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Tudi to leto je bilo polno izzivov. 
Ponovno nas je preizkušal co-
vid in z njim vsi ukrepi, ki so jih 
sprejemali strokovnjaki, da bi 

zmanjšali stopnjo ogroženosti in s tem 
število žrtev.  
Občina Dol je z vsemi svojimi institucija-
mi na čelu s Štabom civilne zaščite ves 
čas skrbela ter iskala najboljše rešitve, da 
bi bile posledice covida-19 čim blažje. Tu 
moramo ponovno pohvaliti veliko požr-
tvovalnost zdravnic v Dolu in Dolskem, 
ki sta skrbeli za stalno testiranje in ce-
pljenje vseh tistih, ki so razumeli, da je 
zaupanje znanosti in zdravstvu edini iz-
hod iz te krize. Z veseljem smo pozdravi-
li tudi odprtje začasnega centra za brez-
plačno testiranje, ki ga je dr. Anja Černe 
vzpostavila v prostorih občinske sejne 
sobe. Po dobrem tednu dni ugotavlja-

mo, da je število okuženih v povprečju 
dva na dan. Upam, da je to vesela novica 
za prihajajoče praznike in vse trenutke, 
ki jih želimo preživeti v objemu svojih 
bližnjih.
Ko že omenjamo praznično vzdušje - 
prvi dobri mož nas je že obiskal in otro-
kom prižgal iskrice čarobnega pričako-
vanja. Po napornih in negotovih dveh 
letih nam je končno uspelo podeliti pri-
znanja občinskim nagrajencem za leti 
2019 in 2020. Ob tej priložnosti vsem 
skupaj še enkrat čestitajmo za njihov 
pogum in požrtvovalno delo. Še poseb-
na zahvala gre naši častni občanki 
Antoniji Jemec za čudovi-
to izvedbo ljudske pesmi, 
ki nam jo je podarila kot 
jagodo na torti ob koncu 
prireditve. S svojim opti-
mizmom in življenjsko 
energijo nam je res lahko 
za vzgled in v ponos. 
Decembrski program pri-
reditev je v polnem teku in 
ugotavljamo, da je kljub 
omejitvam obiskanost veli-
ka. Velikokrat je ob koncu 

prireditve pri obiskovalcih čutiti hrepe-
nenje in pomanjkanje teh vsebin, pred-
vsem pa sproščenega in optimističnega 
vzdušja, ki ga pričarajo različni dogodki 
v kulturnem domu.
Želim vam miren, zdrav, vesel božič ter 
iskrene čestitke ob praznovanju dneva 
samostojnosti in enotnosti Republike 
Slovenije. Srečno novo leto 2022, naj bo 
prihajajoče leto polno optimizma, zago-
na, naj bo do nas vseh prijaznejše, v spo-
mladanskih mesecih pa naj nas vrne na 
običajne, bolj poznane poti.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi. 
•Vaš župan Željko Savič

Tu je zadnji mesec leta, 
mesec veselja, prazničnega 
vzdušja in lepih želja za leto, 
ki ga z velikim upanjem in 
radostjo pričakujemo. 

Spoštovani sokrajani in sokrajanke!
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18. 12.

18. 12.

26. 12.

26. 12.

26. 12.

Eva Boto, koncert
Cena: 5 eur
kulturni dom Dolsko

Predstava za vsako priložnost, glasbena komedija z 
Ladom Bizovičarjem in Gašperjem Koncem

Cena: 5 eur
kulturni dom Dolsko

Adventni venček, prižig 4. svečke
pred cerkvijo v Dolu
19.45

Novoletni tek
Tradicionalna rekreativna tekaška prireditev, namenjena občanom 
in drugim 
ŠD partizan Dolsko
Dolsko

Novoletni tek – otroški tek
ŠD partizan Dolsko
Dolsko

Miki Vlahovič, romantični klasično-akustični koncert

kulturni dom Dolsko
Cena vstopnice: 5 eur

19.00

19.00

19.45

11.00

10.00

18.00

Že dve leti bo minilo, odkar je bolje biti negativen kot 
pozitiven. A le na testiranju na covid-19, seveda – v 
življenju pa še vedno velja, da se bolje počutimo, 
če se obdamo s pozitivno naravnanimi in mislečimi 
ljudmi. Smeh je pol zdravja, pravijo, in res je. Nič 
čudnega, da za dogodke v naši občini v najbolj 
prazničnem mesecu vlada veliko zanimanje. 
Ljudje smo željni druženja in dobre volje. Želimo 
si pozitivnih novic in srečnih dogodkov. Nekaj 
takih boste našli tudi v tej številki Pletenic, za še 
boljše informiranje o dogajanju v naši občini pa 
obiščite tudi občinsko spletno stran www.dol.si in 
se pridružite že številčni Facebook skupini Občina 
Dol pri Ljubljani. Več kot 2.300 članov že ima in če 
želite biti z vsem na tekočem, se ji pridružite. Ob tej 
priložnosti vas vabim tudi na novonastali YouTube 

kanal Občina Dol pri Ljubljani. Na ogled imate številne zanimive kratke 
filme, povezane z dogodki iz naših krajev in našimi občani. Zagotovo 
vas bodo navdahnili s pozitivizmom, ki ga te dni tako zelo potrebujemo. 
Zahvaljujem se vam tudi za vse prispevke za občinsko glasilo Pletenice. Še 
naprej mi jih lahko pošiljajte na elektronski naslov pletenice@dol.si. Želim 
vam, da bo prihajajoče leto vaše najboljše leto. S pozitivnimi mislimi in 
pogledom v prihodnost stopimo pogumno v 2022. Srečno!

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

December 2021
Številka 12/2021

Pletenice so informativno glasilo 
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja 

enkrat mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo v občini. 

Naslednja številka izide 15. januarja 
2022. Prispevke za objavo pošljite na 
elektronski naslov pletenice@dol.si. 

Zadnji rok za oddajo prispevkov je 1. 
januar 2022.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe

Uredniški odbor
Katja Kralj

Aleksandra Resman
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 več kot 
1.500 znakov (s presledki), zaradi 

omejenega prostora ne bodo 
nujno objavljena v celoti, ampak si 
pridržujemo pravico do krajšanja. 
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
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Občani lahko vstopnice za posamezni dogodek kupijo v tednu, ko se dogodek 
odvija, v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani. Prireditev se lahko skladno s 
trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 z morebitnimi 
spremembami) udeležijo le udeleženci, ki izpolnjujejo pogoj PCT. 

Obdajte se s pozitivizmom

Nina Keder, urednica



54

nOviCe iz Občinske sTavbenOviCe iz Občinske sTavbe

Konec novembra smo začeli asfaltirati dovozno cesto od 
Senožeti 33 do Senožeti 33b. V sklopu del se bo v celoti 
zamenjal ustroj ceste, uredilo se bo odvodnjavanje in asfaltirala 
se bo cesta, široka tri metre, dolga pa približno 80 metrov.  
 • Občinska uprava

Cesta v Senožetih

Asfaltirali smo tudi v Lazah, natančneje na cesti proti 
Jančam, v delu od naslova Laze pri Dolskem 44 do 
meje z ljubljansko občino. Dolžina asfaltirane ceste je 
okoli 360 metrov, izvedli pa smo tudi dodaten prepust 
in odtočni jarek po celotni dolžini. Za asfaltiranje smo 
se odločili predvsem zato, ker je cesta v tem delu 
precej strma in posledično izpostavljena tako vodi kot 
poškodbam zaradi prometa z vozili. Tudi tu pričaku-
jemo, da se bo potreba po zahtevnem vzdrževanju 
tega odseka zaradi asfaltiranja bistveno zmanjšala.
 • Občinska uprava

V Evropi in tudi drugod v razvitem svetu so že pred 
leti spoznali, da se naselja ne načrtujejo več okrog 
avtomobilskega transporta. Bistven element za odmik od 
avtomobilskega prometa je zmanjševanje potreb po vožnji 
z njim in ustvarjanje alternativ za potovanje na način, da 
se ustvarja obcestni prostor, kjer se zadovoljujejo potrebe 
po rekreaciji, socializaciji in mobilnosti. Odgovorni za 
razvoj obmestnega in podeželskega okolja ugotavljajo, 
da predstavlja pomembno trajnostno rešitev sistem za 
izposojo koles. Ta je poleg trajnostnega vidika bistven 
za privlačnost bivanja v naseljih. Namenjen je lokalnemu 
in medkrajevnemu transportu ter turistični ponudbi. 
Bike sharing ali sistem za avtomatsko izposojo koles je 
sistem, ki je zasnovan na način souporabe koles, kjer si 
lahko uporabnik izposodi kolo na eni od točk, kjer stoji 
kolesarska postaja, nato pa kolo vrne na isti ali drugi 
kolesarski postaji, kjer se kolo shrani in po potrebi napolni.

