaela Mekše) in 2 vzdržanima
(Jure Rabič, Jasna Grahek).
Župan je zaključil sejo s povabilom
svetnikov na simbolično zasaditev 30 lip
ob 30-letnici naše države, kar predstavlja
še zadnji del zasaditve dreves v parku ob
Rajhovi domačiji.
Naslednja občinska seja bo sklicana
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predvidoma v začetku septembra.
Celotni zvočni posnetek seje je objavljen
na občinski spletni strani www.dol.si, na
naslovni strani pod zavihkom Občinske
seje. 
Nina Keder

Izpis sklepov 2. izredne seje
občinskega sveta občine Dol pri
Ljubljani z dne 22. 6. 2021
AD i SKLEP:
Potrdi se predlagani dnevni red 2.
izredne seje. Sklep je bil sprejet.
AD 1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani soglaša s sklenitvijo sodne
poravnave v pravdi I P 1335/2013.
Sklep je bil sprejet.

Zapisal: Darko Ilievski

dogajanje v naši občini

30 lip za 30 let Slovenije
Ob 30. obletnici samostojne Slovenije so tudi v naši občini potekale slovesnosti.
Osrednja proslava s polaganjem venca je potekala v Dolskem pri spomeniku Tetraedru,
še pred tem pa so veterani vojne za Slovenijo simbolično poskrbeli za zasaditev 30 lip v
Parku življenja pri Rajhovi domačiji v Dolu.
Zaradi velike suše so drevesa
najbolj potrebovala malce zrahljano
zemljo in obilico vode.

»P

red 250 leti se je rodil
gospod Erberg, ki je
imel tu park, o katerem
se še danes govori kot
o kranjskem Versaillesu. On je bil prvi,
ki je dal velik pečat prepoznavnosti te
doline,« je v uvodnem govoru pred zasaditvijo 30 lip povedal naš župan
Željko Savič. S tem se je zaključila zasaditev Parka življenja, ki se nahaja za
Rajhovo domačijo v Dolu, in to je bila

ena od prireditev ob proslavitvi 30-let
nice države Slovenije. Udeležili so se
je tudi dolski vojni veterani, veteransko društvo Sever in Združenje veteranov vojne za Slovenijo. Tokratna akcija
je sicer potekala le simbolično z nekaj
grabljenja in zalivanja, saj so bile lipe
že predhodno posajene. Vsak si je
simbolično izbral eno drevo, ki bo
ostalo njemu v spomin in ga bo lahko
prišel pogledat z vnuki ali prijatelji in
Simbolične zasaditve lip so se
udeležili tudi občinski svetniki:
Slađana Brodnik, Gregor Pirc in
Mojca Repanšek.

V Parku življenja je bilo sicer v
predhodni akciji Za vnuke živimo,
drevesa sadimo že posajenih 32
sadnih dreves. S septembrom pa
se začne leto in pol trajajoče
usposabljanje ljudi, ki se bodo
prijavili na delavnice zeliščarstva
ali sadjarstva, in se bo ta park
potem dokončno izoblikoval.

Prisotni so v roke vzeli lopate in
grablje za simbolično zasaditev 30 lip.
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Foto: Nina Keder

Foto: Nina Keder

PARK ŽIVLJENJA

dogajanje v naši občini

Slovesen mimohod
praporščakov skozi
novi Park življenja

Folklorna skupina Dolsko
Hiša Zupančičevih v Dolskem,
kjer se je skrivno hranilo
orožje med vojno za Slovenijo.

Župan Željko Savič je
imel pozdravni govor, ob
njem tudi direktor občinske uprave Rok Prevc.

Spomenik v počastitev obrambe
naše države, Tetraeder stoji v križišču
pred osnovno šolo v Dolskem.

Župan Željko Savič, hranitelji orožja: Ivan Pirš, Tone Velepič,
Jakob Visinki, Marta Zupančič ter Janez Portir iz društva Sever
in nadporočnik Miran Stopar, veteran Slovenske vojske.

Spominska plošča o tem, da se je
tu med osamosvojitveno vojno za
Slovenijo hranilo orožje.

bo ponosen na svoje drevo. Gre za
edinstveni dogodek v Sloveniji, saj se
običajno zasadi eno drevo, ena lipa, v
naši občini pa je bilo tokrat kar 30 lip
in to so prisotni nagradili z velikim
aplavzom.

Slovesna proslava
Ob 30. obletnici naše države in
osamosvojitvene vojne za Slovenijo je
pred Tetraedrom v Dolskem potekala
slovesnost, ki so se je poleg naših
občanov udeležili tudi drugi gostje,
vključno s predsednikom
veteranskega društva Sever, specialne
enote, Janezom Portirjem in
nadporočnikom Miranom Stoparjem,
članom predsedstva veteranov
Slovenske vojske. Slovesnega
dogodka so se udeležili tudi hranitelji
orožja iz naše občine, ki so takrat s
tem dejanjem pomagali naši državi k
osamosvojitvi, s svojim dejanjem pa
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Marta Zupančič, soproga
pokojnega Slavka Zupančiča, je
iz rok župana prejela šopek rož
v zahvalo za svoj doprinos pri
osamosvojitveni vojni za Slovenijo.

pokazali veliko narodno zavednost in
pogum. To so bili pokojni Slavko
Zupančič, v imenu katerega je prišla
njegova vdova Marta Zupančič, Ivan
Pirš, Tone Velepič in Jakob Visinski.
Deležni so bili posebne zahvale in
velikega aplavza. Krajše govore je
pospremil nastop folklorne skupine
Dolsko, nato pa je sledil še poklon
pokojnemu Slavku Zupančiču pri
njegovi domači hiši v Dolskem, kjer
je skrivno hranil orožje. •Nina Keder

Dogajanje v naši občini

Plesni nastopi so tokrat
potekali na
odprtem in
rahli distanci.

Valeta 2021 potekala na odprtem
Že drugo leto zapored je slovesni zaključek osnovnošolskega šolanja – valeta potekala
v drugačnih razmerah, epidemiološki sliki primernih. A kljub temu je bil dogodek
nepozaben in ganljiv tako za učence kot njihove starše in učitelje.

K

er so 15. junija še vedno
veljale določene omejitve
pri organizaciji dogodkov,
so se na Osnovni šoli Janka
Modra odločili, da letošnjo valeto
izvedejo na prostem. Na sicer zelo
lepem prizorišču, šolskem dvorišču,
se je zbrala lepa množica. Devetošolci
so se dogodku primerno odeli v
nekoliko bolj svečana oblačila, prav
tako njihovi starši in učitelji. Da je
vendarle šlo za dogodek, organiziran
v izrednih razmerah, je pričal ples
valetnikov, ki je bil zelo neobičajen,
potekal je namreč na distanci med
plesnim parom. Ravnatelj Gregor
Pečan je kljub temu pohvalil trud
plesne šole in učencev: »Zelo
neobičajni in drugačni plesi so to,
ker drugače ni šlo, in tudi z vajami so
lahko začeli komaj dva meseca pred
valeto.« Izpostavil je še: »Ta generacija

Valeta je
potekala na
odprtem, na
dvorišču šole
na Vidmu.

je v največji meri deležna korona
krize, saj niso imeli priložnosti
pokazati kaj znajo, ker so odpadala
tekmovanja, kulturna in športna
udejstvovanja.«

18

Čustveni govori
Tako letos niso podelili plaket Janka
Modra in priznanja za športnika in
športnico šole, saj bi lahko komu
naredili krivico, ker je bila večina
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9. C z razrednikom Alešem Lebarjem in ravnateljem