V zadnjih letih so sistemi za izposojo koles v mestnih, 
obmestnih ter podeželskih okoljih vse bolj prisotni tudi v 
Sloveniji. Največji sistem se gradi skozi projekt Kolesarska 
veriga na podeželju, kjer sodeluje kar 32 občin (med njimi 
tudi Občina Dol pri Ljubljani) in 12 lokalnih akcijskih skupin. 
V tem in prihodnjem letu se bo vzpostavil kolektivni sistem 

kolesarskih postaj, ki bodo med seboj kompatibilne in 
bodo uporabnikom omogočale brezskrbno kolesarjenje po 
Sloveniji. V Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji smo 
se odločili za enotno zunanjo podobo koles – zeleno-bela 
barvna kombinacija bo že na daleč vabila ljudi k uporabi. 

Občina Dol pri Ljubljani je postala bogatejša za 
elektrificirano kolesarsko postajo s petimi kakovostnimi 
kolesi – tri kolesa so navadna, 2 kolesi pa omogočata tudi 
električni pogon. Postaja že stoji pred občinsko stavbo v 
Dolu. V zimskem času se bomo poglobili v pravila in pogoje 
uporabe ter uredili sistem izposoje. Spomladi, z začetkom 
nove kolesarske sezone, pa bomo zagnali sistem, ki bo 
namenjen vsem, ki bi si želeli kolesarskih podvigov v okolici 
ali le po opravkih na bolj trajnosten način. Postavljen sistem 
bo prinesel novo kvaliteto življenja za prebivalce območja 
LAS Srce Slovenije ter priložnost za razvoj gospodarstva, 
saj bo možno do interesnih točk 
dostopati z emisijsko skoraj 
nevtralnim sistemom mobilnosti. 
Hkrati pa bo sistem pomenil tudi 
novo izkušnjo dojemanja kraja. 
Občine si prizadevajo, da bomo s 
pomočjo prijav na nove razpise v 
prihodnje sistem nadgradile še z 
dodatnimi kolesarskimi postajami, 
ki bodo še bolj osmislile našo 
ideologijo o trajnostni mobilnosti. 
 • LAS Srce Slovenije  
 in občinska uprava

V občini smo s primerno infrastrukturo poskrbeli za 
marsikatero športno panogo. Prebivalci Dola pri Ljubljani 
pa ste v programu Participativnega proračuna za leto 
2021 predlagali postavitev balvanske plezalne stene, 
ki je v občini do zdaj še ni bilo. “Plezanje je šport, 
pri katerem deluje celotno telo, in je primerno za vse 
generacije. Če postavimo plezalno steno na šoli, bodo 
otroci spoznali ta izjemni šport, hkrati pa bodo vsi občani 
imeli možnost še dodatne rekreacije,” je predlagatelj 
projekta zapisal v vlogi. Postavitev plezalne stene na OŠ 
Janka Modra ste prebivalci vaške skupnosti Dol, Videm, 
Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora ob koncu minulega 
leta tudi potrdili na glasovanju. V sklopu projekta 
so zunanji strokovnjaki v novembru 2021 na steno 
obstoječe zgradbe osnovne šole namestili balvansko 
plezalno steno, ki omogoča izvedbo plezanja v sklopu 

Z električnim kolesom po mestu in podeželju

Nova plezalna stena v Dolu športnega pouka in je namenjena telesni vadbi 
učencev, v popoldanskem času in med konci 
tedna pa javno dostopna za vse ljudi. 
Občina je pripravljena tudi v sodelovanju s 
plezalnimi društvi (če bo seveda za to dovolj veliko 
zanimanje prebivalcev) izvesti tečaje spoznavanja 
osnov in tehnik plezanja ter podpreti vodene 
vadbe za zaključene skupine. Pozneje se lahko na 
steni organizirajo tudi plezalna tekmovanja in še 
veliko več! Izdelana stena je nizka, namenjena za 
t. i. balvansko plezanje, ki ne potrebuje varovanja 
z vrvjo. Dolga je 10 metrov, kar pomeni, da je 
primerna tudi za več plezalcev hkrati in lahko na 
njej vzporedno telovadi cel razred otrok. Upamo, 
da bo stena privabila veliko občanov, da se 
večkrat lotijo športnih dejavnosti ter da bo postala 
navdih za tiste, ki se radi spoznali ta šport. 
 • Občinska uprava

ureditev ceste v Lazah

V Vinjah potekajo dela za asfaltiranje dela ceste 
JP569211, ki vodi od središča vasi pri cerkvi proti Ihanu. 
Asfaltiranje se bo izvedlo v njenem najbolj strmem delu, 
mimo hiše številka 17, na dolžini okoli 90 metrov, širine 
od 3 do 3,8 metra, in sicer skupaj z odtočnim jarkom. 
Za asfaltiranje smo se odločili, ker je ta odsek ceste 
ob nalivih zelo izpostavljen deroči vodi, ta pa se ob 
nalivih zliva po njej iz celotnega zalednega brega, zato 
je bilo treba makadam zelo velikokrat sanirati in urejati. 
Računamo, da bo zaradi asfalta teh del mnogo manj. 
Hkrati z asfaltiranjem ceste se bo izvedel tudi nov prepust 
pod cesto in saniral priključek na cesto LC 073071, ki 
pelje proti Ihanu. • Občinska uprava

Priprava na asfaltiranje ceste v Vinjah

Projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
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Obvestilo o poslovanju 
krajevnega urada

Javna seznanitev je namenjena prikazu vsebin 
akta, kot so usklajene z nosilci urejanja prostora, 
ni pa namenjena podajanju pripomb ali pobud 
za spremembo stavbnih zemljišč. V postopku bo 
mogoče obravnavati le pripombe, ki bodo poslane 
na: obcina@dol.si ali po pošti na naslov Občina Dol 
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, 
med trajanjem javne seznanitve, nanašale pa se 
bodo le na vsebine, ki niso predmet usklajevanja z 
nosilci urejanja prostora ali nimajo vpliva na uporabo 
okoliških zemljišč.
Gradivo predloga OPN bo objavljeno na spletni strani 
PISO (https://bit.ly/3IEUtte) ter v avli Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, od 
ponedeljka, 20. 12. 2021, do vključno ponedeljka, 
10. 1. 2022, v času uradnih ur, ki so ob ponedeljkih 
od 8.00 do 13.00, ob sredah od 8.00 do 13.00 in 
od 15.00 do 17.00, ter petkih od 8.00 do 12.00. 

Vsako sredo med 
15.00 in 17.00 bo v 
avli občine mogoče 
dobiti tudi ustna 
pojasnila.  
 • Občinska uprava

Zaradi velikega interesa se je Občina odločila podaljšati projekt 
brezplačne pravne pomoči občanom do konca leta 2021. Projekt 
je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih 
in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih 
zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, 
pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic 
in obligacijskega prava. Svetovanje bo še zadnjič v tem letu potekalo 
osebno na sedežu Občine (sejna soba) 22. decembra 2021, in sicer od 
12.00 do 17.00. Pravno svetovanje izvaja Pravno-informacijski center 
PIC, na termin pa se lahko prijavite vsak delovnik od 9.00 do 14.00 na 
telefonski številki 01 521 18 88 ali elektronskem naslovu pic@pic.si.  
 • Občinska uprava

JAVNI SEZNANITVI S 
PREDLOGOM OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
(v nadaljevanju: OPN)

Občina Dol pri Ljubljani obvešča 
zainteresirano javnost o 

Brezplačno pravno svetovanje za občane

Krajevni urad Dol pri 
Ljubljani lahko letos 
obiščete še 23. 12. 
2021, 14. in 28. 1. 
2022, v času uradnih 
ur, in sicer od 8.00 do 
12.00 in od 13.00 do 
15.00. Prosimo vas, da 
se za obisk krajevnega 
urada predhodno 
naročite na številko za 
naročanje: 
01 828 16 94. 