9. A z razredničarko Tatjano Majdič
in ravnateljem Gregorjem Pečanom

tekmovanj odpovedanih. Kljub
vsemu gre za izjemno generacijo
učencev, od 75 devetošolcev jih je
namreč kar 25 doseglo odličen
uspeh, izjemno nadarjeni in dejavni
pa so bili tudi pri obšolskih
dejavnostih. Vsak razred je pripravil
svoj program, se predstavil s svojo
točko, nekaj besed pa so povedali
tudi razredniki. Čustveni govori so
marsikomu orosili oko, glasbeni
program pa jih je zazibal v
brezskrbno poletje. Nastop skupine
Zloglasni je s svojimi rokovskimi
ritmi že nakazal, da so bili učenci
zabave željni in da jih je čakala še
njihova že tradicionalna zaključna
zabava na Korantu.
•Nina Keder

9. B z razredničarko Romano Vrhovec (skrajno
levo), nekdanjo razredničarko Tatjano Tomašič (v
sredini), ki se je upokojila, in ravnateljem

Učenci, ki so obiskovali plesni krožek,
pod vodstvom učiteljice Nataše Lovše
Pepelnak, so so ob koncu leta prejeli
tudi pokal za doseženo drugo mesto na
državnem plesnem tekmovanju.

Skupina
Zloglasni
in Livija
Smrkolj
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Foto: Nina Keder

Mirjam Kotar
je zaigrala
na harfo.
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Iz Dolskega v svet diplomacije
Dr. Božo Cerar je odraščal
v Dolskem, a njegova
poklicna pot ga je vodila
po celem svetu, posvetil jo
je namreč diplomaciji.

»R

ojen sem sicer v ljubljanski porodnišnici,
vendar vedno pravim,
da sem rojen v
Dolskem pri Ljubljani. V tistem času
smo živeli v Dolskem, potem smo se
za nekaj časa preselili v sosednjo vas
Kamnico in potem spet nazaj v
Dolsko. Po končani diplomi in vojaščini sem odšel iz Dolskega. Ne glede na
to, da že toliko let ne živim v njem, se
še vedno počutim kot Dolščan. Ljudi,
ki sem jih poznal v vasi, je vedno manj,
saj je veliko priseljenih, kljub temu pa
se vedno rad vračam.«

Foto: Osebni arhiv dr. Božota Cerarja

Pri rojstvu naše države
V Ljubljani je študiral pravo, a je hitro
ugotovil, da potrebuje nekaj bolj zanimivega in dinamičnega, zato se je odločil za diplomacijo. »Moj hobi sta bili
geografija in zgodovina, kot diplomat
pa sem se lahko spoznaval s tujimi
kulturami in narodi ter njihovo preteklostjo in sedanjostjo. Naša družina je
bila delavska, v družini smo bili štirje
otroci, zato ni bilo denarja in smo morali med počitnicami delati. Med študijem so mi ponudili štipendijo za delo
v jugoslovanski diplomaciji in sem jo
iz omenjenih razlogov tudi sprejel.
Kot jugoslovanski diplomat sem služboval v Avstraliji in Grčiji. Ker sem

Z ameriškim
predsednikom Barackom
Obamo leta 2013

malce preveč glasno zagovarjal enakopravnost jugoslovanskih narodov in
jezikov, se pravi tudi slovenščine, sem
si nakopal kar precej težav in hitro padel v nemilost pri nadrejenih. Med našim osamosvajanjem sem aktivno delal za Slovenijo in se povezal z ljudmi v
Ljubljani. Zaradi tega sem bil deležen
velikih pritiskov, groženj in šikaniranja. O tem sem napisal knjigo
Diplomacija za kulisami, kjer opisujem zadnje leto v jugoslovanski diplomaciji in prve mesece v slovenski. To
so bili zanimivi časi, na katere sem ponosen, saj sem soustvarjal pri rojstvu
naše države in slovenske diplomacije.
Na samem začetku sem imel odgovorno nalogo, saj so me postavili za glavnega koordinatorja povezave med
opazovalci Evropske unije in slovenskimi oblastmi. Mnogi se jih verjetno
spomnite. Bili so oblečeni v belo, na

rokah pa so imeli moder trak z znakom EU. Nadzirali so predvsem spoštovanje premirja med našo teritorialno obrambo in policijo ter jugoslovansko vojsko in kasneje njen umik iz
Slovenije.« Dr. Cerar je vodil skupino
štirideset ljudi, ki so skrbeli, da je vse
potekalo, kot je moralo. Ko so opazovalci odšli, je na Ministrstvu za zunanje
zadeve prevzel funkcijo vodje sektorja
za Evropo in Ameriko, enega od takratnih dveh sektorjev na ministrstvu. Pot
ga je nato vodila v Veliko Britanijo,
kjer je v Londonu odprl naše veleposlaništvo. Kasneje je kot veleposlanik
služboval tudi v Kanadi in na
Poljskem. Bil je tudi stalni predstavnik
Republike Slovenije pri NATU ter
končno veleposlanik v ZDA. V eni vladi je bil namestnik ministra za zunanje
zadeve, v dveh pa državni sekretar.
Sedaj je upokojen, piše članke in

Mednarodna
konferenca
2010 z ruskim
predsednikom
Dimitrijem
Medvedjevom

Z aktualnim ameriškim predsednikom
Joejem Bidnom (slika je nastala
leta 2009, ko je bil podpredsednik)
in generalnim sekretarjem Nata
Jaapom de Hoop Schefferjem
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knjige. Septembra jih bo podrobno
predstavil tudi v naši občini. »Veliko
sem pisal že prej, v glavnem so bile te
knjige posvečene mojemu delu, mednarodni politiki, mednarodnim odnosom, diplomaciji. Kot rečeno, jih bom
septembra predstavil tudi v paviljonu
v Dolu. Pišem pa tudi knjige za otroke
– mladinske povesti. Imam namreč tri
otroke in dva vnuka. Trenutno se lotevam svoje sedemnajste knjige.« Dr.
Cerar je tudi član projektne skupine
Cesar v Dolu. »Ko sem izvedel, da se
pripravlja dvestota obletnica obiska
cesarja Franca I. v Dolu in prejel županovo povabilo, sem po svojih močeh
priskočil na pomoč. V okviru majhne
in dejal bi, zelo udarne skupine, smo
se dobrega pol leta dogovarjali prek
Zooma in vse skupaj tudi pripravili.
Prvo dejanje celotne zadeve se je že
zgodilo, ko smo odkrili doprsni kip
barona Erberga. Glavna prireditev pa
nas še čaka, in to prvo nedeljo v septembru, ko bo osrednji dogodek. Nanj
bi ob tej priliki povabil čim več ljudi.
Šlo bo za zanimivo podajanje v zgodovino pred dvesto leti s kulturnim programom, ki bi ga bila vesela tako baron Erberg kot cesar Franc I. Zdi se mi
pomembno, da se zavedamo svoje
zgodovine in slovenske kulturne dediščine; da se iz nje kaj naučimo in da
smo nanjo tudi ponosni. Letos obhajamo tudi trideseto obletnico naše države in trenutno že drugič predsedujemo Svetu EU. To sta ponovno priliki,
da se Slovenci spet dokažemo in peljemo stvari naprej, če le stopimo skupaj.«
Diplomacija in družina
Danes dr. Cerar sicer formalno živi v
Ljubljani. »Soproga je Primorka, zato