Na krajevnem uradu 
opravljajo naslednje 
storitve za državljane: 
•izdajanje osebnih 
izkaznic 
•izdajanje potnih listov 
•izdajanje vozniških 
dovoljenj 
•vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov 
•prijava rojstva
•priznanje očetovstva 
•sestava smrtovnice 
•vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva 
•prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma začas-
nega prebivališča 
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri 
upravni enoti 
•vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov 
•vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih 
listin ter potrjevanje podpor volivca 
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega 
potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.   •Občinska uprava

       
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 
__________________________        
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 

                   Davčna številka 
                
 
__________________________ 
(pristojni finančni urad) 
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za namenitev dela dohodnine za donacije 
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Ste že določili dobrodelno or-
ganizacijo, ki bo prejela vaš 
del dohodnine? Vsako leto 
imate možnost darovati v do-

brodelne namene, ne da bi vas to kaj 
stalo. Donacija ne vpliva na višino na-
šega vračila ali doplačila dohodnine. 
Ko določimo prejemnika dela doho-
dnine, nismo v ničemer prikrajšani. V 
sak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, 
lahko do 1 % svoje dohodnine podari 
za financiranje splošno koristnih na-
menov. Izberete lahko do 10 organiza-
cij, med katere lahko razdelite svoj od-
stotek dohodnine (vsakemu lahko po-
delite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % … ali 1 % do-
hodnine, seštevek vseh pa ne more 
presegati 1 % dohodnine) in s tem del 
svoje dohodnine namenite za njihovo 
delovanje. Ko vlogo enkrat vložite, ve-
lja do priklica – vloge ni treba vlagati 
ponovno, razen če želite spremeniti 
prejemnika donacije. Če se za donaci-
jo ne odločite, gre ta odstotek od od-
merjene dohodnine v proračun 
Republike Slovenije. 

KaTErE OrGaNIZacIjE SO 
UPraVIčENI PrEjEmNIKI 
DONacIjE?
Celoten seznam upravičencev, ki jim je 
mogoče nameniti del dohodnine (leto 
2021) je objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 158 (z dne 30. 
9. 2021), na straneh od 8649 do 8963. 
Do donacije upravičena društva in or-
ganizacije s sedežem v Občini Dol pri 
Ljubljani so izpostavljeni v spodnji ta-
beli, za namenitev dela dohodnine pa 
boste potrebovali tudi davčno številko 
izbrane organizacije:

Naziv orgaNizacije
DavčNa šTevilka
Čebelarsko društvo Dolsko  17073421
Gasilska zveza Dol - Dolsko 68906048
Lovska družina Kresnice  66909473
Lovska družina Laze  66779090
Nogometni klub Dol  31591191
Prostovoljno gasilsko društvo 
Beričevo - Brinje 60330309
Prostovoljno gasilsko društvo 
Dol pri Ljubljani  44631499
Prostovoljno gasilsko  
društvo Dolsko  14227134
Prostovoljno gasilsko  

društvo Klopce  26793067
Prostovoljno gasilsko  
društvo Laze  51992302
Prostovoljno gasilsko  
društvo Senožeti 35086009
Prostovoljno gasilsko  
društvo Vinje  49868985
Tekaški smučarski klub JUB  
Dol pri Ljubljani  38542544
Župnijska Karitas  
Dol pri Ljubljani  10404775
Župnijska Karitas  
Sv. Helena - Dolsko  72967170

 
KaKO DOLOčITE PrEjEmNIKa 
DONacIjE?
Načinov za določitev prejemnika 
donacije je več:
pisno z obrazcem »Zahteva za 
namenitev dela dohodnine za 
donacije« (obrazec je dostopen na 
spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije), ki ga naslovite 
na svoj finančni urad (Finančni urad 
Ljubljana, p. p. 107, 1001 Ljubljana), 

elektronsko prek sistema eDavki (vlo-
ga »Doh-Don«) z digitalnim potrdilom 
ali brez (če želite v eDavke vstopiti 
brez digitalnega potrdila, boste potre-
bovali svojo davčno številko in številko 
zadnjega informativnega izračuna do-
hodnine);
ustno na svoji izpostavi finančnega 
urada.

DO KDaj jE rOK Za ODDajO 
VLOGE?
Načeloma lahko vlogo oz. prejemnika 
donacije določimo kadarkoli, vendar 
če želimo, da se prejemnik dela doho-
dnine upošteva že za letošnjo dohodni-
no (2021), je treba vlogo oddati do 
konca leta. Davčni organ namreč upo-
števa veljavne zahteve, s katerimi raz-
polaga na dan 31. decembra leta, za ka-
tero se dohodnina odmerja. Zahteva 
velja do trenutka, ko davčni organ prej-
me novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 •Občinska uprava

Namenite del dohodnine za delovanje 
lokalnih društev in dobrodelnih organizacij
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1. VPRAŠANJE 
Ob prenovi Zasavske ceste letos 
poleti je bila pri sv. Agati v Dolskem 
nameščena zaščitna ograja, s tem 
pa zaprt prehod v gozd s stare ceste 
tako za pešce kot tudi za vozila, npr. 
traktorje. Kmetje in vsi drugi, ki 
hodimo v gozd, smo ta prehod 
vsakodnevno uporabljali. S tem se je 
zaprla tudi priljubljena sprehajalna 
pot med cerkvijo sv. Helene in sv. 
Agate. Zdaj moramo plezati čez 
ograjo, kar je lahko zelo nevarno. 
Ali je predvidena kakšna rešitev?

O: Dokončna rešitev se še išče. 
Nekateri občani so predlagali, da se 
pot spelje pod hudourniškim 
prepustom pod državno cesto, 
vzporedno ob potoku, ki bi ga bilo 
treba nekoliko poglobiti. Z 
morebitnimi posegi bi moral soglašati 
tudi upravljavec potoka, to je Direkcija 
RS za vode.  Občinska uprava

2. VPRAŠNJE
Zanima nas, kakšna investicija je 
predvidena v Spodnjih Škovcah v 
Dolskem na območju arheoloških 
izkopavanj, kjer je bila previdena 
poslovna cona? Prav bi bilo, da smo 
domačini seznanjeni s tovrstnimi 
posegi.

O: Pred leti nasedlo investicijo 
podjetja Energoplan je v postopku 
prisilne poravnave pridobila Družba 
za upravljanje terjatev bank (DUTB). 
Po večletnem mirovanju je bilo 
zemljišče bodoče poslovne cone 
pred nekaj meseci prodano novemu 
lastniku, gradbenemu podjetju 
Trgograd iz Litije. Namembnost 
zemljišča se ni spremenila. Novi 
lastnik ima namen na tem mestu 
zgraditi poslovno cono, ki bo 
skladna s prostorskimi omejitvami, 
sprejetimi pred več kot 10 leti. 
 Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Velikokrat se vprašamo, ali naša 
občina ne premore drugega kot dve 
Mercatorjevi trgovini, od katerih je 
ena slabša od druge. Glede na to, da 
je v naši občini toliko novogradenj, 
sta od Šentjakoba do Litije samo ti 
dve poslovalnici, razen v Senožetih 
še ena mala franšiza. Nekoč je bilo 
rečeno, da bomo imeli med Dolskim 
in Klečami industrijsko cono. Tam 
je zdaj eno ogromno zaraščeno 
zemljišče. Pred časom so potekali 
pogovori s trgovcem Spar glede 
gradnje v Beričevem, ampak s tem 
ni bilo nič. Se mogoče kaj dogaja v 
tej smeri?

O: Pred letom dni se je za nakup 
zemljišča v Beričevem, nasproti 
ELES-a, zanimalo podjetje Spar 
Slovenija, vendar se jim z lastniki 
zemljišč ni uspelo dogovoriti. Občina 
je letos začela postopek izdelave 

Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov si preberite v nadaljevanju. 
Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje, povezano z našo občino, ne odlašajte, 
pošljite nam ga na elektronski naslov pletenice@dol.si ali po pošti: Pletenice, Dol 1, 
1262 Dol pri Ljubljani.

O industrijski coni, laježu 
psov in ureditvi prometa
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občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za 
center Dola, kjer se z lastniki zemljišč 
dogovarja o izgradnji poslovno-
stanovanjskih objektov, kjer bi med 
drugim poleg sodobne trgovine 
Mercator dobili tudi sodobno 
kmetijsko zadrugo z lokalnimi 
izdelki. Ta postopek je še na začetku, 
zato hitre rešitve ni mogoče 
pričakovati. Obstaja še možnost, da 
bi se novemu lastniku zemljišč, 
podjetju Trgograd, v poslovni coni 
Dolsko uspelo dogovoriti z enim od 
trgovskih podjetij za gradnjo kakšne 
trgovine. Občina na to sicer ne more 
vplivati, se pa strinjamo, da bi bila 
kakšna konkurenčna trgovina 
vsekakor dobrodošla.  
 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Lahko prosim na Občini obrazložite 
namen gradnje rolkarske steze in 
komu je v prvem planu namenjena? 
Predlagam, da se ob stezo namesti 
tudi tabla – kot nekakšna pravila 
uporabe, obnašanja in pravil 
na rolkarski progi. Je to možno? Da 
bi bili ljudje bolje podučeni o tem.

O: Rolkarska steza je bila zgrajena 
pred nekaj leti s pomočjo 

sofinanciranja Fundacije za šport. 
Poleg svojega prvotnega namena je 
postaja tudi priljubljeno sprehajališče 
za občane. Rolkarska steza je tako v 
prvi vrsti namenjena tekačem na 
rolkah. V zadnjem času smo prejeli 
kar nekaj pritožb tako sprehajalcev 
kot tudi rolkarjev tekačev, saj je 
sočasna uporaba steze nemogoča in 
tudi nevarna. V izogib bodočim 
konfliktom vse sprehajalce prosimo, 
da uporabljajo progo predvsem 
takrat, ko na njej ni treningov ali 
drugih rolkarskih aktivnosti. Občina 
bo z namenom informiranja ob 
rolkarsko stezo namestila 
obveščevalno tablo. Vsem 
sprehajalcem se zahvaljujemo za 
obzirnost in razumevanje.  
 Občinska uprava

5. VPRAŠANJE
Skozi Brinje je že dolgo zelo povečan 
promet, zlasti ob jutrih. Veliko jih 
vozi tukaj, ker se želijo izogniti 
semaforjem, vendar niti niso 
krajani Dola pri Ljubljani. Problem 
je, ker skozi vas skoraj nihče ne vozi 
po omejitvah, kar je zelo nevarno v 
nepreglednih delih in v vključevanju 
na cesto z naših dvorišč. Bilo je že 
ogromno nesreč, kolikor vem, na 
srečo le s škodo na avtomobilih. 
Problem s hitrostjo in objestnimi 
vozniki, ki se ne želijo niti malo 
prilagoditi, se morda tudi pri 
srečanju drugim avtomobilom malo 
umakniti na svojo stran in 
zmanjšati hitrost, je zelo pereč in 
najbolj očiten na ovinku pri Brinju 
1 in Pečniku. Drvijo, kot bi bili na 
avtocesti. Ker vem, da ste s tem 
problemom že seznanjeni, me 
zanima, kdaj lahko računamo na 
vašo pomoč za našo varnost in na 
postavitev ležečih policajev in 
radarjev ravno na ovinku Brinje 1 
in do table Brinje proti Pečniku? 
Verjamemo, da bi to objestne 
voznike prisililo, da vozijo 
počasneje in previdneje čez 
vas. Verjamem, da je tudi vam v 
interesu varnost v vasi.

O: Na Svetu za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu so nam pojasnili, 
da so grbine in ploščadi namenjene 
prisilnemu zmanjševanju hitrosti. 
Spadajo med ostrejše ukrepe za 
umirjanje prometa in jih postavljamo 
tam, kjer želimo voznika fizično 

prisiliti, da zmanjša hitrost vožnje. 
Učinek grbin in ploščadi je odvisen 
predvsem od oblike klančin in v 
primeru zaporedja več grbin ali 
ploščadi tudi medsebojnega razmika 
med napravami. Fizične naprave in 
ovire za umirjanje prometa je treba 
ustrezno opravičiti in jih ni možno 
postaviti zgolj na podlagi želj 
posameznikov, ampak je njihova 
namestitev dopustna le na podlagi 
predhodnih analiz prometne 
varnosti na določenem območju, 
podatkov o večjem deležu stalnega 
neupoštevanja omejitev hitrosti v 
daljšem časovnem razdobju, 
podatkov o številu prometnih nesreč 
in drugih kršitvah cestnoprometnih 
predpisov, ki vplivajo na varno 
udeležbo v cestnem prometu. 
Predlog občana bomo na občini 
preučili in po potrebi ustrezno 
ukrepali. Občinska uprava

6 VPRAŠANJE
Krožišča na Vidmu so se zgradila, 
zanima pa me, kaj je z načrtovano 
bencinsko črpalko Petrol pri tem 
krožišču. Je to še v načrtu in kdaj se 
bo zgradila?

O: Postopki pridobivanja 
gradbenih dovoljenj se vodijo na 
pristojnih upravnih enotah, v 
predmetni zadevi na UE Ljubljana, 
kar pomeni, da Občina nima več 
podatkov o samem postopku in 
njegovem poteku. Prav tako v 
predmetni zadevi Občina tudi ne 
nastopa v vlogi stranskega 
udeleženca, kar bi ji omogočilo 
dostop do informacij. Od investitorja 
smo izvedeli zgolj, da je postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja 
v predmetni zadevi poteka.  
 Občinska uprava
 
7. VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na objekt v 
Dolu, ki stoji direktno na cesti. Maja 
ste v Pletenicah zapisali, da ste 
prijavo posredovali medobčinskemu 
inšpektoratu. Glede na to, da je med 
pisanjem tega maila situacija še 
vedno enaka oziroma so poleg 
šotora skoraj na cestišču dodatno 
parkirani še tovornjaki, me zanima, 
ali imate že povratno informacijo od 
inšpekcije? Če je še nimate, me 
zanima, kako boste drugače 
ukrepali oziroma čakamo, da se res 
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zgodi kakšna tragična nesreča? Naj 
vas samo spomnim, da je od mojega 
dogodka in tudi opozorila vam kot 
upravljavcu ceste minilo več kot leto 
dni.

O: Zadevo smo preverili na 
medobčinskem inšpektoratu, kjer so 
nam pojasnili, da so prijavo v 
reševanje odtopili gradbenemu 
inšpektoratu na Ministrstvo za okolje 
in prostor RS. Dodatnih pojasnil od 
inšpektorata nam ni uspelo dobiti.

 Občinska uprava

8. VPRAŠANJE
Že več let prebiram vaše Pletenice, a 
nikoli v njih pri nobenem projektu ne 
omenite Podgore. Ali se torej motim 
in ta vas sploh ne spada v občino Dol 
pri Ljubljani, ker popolnoma nič ne 
naredite v njej? Cesta je razpokana, 
šolskega prevoza tu čez ni in otroci 
ob dežju tečejo čez glavno cesto (čez 
vas pa pelje kombi, ki otrok ne vozi 
do Podgore, ampak gre le skozi), ker 
je podvoz zalit, javna razsvetljava je 
le do naselja vseh enakih hiš, cestne 
ovire so nameščene tudi samo v 
omenjenem naselju, vendar nekateri 
nenormalno letijo tudi čez preostalo 
šolsko pot, da niti ne govorimo o tem, 
da nekateri nimajo niti vode. To, da 
so projekti na mizi, poslušamo že več 
let. Kdaj načrtujete v svoj načrt 
uvrstiti tudi to vas?