Sprejem generalnega sekretarja OZN
Ban Ki-moona na ljubljanskem letališču

sva obnovila starejšo hišo na hribčku
nad Šempetrom pri Novi Gorici. Živim
torej med Ljubljano in Gorico. Tudi v
času pokoja se še vedno precej potepam po svetu. Soproga je mlajša od
mene in je ravno tako diplomat. Zadnje
leto sem z njo v Rimu, kjer službuje.
Moja mladostna želja je bila videti svet
in že v Kamnici me je zelo zanimalo,
kaj je na drugi strani hribov. S sovrstniki sem šel na vrh hriba nad Vinjami,
kjer sem videl, da so tudi naprej hribi
in visoke gore. Vprašal sem se seveda,
kaj je za njimi. Vedno me je gnalo v
svet in lahko rečem, da sem to svojo željo zadovoljil. Štiri leta sem živel v
Avstraliji, pa v Grčiji, v Londonu, v
Kanadi, na Poljskem, v Belgiji, v ZDA in
seveda na začetku v Beogradu. Poleg
tega pa sem tudi sicer veliko potoval,
tako službeno kot zasebno. Sedaj se mi
včasih prav prileže, če sem malo tudi
doma. Kjer koli sem živel nekaj let, sem
se naučil tudi jezika. Že v gimnaziji sem
govoril angleško in rusko, kar sem še
izpopolnil v diplomaciji. Naučil pa sem
se tudi grško, poljsko, francosko, trenutno se učim italijansko. Kjer koli sem živel, sem želel dihati z okoljem, predpogoj za to pa je, da znaš njihov jezik.« Po
svetu je spoznal veliko Slovencev in tudi nekaj občanov občine Dol pri
Ljubljani. »V Kanadi sem srečal Franca
Klemenčiča, ki je stric moža Nataše
Klemenčič, članice naše skupine za prireditev ob obletnici. V ZDA sem trčil na
sošolca iz drugega razreda osnovne šole Dolsko, Tineta Ribiča iz Klopc. Iz iste
vasi sem v Ameriki srečal še enega, pisal se je Morela.« A četudi je bil sam zapisan diplomaciji, je bila njegova srčna
želja, da njegovi otroci ne gredo po njegovi poti. »Čeprav sem sam v svojem
poklicu zelo užival, je moja soproga ob
tem trpela.
Diplomatski poklic med drugim
pomeni veliko selitev v tujino in nazaj, zato otroci
mnogokrat sploh
ne vedo, kam spadajo. Zato imajo
težave pri šolanju
in sicer pri vstopanju v življenje.
Sam sem imel pri
tem srečo. Moja
prva soproga je
profesorica slo-
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Še nerazkrita anekdota
»Ko danes gledam našo razklano
državo, mi ni vseeno, saj smo
šli v osamosvajanje polni elana,
prepričani, da bomo enotni hitro
stopali po poti razvoja. Življenje
danes je vsekakor boljše kot v
nekdanji državi, a prehitevajo nas
države, ki so bile takrat za nami. V
tistem času sem se vozil iz Trzina,
kjer sem takrat živel, v službo v
Beograd. V Trzinu sem bil le nekaj
metrov od domače hiše priča
spopadu med jugoslovansko
vojsko in našimi teritorialci. Želel
sem se jim pridružiti, vendar mi
je soproga rekla, naj pomagam s
tem, kar znam. Dan po razglasitvi
naše samostojnosti sem se torej
namesto v Beograd odpeljal v
Ljubljano in formalno začel delati
za slovensko diplomacijo. To so
bili pionirski in vse prej kot lahki
časi. Bilo je tudi veliko anekdot,
ki morda takrat niti niso izgledale
posebno smešne. Ena iz tistih negotovih julijskih dni leta 1991 se
nanaša tudi na Dolsko. Zgodba je
povzročila kar precej razburjenja.
Razkril jo bom v pogovoru o svojem delu in knjigah v septembru.«

venščine in angleščine. V tujini ni delala, zato je lahko skrbela in vzgajala otroka. Sem ponosen oče pediatrinje in računalničarja. Srečo imam tudi s hčerko
iz drugega zakona. Pri svojih 21 letih se
je v Sloveniji šolala le dve leti in pol.
Osnovno šolo je obiskovala v Bruslju,
srednjo v New Yorku in fakulteto v
Londonu. Se je pa vsa ta leta ob sobotah dopoldne prek interneta udeleževala pouka slovenskega jezika. Tega
zgledno organizira naše ministrstvo za
vzgojo in izobraževanje. Ravno te dni
je hči diplomirala iz farmakologije.
Kdor gleda diplomacijo od daleč, se
mu zdi vse krasno. Na veliko naj bi se
potovalo, jedlo kaviar, pilo viski in
sploh dobro imelo. Diplomacija je vse
prej kot to. Za diplomata pomeni veliko garanje dan in noč. Tega poklica se
ne da opravljati od 8.00 do 16.00. Za
njegovo družino pa pomeni stalno prilaganje in tudi odpovedovanje stvarem,
ki se doma zdijo samoumevne. Kot v
vsakem poklicu tudi tu velja, da v njem
uspeš le, če ga imaš rad. Pri meni je bilo tako, zato bi šel še enkrat po isti
poti.«
•Nina Keder
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»Tu se res dobro počutim«
Pred nami so tako zelo
pričakovane poletne
olimpijske igre v Tokiu. Ena
izmed naših sokrajank, ki
je že okusila olimpijski duh
in ima olimpijsko medaljo
tudi v svoji lasti, je Petra
Majdič. Za Pletenice je tudi
kot ambasadorka Jeklene
volje in nosilka Slovenske
bakle spregovorila o
svojih športnih začetkih,
olimpijskem duhu in kaj
si še želi doprinesti naši
občini.

Foto: Nina Keder

P

etra tudi po zaključku športne
kariere ostaja dejavna v športni panogi. Zdaj kot ambasadorka akcije Jeklena volja sodeluje in širi športno miselnost in
vztrajnost med ljudi. V Dol je s skupino dolskih olimpijcev prinesla tudi
Slovensko baklo, jeklenico, ki še danes
kroži po Sloveniji in širi olimpijski duh.
V športnem duhu pa Petra ostaja tudi
zasebno – še vedno je aktivna, ukvarja
se z nordijsko hojo, pilatesom in jogo
ali pa se ukvarja s svojima hčerkama,
ki sta polni energije. Poslovno pa vodi
trgovino s športno tekaško opremo,
stacionirano v Dolu. V tem obdobju
pandemije so imele številne trgovine
težave z dobavitelji, pa tudi povpraševanje po športni opremi se je povečalo. Petra je to težavo uspešno reševala:
»Imam srečo, da imam dobre zveze in
poznanstva v tujini že zaradi svojega
imena in zaradi sodelovanja iz preteklosti, zato smo dobili tri pošiljke, ki
smo jih praktično razprodali. Cel svet
ni več dobival opreme, mi pa smo jo
še dobili. Zadnja pošiljka je prišla s
Finske, ko so vsi ostali že imeli blokado.« Skozi ves ta čas je v Sloveniji vladala tudi kolesarska evforija – vse več
Slovencev je začelo kolesariti in manko na tem področju je zaznala tudi
Majdičeva, ki ima že nove načrte.
»Razmišljamo o servisu koles, saj okoli
nas ni nobenega uradnega servisa. Vsi

Petra sodeluje v občini
tudi v sklopu vadbe
nordijske hoje, svojo
trgovino pa bi rada v
Dolu še nadgradila s
športno dvorano.