O: V Podgori je v naslednjem letu 
predviden začetek gradnje 
vodovodnega omrežja. Investicija je 
načrtovana v Načrtu razvojnih 
programov občinskega proračuna za 
leto 2022. Dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja je 
bila že posredovana na upravno 
enoto, zato pričakujemo, da bo 
gradbeno dovoljenje kmalu 
pridobljeno. Nato je treba izvesti 
javno naročilo in izbrati izvajalca 
gradbenih del. Za Podgoro je širitev 
vodovodnega omrežja ključna, saj je 
v naselju veliko objektov, ki so 
priklopljeni na lokalni vodni vir, ki pa 
ni stalen in poleti ob suši tudi 
presahne. Nekatere hiše pa pitne 
vode sploh nimajo.  Občinska uprava

9. VPRAŠANJE
V Beričevem se je težko vključiti na 
magistralno cesto, razen pri 
semaforiziranem križišču, zato smo 
se vaščani navadili, da ga v največji 
meri uporabljamo. Problem pri cesti 
do tega križišča pa je, da je zelo 
neurejena in izjemno ozka, ob 
uvozu in izvozu se dva avtomobila 
le s težavo srečata oziroma se ne 
moreta in se mora eden umakniti. 
Križišče je pri semaforju tudi 
izjemno nepregledno, ob njem je 
zasajeno grmičevje, ki pa tam nima 
kaj početi, običajno pa so še 
parkirani osebni avtomobili ali 
kombi. Zanima me, kdaj načrtujete 
urediti to križišče? V preteklem 
mesecu smo bili priča, da bi na tem 
mestu lahko prišlo do zelo hude 
prometne nesreče, ravno zaradi te 
nepreglednosti.

O: Na občini bomo omenjeno 
nevarnost preverili in po potrebi 
ustrezno ukrepali. Cesta je do križišča 
resnično zelo ozka, poleg tega njen 
potek omejuje večstanovanjski objekt 
nasproti ELES-a. V novem občinskem 
prostorskem načrtu je ta del 
rezerviran za centralne dejavnosti. 
Gradnja objektov bo namenjena 
različnim dejavnostim, in sicer 
poslovnim, trgovskim, oskrbnim, 
storitvenim, družbenim, upravnim, 
socialnim, zdravstvenim, vzgojno-
izobraževalnim, kulturnim, verskim 
ipd. ter bivanju. Končni potek ceste 
in ureditev bodočega križišča/
krožišča še ni definirana. Zato se 

občina v danem trenutku za širitev 
ceste ne bo odločila.  
 Občinska uprava
 
10. VPRAŠANJE
V Pletenicah je bil že večkrat 
omenjen moteč lajež psov. S 
pojavom pandemije se je število 
pasjih ljubljenčkov še povečalo in 
problem je še večji. Kdaj bo občina 
to uredila z odlokom? V preteklih 
Pletenicah je bil že podan odgovor, 
da Občina nima sprejete odločitve 
glede tega v svojem Odloku o 
javnem redu in miru. Prav tako 
moteč pasji lajež ni obravnavan v 
zakonu o javnem redu in miru ter 
uredbi o mejnih vrednostih hrupa. 
Edina rešitev bi bila reguliranje 
motečega pasjega laježa (še posebej 
v strnjenem naselju, blokih) v 
občinskem odloku o javnem redu. 
Lahko to točko obravnavate 
oziroma uvrstite na sejo občinskega 
sveta?

O: Zakon o javnem redu in miru 
določa ravnanja posameznikov, ki 
pomenijo kršitve javnega reda in 
miru na javnem kraju ali v zasebnem 
prostoru. To pomeni, da so predmet 
tega zakona tista ravnanja, ki jih 
povzročijo posamezniki s svojim 
delovanjem in imajo za posledico 
bodisi ogrožanje drugih oseb ali pa 
ogrožanje varnosti kot dobrine. Pasji 
lajež, ki ni posledica voljnega in 
namensko usmerjenega ravnanja 
lastnika psa, ki bi ponoči namensko 
(objestno) spodbujal psa k laježu z 
namenom povzročanja hrupa, ni 
prekršek zoper javni red in mir. 
Glede na navedeno v večini primerov 
policija ne bo pristojna za ukrepanje 
zoper lastnika psa, ko ta samovoljno 
laja ponoči, saj ne bodo podani 
elementi prekrška. Posledično tudi ni 
podlage, da bi sankcioniranje 
lastnikov psov, ki ne poskrbijo za 
nočni mir svojih hišnih ljubljenčkov, 
lahko bilo predmet urejanja z 
občinskim odlokom o javnem redu 
in miru. Odloki o javnem redu in 
miru morajo biti v skladu z Zakonom 
o prekrških in Zakonom o javnem 
redu in miru. Pasji lajež torej nima 
elementov prekrška, zato zakona ne 
dajeta podlage občini za 
sankcioniranje pasjega laježa z 
odlokom.  Občinska uprava
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narOčanje na 
CepLjenje

V sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani (vstop je 
zadaj za Občino) se izvaja brezplačno hitro 

testiranje na covid-19. 
Delovni čas:  

od ponedeljka do petka: 
7.00 do 10.00 ter 15.00 do 19.00

sobota: 9.00 do 12.00
več informacij na:  

brisi.dol.lj@gmail.com ali 068 149 169.

V Splošni ambulanti Dolsko izvajamo 
samoplačniško hitro testiranje 
na covid-19 predvsem za svoje 

paciente. Od 7. 11. 2021 testiranja 
ni treba plačati, ni pa namenjeno 

simptomatičnim bolnikom s prehladnimi 
znaki. Treba se je naročiti po telefonu ali 
elektronski pošti. dr. Valerija Rus

V naši ambulanti izvajamo hitro testiranje 
na covid-19 za vse občane, in sicer brez 
predhodnega naročanja. Hitro testiranje 

izvajamo na našem naslovu Videm 17c, in sicer
Ponedeljek, sreda in četrtek: 8.00–13.00

torek: 14.00–19.00
petek: 8.00–12.00 in 15.00–17.00

 dr. Anja Černe

Od decembra je brezplačno testiranje na covid-19 s hitrimi 
testi možno tudi v kletnih prostorih Občine Dol pri Ljubljani. 
Zanj vlada veliko zanimanje, saj se od ponedeljka do sobote, 
ko se testiranje izvaja, zanj odloči od 100 pa tudi do 160 
ljudi dnevno. V povprečju je en test na dan pozitiven. V tem 
primeru so naši občani potem napoteni na test PCR na 
Metelkovo ulico v Ljubljano (kjer se morajo naročiti) ali pa 
v Zdravstveni dom Domžale (brez naročanja, med 9. in 15. 
uro). Vsi testirani imajo brez doplačila možnost dobiti natisn-
jeno potrdilo ali jim ga pošljemo na elektronski naslov oz. je 
dostopen prek aplikacije zVem, če jo seveda imajo.  
 •Nina Keder

COVID – BREZPLAČNO 
TESTIRANJE

TESTIRANJE NA COVID 
V DOLSKEM

TESTIRANJE NA COVID 
NA VIDMU

Veliko zanimanje za 
brezplačno testiranje v Dolu

Vabljeni vsi občani, da se čim prej cepite in s tem 
zaščitite sebe in svoje bližnje. V ambulanti dr. Anje 
Černe in dr. Valerije Rus se lahko cepite proti gripi 
in proti covidu-19, in sicer s cepivom podjetja 
Pfeizer. Cepijo tako s prvim kot tretjim odmerkom. 
Zlasti starejšim od 50 let in posebej ranljivim 
kroničnim bolnikom se priporoča tretji odmerek 
cepiva proti covidu-19. Zanj mora od druge doze 
preteči najmanj šest mesecev, cepljenim s cepivi 
AstraZeneco ali Janssenom pa se tretji odmerek 
priporoča že po dveh mesecih. Prebolelim, ki so 
se cepili v šestih mesecih po okužbi, se za zdaj 
tretji odmerek ne priporoča. Na cepljenje se je 
treba predhodno naročiti po telefonu ali e-pošti. 
Za dr. Černe na 068 696 622 oziroma info@me-
dicina-cerne.si, za dr. Rus pa na 01 56 47 156 
oziroma zsa.dolsko@gmail.com.
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kulturni dom Dolsko je bil ob 
tem svečanem dogodku že 
odet v praznično in decembr-
sko vzdušje. Župan Željko 