servisi so v Ljubljani ali v Domžalah,
zato so vsi termini za servis zasedeni.
Zaenkrat še ne bi imeli prodaje koles, s
servisom pa bomo morda začeli že
prihodnje leto. Na določena kolesa se
zdaj čaka tudi do 560 dni, temu pa je
potrebno prišteti še pet do šest tednov
ladijskega transporta. Težava je v tem,
da enostavno ni kapacitet v tovarnah.
Tovarna Atomic je imela v lanskem letu prednaročil v višini šest milijonov
kosov, letos pa prednaročil ne sprejemajo več. Imajo namreč že za osemnajst milijonov kosov prednaročil. To
je posledica s snegom bogate zime in
pandemije. Nameravamo ostati butični
v občini Dol pri Ljubljani, saj je tek na
smučeh tukaj prisoten že petdeset let.
V Dolu pri Ljubljani živim že celo življenje in od tukaj ne grem (smeh).
Verjamemo, da ljudje potrebujejo do-
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bro športno trgovino, saj se vrača
trend v butične in specializirane trgovine. Danes v Hoferju, Lidlu, Hervisu,
Intersportu lahko kupite čisto vse, vendar jim primanjkuje znanja, zato se bomo širili le na področja, ki jih poznamo.« Petra išče primerno lokacijo, večjo stavbo ali zemljišče, kjer bi morda
nekoč zgradila športno prodajalno s
servisom koles ter poleg manjšo športno dvorano. »Ne potrebujemo velike
dvorane, morda le dvesto kvadratnih
metrov, da je v njej mogoče izvajati raznovrstne aktivnosti, tudi za upokojence. Da ohranimo koncept športne občine.«
Šport in otroci
Petro veseli, da ima danes šport tolikšno podporo in veljavo, tudi pri mladih. »Na mojih začetkih sem bila v dru-
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gačni situaciji. Okolica nekdaj ni posvečala toliko pozornosti prostočasni aktivnosti. Danes celotna družina podpira otroka, ki se ukvarja s športom in se
tudi hitro najdejo sponzorji. Pri meni
tega ni bilo, saj nihče v moji družini ni
bil športnik. Potrebna je bila vztrajnost,
da sem sploh lahko začela teči na smučeh in tudi nadaljevala. Teči sem začela
pred tridesetimi leti, bolj po naključju,
v lokalnem športnem klubu. Bila sem
dobra v atletiki in v odbojki, a bi me
morali starši voziti na treninge v
Ljubljano, ker v okolici ni bilo atletskega ali odbojkarskega kluba. Ker sta
imela starša službo, popoldan pa še delo na kmetiji, to ni bilo mogoče. Začela
sem teči na smučeh, saj je bil to edini
klub v bližini, na treninge pa sem se
vozila s kolesom. Danes imajo otroci
vse, kar si zaželijo, da bodo le nekaj delali. Vsem nam je bila skupna puberteta, ki nima nobene povezave s sredstvi,
ampak v tem času iščeš lastno identiteto in se poskušaš umestiti v ta svet in
okolje. Moj nasvet vsem otrokom je, da
bodo morali nekaj početi. Dobro je, če
se lahko sami odločajo, kaj bodo delali.
Če je vsaj malo želje, je to lahko šport,
lahko je kultura ali kar koli drugega.
Podpora staršev in skupnosti obstaja,
otroci pa potrebujejo razlago, da je puberteta stanje, kjer delajo kemija in hormoni in v tem času si lahko zelo zmeden. Tudi to mine, zato je dobro, da
imajo starši takrat bolj trdo roko nad
otrokom. Več kot imajo izbire, slabše je.
Kot mama tudi jaz delam isto napako
in jim ponujam izbiro, otroci pa se težko odločijo. S tem le potenciramo težave, zato bi morali jasno povedati, da naj
izberejo eno stvar in tam vztrajajo. Ko
sem mami povedala, da bom tekla na

smučeh, me je najprej čudno gledala,
potem pa mi je rekla, da je odločitev
moja, vendar moram vztrajati. Ko sem
prišla s prvega zimskega treninga, sem
rekla, da ne grem nikoli več na trening.
Na stacionarni telefon je poklical takratni trener Polde Kovač, ki je spraševal
za naslednji dan. Čeprav sem rekla, da
ne grem več, mu je mama dejala, da
bom prišla. Potem je steklo. Gre predvsem za vztrajnost, ki jo je potrebno
trenirati, to pa je potrebno otrokom
predstaviti.« O koraku, da bi postala trenerka, ni razmišljala. »Na zvezi so mi to
predlagali, vendar sem jim povedala,
da poznam vsaj dva boljša trenerja, kot
bi jaz lahko kdaj bila. Nekaj je notranji
občutek, nekaj drugega pa je izobrazba, zato bi se morala še precej izobraževati. Študirala sem kadrovski menedžment na FDV, vendar študija nisem
dokončala. Vedno pa me je bolj zanimal posel kot kar koli drugega in zdaj
to tudi delam.«
Raje Dol kot Kamnik
Nekaj let je Petra živela tudi v
Kamniku. »Moja mama prihaja iz
Kamnika. Tam sta z očetom zgradila
hišo, ki sem jo jaz podedovala, vendar
se tam nikoli nisem našla. Zame je tudi
predaleč od primarne družine, zato
sem se vrnila v Dol pri Ljubljani, v občino, ki je uradno niti nikoli nisem zapustila. Če veliko potuješ po svetu, potrebuješ in iščeš notranji mir ob domačem ognjišču, kjer se počutiš varnega.
Naj se sliši še tako nenavadno, v Dolu
so me bili ljudje navajeni, povsod drugje pa so se ljudje ves čas ukvarjali z
mano in me ustavljali. Zato se v Dolu
pri Ljubljani tako dobro počutim že od
malega. Zame zato ni druge opcije za

Nosilka Slovenske bakle v Dol
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bivanje. Čeprav sem imela veliko možnosti tudi za bivanje v tujini, nisem
zmogla tega koraka. Tukaj se res dobro
počutim.« Petra danes dobro sodeluje
tudi z našo Občino. »Sodelujem v vadbi nordijske hoje. Osnova te vadbe je
nordijska hoja, z določenimi vajami pa
krepimo moč tudi z elastikami, z vajami za ravnotežje, agility treningi …
Imamo tri skupine, v sredo, četrtek in
petek, ena je za upokojence, dve pa za
ostalo aktivno prebivalstvo. Z upokojenci sem delala letos drugič, v vsakem
obdobju pa se skušam udeležiti vsaj
dveh treningov. Običajno sem prisotna
na uvodni vadbi, kjer skušamo navdušiti ljudi, da delajo na sebi in za sebe.
Sodelujem tudi pri projektu Gibanje
nas druži. Gre predvsem za medgeneracijsko povezovanje, kjer želimo vključiti predvsem starejše in mlajše občane. Sredstva je Občina dobila iz evropskega sklada za oživitev vaških središč.« V sklopu zadnjega projekta je
Petra organizirala tudi počitniško varstvo, ki je bilo za vse brezplačno in razumljivo hitro zasedeno.
O olimpijskem duhu
Na Olimpijskih igrah v Tokiu Petra največje upe polaga v športno plezanje,
kjer dominira naša plezalka Janja
Garnbret. Kot trikratna udeleženka
olimpijskih iger nam je še zaupala, v
kakšnem razpoloženju so športniki, ki
se udeležijo tega največjega športnega
dogodka. »Evforija se začne že precej
prej, saj se udeležba na olimpijskih
igrah načrtuje že vsaj leto pred igrami.
Pomembno je, v kateri fazi vstopaš, ali
prideš na olimpijske igre kot začetnik z
velikimi očmi in tam nabiraš izkušnje.
Takrat verjetno opaziš več dogajanja,
spektakel. Moj prvi spomin na olimpijske igre je iz Salt Lake Cityja, kjer smo
stali dve uri na mrazu pred stadionom,
kjer je potekalo odprtje, in samo slutili,
poslušali dogajanje v notranjosti. Ko
vstopaš kot favorit, pa si osredotočen
predvsem na tekmo in se poskušaš
izolirati od te atmosfere, da nate ne
vpliva negativno. To je res velik dogodek in se hitro pojavi trema. Večina favoritov prileti tik pred zdajci in naredi
svoje. Ko si v samem vrhu, je že vse
splanirano, saj imaš poln urnik tekmovalnih, medijskih in sponzorskih obveznosti. Pri velikih zvezdnikih gre za
pravi ustroj in ni prostora za spontanost.« 
•Nina Keder

kaj delajo naša društva

Zaključni izlet citrark in kitaristov
Cerkniško jezero, Rakov
Škocjan, grad Snežnik,
Križna jama ter Bloška
planota in Bloško jezero,
ki smo ga tudi obiskali.