Savič je v svojem uvodnem nagovoru 
izpostavil: »Ne moremo biti kar vsi po 
vrsti umetniki, pesniki, znanstveniki, 
glasbeniki, športniki, za vse to je potre-
ben talent. Talenti pa niso vsem dani in 
prav na gosto posejani. Vsakdo od nas 
pač ne more biti Prešeren, Cankar, 
Avsenik ali naša glasbena skupina 
Gadi, tudi ne Petra Majdič in ne naza-
dnje baron Erberg ali baron Jurij Vega. 
Vsi brez izjeme pa smo lahko in mora-
mo biti ljudje. Ljudje v najbolj žlahtnem 
pomenu te besede. Kajti kultura je ple-
menitost duha in dobrota srca. Dober 
človek je po naravi kulturen človek, in 
obratno: kulturen človek je v osnovi 
dober človek.« Ob tej priložnosti je žu-
pan tudi izročil priznanja Občine Dol 
pri Ljubljani za leti 2019 in 2020 zaslu-
žnim občanom za enkratne in izjemne 
uspehe na različnih področjih delova-

nja, za izkazano požrtvovalnost, nese-
bičnost in pogum. Obenem je v dvora-
ni pozdravil tudi ministra za infrastruk-
turo Jerneja Vrtovca ter se zahvalil, da 
so na ministrstvu v preteklih letih s svo-
jimi ključnimi projekti na Zasavski cesti 
v Senožetih, Dolskem in Vidmu prispe-
vali k zmanjševanju tveganja ter izbolj-
šanju tehnične ravni in kulture v pro-
metni varnosti. Minister Vrtovec pa je 
med drugim povedal, da je prav kultu-
ra tisto največ, kar moramo ohranjati 
za naslednje generacije, saj je prav kul-
tura oblikovala našo narodnost. 
Poudaril je pomen podeželja, ki je po 
njegovih besedah prelepo, da bi pustili, 
da bi se ljudje selili le v mestna sredi-
šča. Zato bodo še naprej skrbeli za iz-
boljšanje prometne infrastrukture: »Kar 
nekaj finančnih sredstev je bilo vlože-
nih v Zasavsko cesto, da bo varnejša, 
preplastili smo cesto v Senožetih, zgra-
dili pločnik v Dolskem ter krožišče v 

Dolu. Vse to so naložbe v to, da bodo 
ljudje v občini Dol pri Ljubljani radi ži-
veli, bili bolj varni in lažje mobilni.« 
Povedal je tudi, da ga veseli, da ima 
Občina v načrtu še številne nove pro-
jekte in da jih lahko skupaj razvijajo in 
si ne stojijo na nasprotnih bregovih. 

NaGrajENcI
Ob tej priložnosti je župan tudi izročil 
priznanja Občine Dol pri Ljubljani za 
leti 2019 in 2020 zaslužnim občanom 
za enkratne in izjemne uspehe na raz-
ličnih področjih delovanja, za izkazano 
požrtvovalnost, nesebičnost in pogum. 
Tako so priznanje župana za leto 2019 
prejeli Lidija Meden Fuchs (za izjemen 
prispevek pri ohranjanju kulturne 
identitete in medgeneracijsko povezo-
vanje med krajani, društvi in podru-
žnično šolo Senožeti), Ivan Mlakar (za 
dolgoletno uspešno vodenje 
Čebelarskega društva Dolsko, sodelo-

V okviru kulturne prireditve 
Ta veseli dan, praznik 
kulture, ki je potekala 
v čast rojstva našega 
največjega pesnika dr. 
Franceta Prešerna, so bila 
podeljena tudi priznanja 
Občine Dol pri Ljubljani za 
leti 2019 in 2020.

Ta veseli dan, praznik kulture

vanje z drugimi društvi, vrtcem, šolo in 
lokalno skupnostjo) in dr. Viktor Grilc 
(za izjemen prispevek in sodelovanje 
pri ohranjanju kulturnozgodovinske 
dediščine krajev v občini Dol pri 
Ljubljani). Priznanje župana za leto 
2020 pa so prejeli Marko Jesenšek (za 
prispevek k boljši oskrbi naših obča-
nov v obdobju epidemije covida-19), 
Mojca Repanšek (za požrtvovalnost, 
motiviranje, povezovanje in koordini-
ranje v obdobju epidemije covida-19) 
in Marko Lunar (za prispevek pri koor-
diniranju aktivnosti v obdobju epide-
mije covida-19). Župan je podelil še tri 
plakete občine, in sicer so jih prejeli 
Ivan Mlakar (za izjemne zasluge in de-
lovanje na področju čebelarstva in ve-
lik prispevek pri delovanju lokalne 
skupnosti), župnijska Karitas Dol pri 
Ljubljani (za izjemen prispevek in de-
lovanje na področju nudenja pomoči 
najranljivejšim skupinam občanov) in 
Prostovoljno gasilsko društvo Klopce 

(ob štiridesetletnici ustanovitve dru-
štva za izjemno uspešno delovanje na 
področju požarne varnosti). Na prire-
ditvi so bili prejemniki priznanj pred-
stavljeni v krakih predstavitvenih fil-
mih, ki so delo Ivana Marjanovića, zdaj 

pa si jih lahko ogledate tudi na 
YouTube kanalu Občine Dol pri 
Ljubljani prek priloženih QR kod. 
Prireditev so s svojimi pevskimi vložki 
zaokrožili člani Slovenskega okteta. 
 •Nina Keder

voditeljica pri-
reditve Nataša 

klemenčič

lidija Meden 
FuchsDr. viktor grilcMojca repanšek

Minister za 
infrastrukturo 

jernej vrtovec

Župnijska karitas 
Dol pri ljubljani

Prostovoljno gasilsko društvo klopce

Pletarska mojstrica in 
častna občanka občine 

antonija jemec

ivan Mlakar

za glasbene vložke so poskrbeli 
pevci Slovenskega okteta.
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praznično vzdušje v občini

Prvo svečko na adventnem venčku pred cerkvijo v 
Dolu smo letos prižgali že v soboto, 27. novembra. Pri 
nabiranju smrečja, pletenju, okrasitvi in postavljanju 
venčka so sodelovali Tone Zupan, Urška, Jože in 
Gašper Grabnar, Rado in Matej Lajovec, Valentina 
Grad, Minka Skvarča, Dag Flajs in Nejc Tekavec. 
Častna občanka Antonija Jemec je imela to čast, da 
je prižgala prvo svečko, ob tem pa so ji vsi navzoči 
voščili ob njeni devetdesetletnici. Ob prižigu prve 
adventne svečke sta bila prisotna oba župnika, Alojz 
Grebenc in Primož Meglič ter župan Željko Savič. S 
petjem je sodeloval Pevski zbor sv. Helene Dolsko, 
pod vodstvom zborovodkinje Natalije Selšek.
 • Nina Keder, Nataša Klemenčič
 

Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, 
ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Kot okras in liturgični 
simbol adventnega časa, prevzet od germanskih narodov, 
se je v Sloveniji uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. 
Vsako adventno nedeljo se na njem prižge dodatna sveča. 
Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in 
razlag. Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zim-
zelene veje govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja 
med nas. Simbolika vijoličaste barve predstavlja upanje, da 
bo tema premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijo-
ličasti ali beli barvi, imajo posebno simboliko:
•predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, 

odrešenje in konec sveta);
•predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod in zahod, 
kar govori o univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves 
svet in vse ljudi;
•predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kris-
tusovo rojstvo pomembno ne samo za tisti zgodovinski čas, v 
katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase 
in vsako dobo;
•predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana 
sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo 
vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko 
minljivost. • Nina Keder, Nataša Klemenčič