Tokrat smo se citrarke in kitaristi Društva Lipa Domžale
odpravili na zaključni izlet v srce kranjske dežele po
Valvazorjevih stopinjah.

K

ončno smo dočakali dan, ko
smo se lahko družili malo
drugače in se tudi kulturno
in zemljepisno izobraževali,
česar ni nikoli preveč. 9. junija 2021
zjutraj smo se zbrali na avtobusni
postaji v Domžalah, kjer smo na
avtobus natovorili vso glasbeno in
pomožno opremo za izvedbo
manjših koncertov na našem izletu.
Preden smo se odpeljali, nas je
pozdravil še predsednik Društva Lipa
Domžale g. Marjan Ravnikar in nam
zaželel lep izlet. Na poti proti
Primorski smo pobrali še nekaj
udeležencev našega izleta.
Nadaljevali smo pot proti Uncu, kjer
se nam je pridružila naša vodnica
Alenka Veber. Na naši poti nam je
natrosila veliko zanimivosti o krajih,
skozi katere smo se peljali in ki smo
jih obiskali.
Ob Cerkniškem jezeru
Najprej smo se ustavili v vasi Selšček,
ki leži na nadmorski višini 647 m ob

cesti Cerknica–Rakitna. Planota, na
kateri leži vas, se imenuje Menišija, in
sicer po menihih iz kartuzije Bistra,
ki so bili lastniki območja od 13.
stoletja dalje. Tam smo najprej
zaigrali in zapeli nekaj pesmi. Po
prijazni postrežbi z dobro hrano in
pijačo smo prisluhnili tamkajšnji
lokalni vodnici Nataši, ki nam je
povedala veliko zanimivega o tej
vasi. Izvedeli smo, da je Selšček
rojstna vas slikarja Maksima
Gasparija, zato je vas prepoznavna
kot »Gasparijeva vas«. V jedru vasi
stoji tudi slikarjev doprsni kip, na
hišah pa so namesto klasičnih hišnih
številk nameščene table z motivi
Gasparijevih razglednic in s hišnimi
imeni. V letu 2020 je vas dobila
priznanje Turistične zveze Slovenije
za 'naj' vaško jedro. Ogledali smo si
tudi tradicionalno podeželsko hišo,
zgrajeno leta 1884, kulturni
spomenik lokalnega pomena, nekoč
furmanska gostilna. Najbolj obiskane
znamenitosti v bližini te vasi so
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Rihtarjeva
domačija
Polni zanimivih vtisov
smo se nato odpeljali v
Cerknico, kjer smo pred
Centrom starejših
občanov za stanovalce
pripravili krajši koncert
pod vodstvom naše
profesorice Damjane
Praprotnik. Upamo, da
smo jim vsaj malo prijetno
popestrili dan. Nato je
sledila vožnja na Bloško
planoto preko Cajnarjev
in Sv. Trojice. Ustavili smo
se ob Bloškem jezeru, kjer
smo v tamkajšnji
Brunarici (okrepčevalnici)
spet zaigrali in zapeli nekaj pesmi.
Sprehodili smo se tudi ob jezeru, ob
katerem smo občudovali zanimive
skulpture oz. lesene izdelke. V bližini
se nahaja Glamping Lake Bloke, ki
nas v poletnih mesecih vabi na
kopanje in preživljanje prostega časa
v senci smrek in lesenih medvedov.
Nadaljevali smo pot proti Žerovnici,
kjer smo se podprli z dobrim kosilom
in pijačo. Nato smo se odpeljali v
Babno Polje, rojstni kraj naše vodnice
Alenke. Tam smo si ogledali
Rihtarjevo domačijo, ki je od našega
zadnjega obiska doživela veliko
sprememb. Spet smo vzeli v roke
citre in kitare ter zapeli in zaigrali.
Ker nam je ponagajal dež, smo malo
skrajšali program.
Odpeljali smo se še na obisk k
Alenkinimi prijateljici v Dolenje
Poljane, kjer nam je naša Damjana
zaigrala na citre nekaj pesmi, mi pa
smo zraven tudi zapeli. Z njihovega
dvorišča smo lahko uživali v razgledu
na najvišji vrh Kraške planote, na še
zasneženi Snežnik. Prijetno utrujeni
in polni lepih vtisov ter zadovoljni, da
nam je bilo vreme naklonjeno, smo
se ob 19.30 vrnili domov.

•Martina Podobnik, Društvo Lipa

Kaj delajo naša društva

Projekt »GIBANJE NAS DRUŽI« v polnem teku
Verjetno ste zasledili dogajanja v okviru projekta Gibanje
nas druži, ki ga organizira Športno društvo Partizan Dolsko
v sodelovanju z Občino Dol pri Ljubljani. Cilj programov je
občanom predstaviti različne vaje na prostem, predvsem
pa pravilno uporabo orodij za vadbo na prostem.

V

Dolskem pri osnovni šoli in
vrtcu smo začeli z izvedbo
brezplačnih vadbenih
programov. Prva skupina
Gibanje v zlatih letih se je že dodobra
uigrala. Vadba je namenjena vsem
nad 60. letom starosti, saj je v tretjem
življenjskem obdobju telesna

aktivnost še kako pomembna.
Vadbo začenjamo z ogrevanjem, kjer
si vzamemo čas za vse naše sklepe in
mišice ter jih pripravimo na glavni
del vadbene enote. Pogosto med
ogrevanjem dodamo kakšne igre, saj
nikoli ni prepozno, da se med
gibanjem lahko tudi zabavaš. S
pomočjo dodajanja različnih
pripomočkov in vadbenih elementov
pa poskrbimo, da ni nikoli dolgčas,
ter vključimo v gibanje tudi naše
možgane. Nato nadaljujemo z vajami
ravnotežja in koordinacije, ki so zelo
učinkovita preventiva pred padci. V

glavnem delu naše vadbene enote
organiziramo vadbo na več vadbenih
postajah, kjer si pomagamo s
telovadnim orodjem na prostem.
Dodamo še kakšne vadbene elastike
in sestavimo vadbeno enoto, pri
kateri je aktivno celotno telo.
Poudarek je predvsem na krepitvi
mišic, saj so te v poznejšem obdobju
življenja ključnega pomena za
dolgoživost in kvaliteto življenja. Vaje
lahko prilagodimo posamezniku in
poskrbimo za kvalitetno izvedbo. Na
koncu si vzamemo še nekaj časa za
raztezne vaje in umiritev telesa. Na
vadbi je vedno dobro vzdušje, med
seboj si pomagamo, se učimo in se
spoznavamo. Najpomembnejše pa je
to, da se naučimo pravilnega
izvajanja vaj, ki jih boste lahko izvajali
tudi kasneje in poskrbeli za
ohranjanje vitalnosti.