Prižig 1. svečke na 
adventnem venčku

Razlaga simbolike adventnega venca

Prvo decembrsko soboto je naša občina dobila tudi 
bolj praznično večerno podobo. Okrašena središča 
Dola, Dolskega in Senožeti popestrijo naše kraje in nam 
polepšajo večerne sprehode. Le nekaj dni po prižigu 
prazničnih lučk, ki razsvetljujejo središča vaških jedr, je 
zapadel tudi prvi sneg. Upamo, da vam je prinesel več 
radosti kot nevšečnosti. •Nina Keder

Že prva zanimivost o novem 
župniku v Dolskem je prese-
netljiva – je namreč najmlajši 
župnik v Sloveniji. Ima 28 let: 

»Rodil sem se v Ljubljani, odraščal pa 
sem v Ivančni Gorici. Prihajam iz dela-
vske družine, oče je geometer, mami 
pa je šivilja. Imam pa še dva mlajša bra-
ta, prvi študira glas, solo petje, drugi 
pa je mehatronik in je že zaposlen. 
Imeli smo normalno družinsko otro-
štvo, na podeželju.« Že od malega je 
imel rad knjige, oboževal je branje: »V 
osnovni šoli sta me zanimala arheolo-
gija in zgodovina, v srednji pa še filo-
zofija. Obiskoval sem Gimnazijo Josipa 
Jurčiča v Ivančni Gorici. Kolebal sem, 
kaj bi šel študirat, na koncu je prevla-
dala želja po duhovništvu. Videl sem, 
da me Bog potrebuje in da lahko še 
največ dobrega naredim na tem po-
dročju.« Njegov vzornik je bil domači 
župnik Jožef Kastelic: »Ob njegovem 
vzgledu sem se navdušil nad duhovni-
štvom. Bil je enak do vseh ljudi in znal 
jih je povezovati. On je tudi zgradil cer-
kev v Ivančni Gorici. Tam so na novo 
ustanovili župnijo, tako da je praktično 
začel iz ničle. Želim si, da bi ljudi pove-
zoval tako, kot nas je on.« Po srednji šo-
li se je vpisal na teološko fakulteto in 
hkrati tudi vstopil v semenišče: »Študij 
traja šest let, vmes imamo nekaj uspo-
sabljanja in v 4. letniku sem bil ob kon-
cih tedna leto dni na usposabljanju v 
Dolu. Študij sem zaključil v 5. letniku z 
magistrsko nalogo, v 6. letniku pa po-
teka dodatno izobraževanje. Na začet-
ku sem bil posvečen v diakona in pra-
kso opravljal v Ribnici, na koncu letni-
ka, leta 2018, pa sem prejel mašniško 
posvečenje in moja prva uradna služ-
ba duhovnika je bila na Vrhniki.« 

PrIhOD V DOLSKO
Po treh letih službovanja na Vrhniki je 
prišel v Dolsko. Ob vprašanju, kako se 
počuti tu, je slikovito odgovoril: 

»Počutim se kot ta mlada, ko pride k hi-
ši. Tu so že določene navade, ki jih šele 
odkrivam in se jih moram še priučiti. 
Počasi odkrivam tradicijo, ki je že pri-
sotna v ustnem izročilu, seveda pa 
vsak župnik prinese drugačen način in 
nov odnos do ljudi.« Stalne gospodinje 
za sedaj še nima: »Kuham si sam, tudi 
kaj spečem za sprostitev. Kot recimo 
tele medenjake. Poskrbim, da dobro 
jem, mi pa kuhanje vedno predstavlja 
mali izziv.« Veliko zanimanja še vedno 
posveča knjigam: »Rad imam zgodovi-
no. Rad raziskujem kakšne zadeve. 
Ravno včeraj sem ponovno raziskoval 
svoj rodovnik za nazaj. Pred leti sem 
hodil po župnijah, kjer imajo te podat-
ke. Odkril sem tudi družino iz 
Amerike, iz Kolorada, mesta Pueblo, s 
katerimi imamo iste prednike in smo 
si že izmenjali podatke. Sicer pa sem 

raziskal svoje korenine vse do leta 
1670, ko se je rodil moj soimenjak 
Primož Meglič. Celo eno legendo sem 
potrdil s tem, saj se je pri očetu doma 
reklo 'pri Primoževih'. Stari oče je ve-
del le to, da je z dolenjskega konca pri-
šel neki Primož, zato smo dobili tako 
ime, saj v tisti vasi še ni bilo nobenega 
Primoža do tedaj. Zdaj vemo, da ta 
zgodba, ki je stara več kot 300 let, res 
drži.« Poleg molitve in skrbi za župnijo 
ga zanima še veliko stvari. Rad prebira 
teološko in duhovno literaturo, pa tudi 
literaturo o zgodovini krajev. Tako je 
prebral že vse knjige župnika Alojzija 
Grebenca, zanimajo pa ga tudi zgodo-
vinske knjige kraljevih družin in ka-
kšnih zgodovinskih bitk. Zaključi pa še 
s svojim pogledom: »Župnija je neki 
prostor srečevanje, kjer so dobrodošli 
vsi, verni in neverni. Če hoče župnija 
preživeti, saj je duhovnikov čedalje 
manj, pa mora ostati živa in živa je toli-
ko, kot so živi in dejavni župljani. 
Upam, da nas bo 200-letnica posvetitve 
župnijske cerkve močneje povezala in 
v nas prebudila večjo zavzetost za vero 
in medsebojno sožitje.« •Nina Keder

Prvega avgusta letos je v Dolsko prišel novi župnik Primož 
Meglič. Po nekaj mesecih je naše kraje že dodobra 
spoznal, zdaj pa je čas, da ga spoznamo tudi mi. Ob 
domačih piškotih smo poklepetali o njegovem življenju.

Najmlajši župnik v Sloveniji

odlične 
medenjake s 
kostanjevim 

medom je 
župnik Meglič 

spekel sam. 
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KAKO NAROČIM
PREVOZ?

Za naročilo prevoza pokličite

brezplačno številko 080 10 10 vsaj

tri dni pred prevozom, in sicer vsak

delovnik med 8. in 16. uro.

V klicnem centru bodo zabeležili vaš

prevoz in obvestili prostovoljnega

voznika; ta vas bo na dan prevoza

prišel iskat na dom in vas odpeljal na

želeno lokacijo, kjer vas bo počakal,

da vse opravite, nato pa vas odpeljal

nazaj domov. 

Z A V O D  Z L A T A  M R E Ž A

O b r t n a  c o n a  L o g a t e c  2 1
L o g a t e c  1 3 7 0

i n f o @ z l a t a - m r e z a . s i

BREZPLAČNI PREVOZI
ZA STAREJŠE

W W W . P R O S T O F E R . S I

Občina Dol pri Ljubljani

080 10 10
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KAM SE LAHKO
PELJEM?

KAJ JE
PROSTOFER?

PROSTOFER (prostovojni šofer) je

vseslovenski trajnostni projekt za

mobilnost starejših, ki povezuje

starejše osebe, ki potrebujejo

prevoz in ne morejo uporabljati

javnih ter plačljivih prevoznih

sredstev, s tistimi starejšimi

aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo

na pomoč.

Prostofer je namenjen vsem tistim

starejšim, ki nimajo lastnega

prevoza in ne vozijo sami, nimajo

sorodnikov in imajo nizke mesečne

dohodke ter slabe povezave z

javnimi prevoznimi sredstvi.

Prostofer jim omogoča lažjo

dostopnost do zdravniške oskrbe,

javnih ustanov in nujnih opravkov.

S prostoferjem se lahko odpravite k

zdravniku, v lekarno, na banko ali na

pošto ter druge javne ustanove, pa

tudi v trgovino in na pokopališče

znotraj občine bivanja. Za prevoz

izven občine bivanja pa so ti prevozi

na voljo zgolj za nujne preglede v

slovenskih bolnišnicah in obisk javnih

ustanov, ki jih ni v domači občini.

KOMU JE
NAMENJEN?