GIBANJE za vse generacije! smo
poimenovali skupino, kjer so h
gibanju vabljeni prav vsi. Ugotovili
smo, da včasih zmanjka idej, kako
obogatiti nabor iger in vaj za
najmlajše na otroškem igrišču, ki je
poleg orodij v Dolskem. Tako v
skupino vabimo tudi najmlajše v
spremstvu staršev. Vadbo
prilagodimo glede na starostni
razpon udeležencev posamezne
vadbene enote. Lahko se nam
priključite brez predhodne prijave!
Termini vadbe: sobota 8.30–10.00
(predviden zaključek: 21. 8. 2021)
O poteku vadbenega programa
JUTRI pa res ZAČNEM!, ki smo ga
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ravno začeli, bomo poročali v
prihodnjih Pletenicah. Program je
namenjen tistim, ki imajo notranjo
željo po ukvarjanju s športom, a jim
manjka le manjša spodbuda.
Vadbene enote so namenjene
začetnikom, torej tistim, ki se prvič
srečajo z vodeno vadbo. Še vedno se
nam lahko pridružite! Termini
vadbe: torek in četrtek, 18.00– 19.30
(predviden zaključek: 19. 8. 2021)
Organizatorji in izkušeni strokovni
sodelavci smo veseli vaše udeležbe in
sodelovanja! Vljudno vabljeni na vse
tri vadbene programe tudi v
nadaljevanju projekta! Sledite nam na
spletnih kanalih Občine Dol pri
Ljubljani (www.dol.si; www.facebook.
com/obcinadol) in ŠD Partizan
Dolsko (www.sddolsko.si; www.
facebook.com/sddolsko).

•ŠD Partizan Dolsko

V okviru projekta Gibanje nas
druži je ŠD Partizan Dolsko
pripravil posnetek praktičnega
prikaza vaj na telovadnem
orodju v Dolskem. Video se
nahaja na povezavi: www.dol.
si/sl/news/video-ideja-zavadbo-na-prostem.html .

Operacijo delno financira Evropska unija iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru pristopa CLLD – izvajanje
lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS Srce Slovenije, v programskem obdobju 2014–2020.

Dogajanje v naši občini

Počitniško varstvo v Hiši zabave Pustotnik
S koncem šolskega leta je
svoja vrata ponovno odprla
Hiša zabave Pustotnik, kjer
poteka poletno počitniško
varstvo otrok prve in druge
triade osnovnih šol iz
občine Dol pri Ljubljani.

H

iša se vsak dan med ponedeljkom in petkom odpre
ob 7:30, ko vanjo z nasmehom na obrazu vstopijo prvi
otroci, vedoč, da se bodo skozi dan v
družbi prijateljev igrali in zabavali ob
vodstvu in nadzoru vsaj dveh animatorjev, ki poskrbita, da ni nikoli dolgčas ter da je vedno pestro in zabavno.
Otroci se sprva zjutraj okrepčajo z zajtrkom, nato pa tudi sami nahranijo živali, ki domujejo v Vinjah 37. Tako se
otroci vsak dan znova zelo razveselijo
tudi koze, ponija, muckov in kužka.
Nahranijo jih ter obdarijo z božanjem
in vso prikupno otroško energijo.
Nato sledijo prve vodene aktivnosti. V
dopoldanskem času so to predvsem
športne igre in dejavnosti, kot so med
dvema ognjema, igra »finska«, štafetne
igre in igre z vodo, streljanje z lokom v
tarčo, namizni tenis, pikado, igre z žo-

NAŠA PESEM
Še besedilo naše pesmi, ki smo
jo sestavili, zapeli in zaigrali na
melodijo “Veseli Ribn’čan” ter zanjo
tudi posneli glasbeni video.
Šole je konec,
kaj pa naj zdaj,
mami je v službi,
jaz pa sem fraj.
Ne vem kaj naj delam,
dolgčas je doma,
babi na vrtu,
dedi pa s traktorjem ropota.
Hej čeprav a veš kaj,
k Pustotniku grem zdaj,
v Hiši zabave se že kadi,
žurka do onemoglosti.
Hej čeprav a veš kaj,
k Pustotniku grem zdaj,
tam prijatelji so vsi,
hitr kopalke vzam in prid še ti.

go ter seveda skakanje po napihljivem
gradu, ki je otrokom še posebej pri srcu. Po vseh dopoldanski igrah otroci
že nestrpno čakajo tudi skok v bazen,
ki je postavljen pred Hišo zabave. Tu
se nato nadaljujejo razne igre in zabava v vodi, v kateri se otroci dodobra
osvežijo. Vmes je seveda čas tudi za
dopoldansko sadno malico, nato pa
se zabava v vodi kot ob njej nadaljuje
vse do kosila. V hiši zabave pa venomer igra tudi glasba, včasih živa, ko
otroci s sabo prinesejo kak instrument, po večini pa iz zvočnika.
Tudi umirjene dejavnosti
Po kosilu sledijo nekoliko bolj umirjene dejavnosti, kjer vsak otrok najde
nekaj zase. Seveda je vsak dan drugačen, z drugimi dejavnostmi, a po navadi nekateri rišejo, drugi sestavljajo
lego kocke v našem lego kotičku, nekateri si za izziv postavijo sestaviti veliko sestavljanko s 1.500 kosi. Spet
drugi se pomerijo v ročnem nogometu, nekatera dekleta uživajo v barbi
kotičku. Kar naenkrat pa opazimo
otroke, kako množično igrajo namizne igre in kako postanejo mrkega
obraza, ko se na parkirišču pred našo
Hišo zabave pojavijo prvi avtomobili
s starši, ki pridejo po službi po svoje
otroke. Takrat je vedno slišati besede
otrok: »Joj, zakaj si že prišla/prišel pome, jaz bi bil še tu,« ali pa »Pa ne, no,
jaz še ne grem domov,« in podobno.
Seveda se otroci pred odhodom domov okrepčajo še s popoldansko
malico, po kateri sledijo vsak dan nove ustvarjalne delavnice, kjer otroci
krepijo in razvijajo čut za ustvarjalnost. Hiša zabave se zapre ob 16:30,
ko gredo po navadi domov še zadnji
otroci.
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Vsak dan v Hiši zabave je drugačen ter
poln raznih dejavnosti od športa do
ustvarjanja, od gozdnih dogodivščin, iskanja zaklada, reševanja kvizov, petja in
plesa do nastopanja ob dogodku
Pokaži, kaj znaš. Otroci, ki pridejo k
nam, pri nas neizmerno uživajo in se z
veseljem nato vrnejo spet naslednje
poletje. Solzic in slabe volje pri nas ne
poznamo. Edino kar nam jo včasih zagode, je to, da čas zelo prehitro mine
in so otroci žalostni, da je treba iti že
domov, ko starši zaključijo z delom.
Za nami je prvi teden
V prvem tednu varstva smo poleg vsega že omenjenega ustvarjali risbice iz
peska (sand art), imeli smo čarovniško
delavnico, kjer smo čarali, tudi delavnico iz risanja karikatur smo izvedli,
pa poiskali zaklad in se pomerili v
znanju pri kvizu raznih ugank in skritih zvokov. Ker je eden izmed otrok
prinesel s seboj tudi diatonično harmoniko, smo tudi veliko peli in celo
sestavili svojo pesem o počitniškem
varstvu. Zanjo smo na koncu posneli
tudi videospot. Skratka, bilo je zelo zabavno, nasmejano in veselo. Niti plesa
ni manjkalo. Imeli smo tudi svoj počitniški šov, in sicer Pokaži, kaj znaš,
kjer se je pelo, plesalo, igralo na glasbila in pokalo od smeha ob vseh šalah
naših nastopajočih.
•Davor Travnikar

kaj delajo naša društva

Pisane ilustracije na ogled
Nataša Klemenčič je
povezovala dogodek.
Laura je ustvarila tudi mačji tarok,
komplet 54 kart, za ljubitelje mačk.

Podžupanja in občinska svetnica
Nika Rovšek, Ivanka Musi in občinska
svetnica Slađana Brodnik.

Laura
Ličer je
svojo razstavo poimenovala
Bitja po
bitjasto.

V Ebergovih paviljonih je bila na ogled
razstava ilustracij Laure Ličer. Odprtje
razstave je obogatil kratek kulturni program.

Foto: Nina Keder

O

umetnici je povezovalka dogodka Nataša
Klemenčič povedala: »Laura ne uspe naslikati
slike brez kakšnega bitja in vzorcev, velikokrat
ravno ne sledi reku manj je več in ponekod
prestopi mejo kiča. Rada ima življenje, ki ga uspe upodobiti. Bitja, ki jih upodablja, so nekakšna mešanica že izmišljenih živali in njene fantazije. Velikokrat se pojavi kakšen vesoljček in čuden križanec. Skupno njenim bitjem
je to, da se povezujejo med sabo in z okolico. Da opazujejo svet okoli sebe. Poudarek ni toliko na njihovi aktivnosti, velikokrat le pozirajo in niso v premikanju, pomembni pa so njihovi pogledi. Upodobiti želi sobivanje in lepe
stvari, ki se dogajajo okoli nas.« Dogodka so se udeležili
še Laurini prijatelji, avtorji knjig, ki jih je opremila s svojimi ilustracijami, med drugim pisatelji Miha Praprotnik,
Manja Žugman in Domen Bertoncelj. 
•Nina Keder

Dogodek je s trobento popestril tudi 9-letni Tevž Lunar.

Na dogodek je povabila nekaj prijateljev, avtorjev knjig, v katerih so
njene ilustracije, in ti so prebrali nekaj odlomkov iz svojih knjig.

Foto: Tone Čič

Spomini ob 30-letnici samostojne Slovenije
Na obisku na turistični kmetiji Pr' Krač je
pesnik Tone Kuntner pokazal 30 let staro
fotografijo, na kateri sta s pesnikom
Janezom Menartom. Takrat sta si obljubila,
če dobimo svojo državo, bosta žganje pila iz
žlice! Pa tudi s patrom Cirilom sta pred 30
leti v Avstraliji sanjala o samostojni Sloveniji.
Pater je po 19 letih prišel nazaj in sedaj je v
kamniškem kloštru. Ob obisku in proslavi sta
se ponovno srečala Pr' Krač.
•Tone Čič

Pesnik Tone Kuntner
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Pater Ciril in
Tone Kuntner

kaj delajo naša društva

Bolečine v vratnoramenskem predelu

Si veliko za računalnikom, na telefonu ali tablici? Opravljaš
delo, pri katerem si pogosto v sklonjenem položaju? Zagotovo
si že kdaj začutil napetost v vratno-ramenskem predelu. Morda
se celo soočaš z bolečino v tem predelu?

F

rizerji, zobozdravniki,
pisarniški delavci,
računalničarji, zaposleni v
laboratorijih in drugi se
pogosto srečujejo z bolečinami ali
napetostjo v vratno-ramenskem
predelu. Zakaj? Vsem naštetim
poklicem je skupno delo v prisilnih,
t. j. nenaravnih in dolgotrajno
statičnih držah, čemur je dostikrat
pridružena še visoka raven stresa. Z
opazovanjem drže ljudi, ki opravljajo
katerega izmed naštetih poklicev,
lahko vidimo, da imajo pogrbljen
zgornji del hrbta, protrahirana
ramena (ramena obrnjena
navznoter) in glavo izven vertikalne
linije hrbtenice t. i. forward head
posture (glava je pomaknjena
naprej, pred težišče telesa, ušesa
niso poravnana z rameni). Vse je
posledica dolgotrajnih prisilnih
drž. Vendar pozor! Za
tovrstno držo nikakor niso
dovzetni samo našteti
poklici. Dovzetni smo vsi,
saj nas današnji življenjski
slog ob pogosti uporabi
sodobnih tehnologij in
pomanjkanju gibanja sili v to.
Pomislite, ste se že kdaj zalotili,
da ste delo pred računalnikom
začeli s pokončno »lepo« držo,
nato pa ste imeli kar
naenkrat glavo nenavadno
blizu ekrana? Kaj se je torej
zgodilo? Prenehali ste
vzdrževati svoj začetni
položaj. Pogrbili ste
hrbtenico in vrat potisnili
naprej, tako da je glava zunaj
vertikalne linije hrbtenice.
Podobna zgodba je pri
uporabi mobilnega telefona.

Kje držite vaš telefon med
tipkanjem? Retorično vprašanje,
kajne? Nekje pod prsnico, roke so
pokrčene do 80°. Da vidite ekran,
gre glava iz vertikalne linije,
hrbtenica se pogrbi, s tem se zapre
tudi prsni koš, spremeni se dihanje
… Nič ni narobe, če to storite kdaj pa
kdaj. Težava nastane, ko to počnete
pogosto in dan za dnem. Predlagam,
da pri uporabi telefon dvignete višje,
v višino obraza, in ozavestite položaj
glave in trupa. Če se zalotite, da ste
zopet zgrbljeni, držo popravite.
Enako velja za delo pred
računalnikom, pri striženju … Lahko
si na ekran nalepite listek, ki vas bo
opominjal na držo, ali si nastavite
opozorilo na pametni uri.
Masaža le obliž na rano
Govorim o t. i. zgornjem
križnem sindromu. Najlažje
ga predstavimo s križem, ki
poteka tik nad ramenom
(glej sliko). Črta, ki poteka od
prsi proti vratu, ponazarja
mišice, ki so preobremenjene.
Druga črta, ki poteka od
vratu proti hrbtu, pa mišice,
ki so premalo aktivne.
Prsne mišice so preveč
aktivne in skrajšane,
enako velja tudi za
iztegovalke vratu.
Upogibalke vratu in
zgornje hrbtne mišice pa
so raztegnjene in
neaktivne. Mehanizem je
torej tak: ker so prsne
mišice skrajšane, potegnejo
ramena naprej, kar povzroči
razteg mišic zadnjega dela
hrbta. Ker nam pogled pade
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Levo: Nevtralni anatomski položaj
Desno: Zgornji križni sindrom

dol, mi pa želimo gledati naprej, se
aktivirajo še iztegovalke vratu. Kaj
narediti? Vredno se mi zdi poudariti,
da masaža ni dovolj. Masaža je, ko
govorimo o običajni populaciji, v
večini primerov zgolj »obliž na rano«.
Za nekaj časa z njo sicer odpravimo
posledico, ne odpravimo pa vzroka.
V odpravo vzroka je potrebno vložiti
več truda, saj se tudi sprememba
drže ni zgodila čez noč, kajne?
Najprej je potrebno mišice v
vratnem področju sprostiti, nato jih
začnemo krepiti. Sprostiti je
potrebno tudi prsne mišice in
okrepiti mišice hrbta. Poleg tega je
potrebno ozavestiti pravilen sedeči
položaj telesa. Le z zavestnim
trudom se boste naučili ohranjati
pravilno držo. Pravilna drža je lepa
drža! Videti smo samozavestni in
odločni.
Če se že soočate z bolečinami v
vratno-ramenskem področju in bi jih
radi odpravili ali pa želite popraviti
svojo držo, priti v formo, izgubiti
odvečne kilograme, nas lahko
kontaktirate na: nbpfit@gmail.com. 

•Nejc Bartolomej Polanec,

Športno društvo NBP FIT

kaj delajo naši otroci

Iva Kampuš,
državna prvakinja v
pospešenem šahu

Iva
blesti
v šahu.

V četrtek, 1. julija, je v Termah Čatež potekalo 22.
posamično državno prvenstvo v pospešenem šahu za
mlade do 18 let za leto 2021. Organizator prvenstva je
Šahovska zveza Slovenije, šahisti pa so bili razdeljeni v
starostne kategorije do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let, ločeno
za fante in deklice. Tekmovalci so imeli za posamezno
partijo na voljo 10 minut in dodatek 5 sekund za vsako
odigrano potezo. Prvenstva se je udeležilo 139 šahistov
iz več kot 20 šahovskih klubov in društev iz celotne
Slovenije. V kategoriji deklic do 12 let se je turnirja
udeležila tudi učenka naše osnovne šole Iva Kampuš. V
tej starostni skupini je nastopilo 12 šahistk, ki so odigrale
7 kol. Iva je igrala naravnost briljantno. Zmagala je v 5
partijah, dvakrat remizirala in brez poraza osvojila naslov
državne prvakinje! Pri fantih sta naše barve zastopala
Jernej Zidar in Vid Kampuš. Jernej je nastopil na
standardnem turnirju do 14 let, Vid pa na pospešenem
turnirju do 10 let. Oba sta prikazala dobro igro in
veliko šahovskega znanja, za medalje pa je tokrat malo
zmanjkalo. Doseženi rezultati so velika vzpodbuda za v

prihodnje. Naslednje leto bomo nastopili še s številčnejšo
in močnejšo ekipo. Vsem šahistom želim dolge in
brezskrbne počitnice in upam, da se v novem šolskem
letu na šahovskem krožku vidimo v čim večjem številu.



Ponosno na
stopničkah

• Andrej Kampuš,
mentor šahovskega krožka na OŠ Janka Modra
Naše odlične šahistke, ki so
letos tudi osvojile 3.mesto na
državnem šahovskem tekmo
vanju: Marija Dominika Marvel,
Jasmina Južnič, Iva Kampuš in
Neja Auersperger Bandalo.

Poletne bralne dogodivščine s Poletavci in Najpoletavci
Poletje je čas, ko v Mestni knjižnici Ljubljana posebno pozornost namenjamo mladim
bralcem, zato že enajsto leto zapored vabimo k počitniškemu branju vse osnovnošolce
in srednješolce. S sloganom »pol ure branja na dan prežene dolgčas stran« spodbujamo
otroke od sedmega do dvanajstega leta k 30-dnevnemu polurnemu branju, ker tako
utrjujejo svojo bralno tehniko, hkrati pa pridobivajo bralno navado. Poletavci, ki med
poletjem osvojijo priznanje, lahko le-to jeseni v šoli po predhodnem dogovoru z
mentorjem uveljavijo kot eno prebrano knjigo za Bralno značko. Na spletni strani www.
poletavci.si lahko mladi spremljajo namige za poletno branje in oddajo izpolnjene
bralne sezname. NajPoletavci od trinajstega do petnajstega leta v času poletnih
počitnic preberejo tri obsežnejše knjige po svojem izboru in oddajo svoje mnenje o
tem, kateri knjižni junak jih je najbolj navdušil. Tudi njim so na voljo predlogi za zanimivo
in kakovostno počitniško branje, knjigo pa si lahko izposodijo tudi na portalu Biblos.
si. Konec septembra bomo vse poletne bralce, ki so pravočasno oddali svoje sezname
ali mnenja o prebranem, povabili na zaključno prireditev, kjer bodo prejeli majico in
priznanje ter sodelovali v nagradnem žrebanju.
• Vesna Trobec
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Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših
domovih
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Kako delujejo drzni tatovi?
• Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne.
• Tatovi delujejo v skupinah.
• Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma;
pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in
poskuša zvabiti stran od doma.
• Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.
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Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer
odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so
bili ti v stiku.

Razno

Igra narave
Takole je lok mavrice povezal podružnično cerkev sv.
Katarine v Zaborštu s farno cerkvijo sv. Marjete v Dolu.



Tone Zupan

• Poskus vloma v osebni avtomobil, škoda znaša 100 evrov.
• Poškodovanje igral na šolskem igrišču: poškodovane so bile
letvice na lesenih igralih, delno potrgana strešna kritina igral
(dve leseni hiški s toboganom) in poškodovana obloga kovinske
ograje na igrišču. Škoda znaša več 100 evrov.
• Poškodovanje bale, škoda znaša 40 evrov.

Beričevo Videm

• Poškodovanje vrat, škoda znaša 100 evrov.
• Prometna nesreča z materialno škodo,
povožena je bila srna.

Kleče

Ostalo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
• Kršitev javnega reda in miru, kršitelju je bil
izdan plačilni nalog.
• Kršitev javnega reda in miru (kampiranje),
kršiteljem je bil izdan plačilni nalog.
• Zaradi vožnje pod vplivom alkohola (rezultat je
pokazal 0,60 mg/l) je bilo vozniku odvzeto
vozniško dovoljenje in zoper kršitelja podan
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

Senožeti

Dolsko

• Vlom v osebni
avtomobil, iz katerega je bilo
odtujeno orodje. Škoda znaša
več 100 evrov.
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• Tatvine artiklov v trgovini,
škoda znaša več 100 evrov.

• Prometna nesreča, v kateri
ni bil nihče poškodovan,
nastala je le premoženjska
škoda.

Vir fotografije: www.piso.si

Črna kronika

za obdobje med 1. in 30. junijem 2021
Kriminaliteta
Prometne nesreče

Odličnjakom prvič podelili

Županove petke

Letošnji devetošolci, ki so dosegli odličen uspeh v vseh
devetih letih, so bili deležni posebnega sprejema pri
našem županu Željku Saviču. Podelil jim je posebne
plakete, Županove petke, ki se letos podeljujejo prvič.

Učenci
so dobili
lične
plakete
Županova
petka.

Prejemniki
Županove petke:
9. A
Veronika Cvetkov
Ana Grauf
Simon Jerina
Mirjam Kotar
Lara Smodiš
Sara Šimenc
9. B
Luka Gradišek
Jurij Lebinger
Livija Smrkolj

Ravnatelj Gregor Pečan

9. C
Tadej Babnik
Jon Beliga
Zala Kontelj
Gaja Mihačič
Vid Rovšek
Han Verbič
Zoja Žabjek
Po podelitvi je
učence čakalo
presenečenje –
nastop komika
Tina Vodopivca.

Foto: Nina Keder

N

a slavnostnem sprejemu pri Erbergovih paviljonih
v Dolu jih je še zadnjič nagovoril ravnatelj Gregor
Pečan in jim zaželel srečno nadaljnjo pot. Župan
Željko Savič pa je v svojem nagovoru izpostavil, da
so Županove petke simbolična priznanja odličnjakom kot potrditev, da so na pravi poti, in jim zaželel uspešno pot tudi v prihodnje, da bi svoje talente in znanje nadgradili ne le skozi sistem izobraževanja, ampak tudi skozi razne druge iniciative. Ob
zaključku se je zahvalil še njihovim trem razrednikom: Tatjani
Majdič, razredničarki 9. A, Romani Vrhovec, 9. B in Alešu
Lebarju, razredniku 9. C. Poudaril je, da so znali svojim učencem vedno prisluhniti, ko je bilo to potrebno. Bodoče dijake je
za konec presenetil s svojo stand-up predstavo še komik Tin
Vodopivec, ki je pred dobrimi dvajsetimi leti tudi zaključil
osnovno šolo s samimi odličnimi ocenami.
•Nina Keder