Do začetka decembra je k 
projektu pristopilo pet pro-
stovoljnih voznikov. Če bi 
se jim želeli pridružiti tudi 

sami, lepo vabljeni, saj se še vedno 
lahko prijavite na elektronski naslov 
obcina@dol.si ali na telefon  
01 530 32 40.  •Nina Keder

V naši občini že deluje 
Prostofer, projekt, namenjen 
starostnikom, ki nimajo 
možnosti lastnega prevoza. 
Prostovoljne voznike, ki 
so se pridružili projektu, 
smo povprašali, kakšne so 
njihove prve izkušnje.

Izkušnje po prvih opravljenih 
vožnjah s Prostoferjem

»Do zdaj sem opravila dve vožnji in bilo je krasno. 
Vedno sem peljala zelo prijazne ženske. Eno sem 
peljala na sodišče, drugo gospo pa k okulistu. Zapeljala 
sem jo tudi na Gorenjev servis in potem še v trgovino po 
živila. Vse skupaj mi je vzelo približno tri ure. To ni nič 
drastičnega, pričakovala sem, da bo trajalo dlje. Rada 
ustrežem in pomagam ljudem. Želim narediti nekaj 
dobrega zanje, še posebej za najranljivejše. Oglas sem 
videla v Pletenicah in sem se odločila, da se pridružim. 
Mislim, da bi bilo treba narediti še več takih projektov, 
namenjenih najbolj ranljivim. Dobila sem občutek, da 
sta bili uporabnici najprej malce nezaupljivi, saj nista 
točno vedeli, kaj naj pričakujeta. Kot da jim je nerodno, 
da nas potrebujejo. Bili sta tudi presenečeni, da to delo 
opravljam prostovoljno. Ena gospa me je na koncu celo 
peljala na kavico. Dejala je, da potrebuje nekoga, da se 
z njim tudi pogovori. Bila je zelo zadovoljna.«

»Prostofer deluje. Peljala sem štiri vožnje. 
Imeli so opravke v UKC-ju, na Zavodu 
za gluhoneme, Polikliniki, Medialabu in 
v trgovini. Ljudje so zelo korektni. Zadnjo 
vožnjo je gospa celo rekla, da mi ni potrebno 
čakati, ker jo bo nazaj lahko peljal sin.«

»Prostoferja sem vozil trikrat. Enkrat le do 
Dola na testiranje in dvakrat na Polikliniko v 

Ljubljano ter v Zdravstveni dom Črnuče. To 
so bile vse krajše vožnje. Naslednji teden 
imam naročeno še eno vožnjo. Uporabniki 
so zelo zadovoljni. Peljal sem starejši par, 
oba sta težko pokretna, ostala sta sama, 
zato potrebujeta pomoč. Enkrat pa sem peljal 
starejšo gospo, ki je padla, si zlomila roko in prav tako 
potrebuje pomoč. Rekla je, da bi sicer šla na avtobus, 
a je le z eno roko precej nerodna in ji je težko.«  

»Imel sem dva prevoza. Enkrat sem peljal 
starejši par na dermatološki poseg, potem pa 
sem opravil še en prevoz, in sicer v bolnišnico Petra 
Držaja v Ljubljano. Nobena vožnja mi ni vzela veliko 
časa, morda vse skupaj eno uro. Vsi prevozi so bili 
le do Ljubljane. Uporabniki so bili zelo zadovoljni. 
Zanimivo mi je bilo, da je ena gospa mislila, da sem za 
to, kar delam, plačan, ni videla, da sem prostovoljec. 
Sicer pa je električni avtomobil res fino in enostavno 
voziti. Še sam bi si ga kupil, če bi bil cenejši. Želim si 
le, da bi se nam prostovoljcem pridružilo še več ljudi, 
da bi se vožnje še bolje porazdelile med nas.«

»Do zdaj sem peljal štirikrat. Opazil sem, da 
nas je toliko, da vsak pride na vrsto enkrat 
tedensko. Za zdaj sem imel vedno čas, 
ko so me poklicali. Dvakrat sem peljal isto 
gospo, sicer pa vedno različne. Vedno sem jih 
peljal v Ljubljano. Prvič je trajalo najdlje, približno tri 
ure, sicer pa manj. Vsi so imeli opravke pri zdravnikih, enkrat 
sta šla mož in žena urejat dokumente, enkrat pa je šla gospa 
v center Ljubljane v trgovino Neuroth, na pregled sluha.«

Marija Grintal Arsenijević
Karmen Femec

Silvester Anton Zupan Matic Pogačnik

Iztok Brodnik

električni avtomobil projekta Prostofer,, ki je parkiran pred občino, je 
opravil že številne prevoze. Pridružite se našim prostovoljcem tudi vi – 

pokličite na 01530 32 40  ali pišite na elektronski naslov obcina@dol.si.v
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Na miklavževo nedeljo so 
otroci v Kulturnem domu 
Dolsko preživeli še eno lepo 
popoldne. Dvanajstletna 

Lana Zorić je predstavila svojo knjigo 
Piratka Lana pluje po morju. Kot 
osemletna deklica je Lana z družino 
odpotovala na neverjetno 
dogodivščino, dveletno potovanje z 
jadrnico po svetu. Z mlado pisateljico 
se je pogovarjal pisatelj Lenart Zajc, ki 
je iz mlade pisateljice izvlekel veliko 
zanimivih in tudi zabavnih 
dogodivščin, ki so se jim pripetile med 
plutjem po morju. Da je bila prireditev 
še zanimivejša, so poskrbeli člani 
Senožeškega tamburaškega orkestra in 
otroški pevski zbor pod vodstvom 
Simone Sušnik.  •Nina Keder

Piratka Lana

Še jeseni smo si lahko v Erbergovih paviljonih v Dolu ogledali 
razstavo Baraga, črna suknja med Indijanci. Istoimenski strip, 
avtorja Damijana Stepančiča, ilustratorja in slikarja, je bil v 
okviru razstave predstavljen po koščkih nastajanja. Strip sicer 
govori o liku in delu velikega slovenskega misijonarja, ki je 
živel v 19. stoletju in opravljal misijonsko delo med Indijanci. 
Za glasbene točke so poskrbele mlade glasbenice Livija 
Smrkolj, Jerneja Vejnovič in Kaja Frece.  •Nina Keder

Razstava Baraga

Senožeški tam-
buraški orkester je 

spremljal otroški pev-
ski zbor iz Dolskega.

avtor stripa in razstave Damijan Stepančič 
ter glasbenice livija Smrkolj, jerneja 
vejnovič in kaja Frece.

razstava je bila predstavljena nekoliko bolj inovativno.

knjiga Baraga, črna 
suknja med indijanci

Mlada pisateljica lana je po predstavitvi 
podpisovala svoje knjige.

lenart zajc in lana med pogovorom, v 
ozadju pa družinska jadrnica, s katero so 

dve leti pluli po širnih morjih.
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17. 12. 2021
EVA BOTO, KONCERT 

Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko
Cena vstopnice: 5 EUR

18. 12. 2021
PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST, 

glasbena komedija z Ladom Bizovičarjem 
in Gašperjem Koncem

Ob 19.00 v Kulturnem domu Dolsko
Cena vstopnice: 5 EUR

ADVENTNI VENČEK - PRIŽIG 4. SVEČKE
Ob 19.45 pred cerkvijo v Dolu 26. 12.

MIKI VLAHOVIČ, ROMANTIČNI KLASIČNO-AKUSTIČNI 
KONCERT

Ob 18.00 v Kulturnem domu Dolsko
Cena vstopnice: 5 EUR

VABljENi NA 
DECEmBRsKE pRiREDiTVE

Občani lahko vstopnice za posamezni dogodek kupijo v tednu, ko se dogodek 
odvija, in sicer med uradnimi urami v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani.
Prireditev se lahko skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list 

RS, št. 174/21 z morebitnimi spremembami) udeležijo le udeleženci, 
ki izpolnjujejo pogoj pCT.

pikina velika pustolovščina

Lutkovna predstava za naše najmlajše je v župnijsko 
dvorano Dol privabila ravno prav otrok, saj je bila tudi 
tokrat zaradi epidemioloških razmer število vstopnic 
omejeno. Občina je poskrbela, da je so se predstave 
naši občani lahko udeležili brezplačno, izvajalci Lutke 
Zapik pa so poskrbeli, da so se otroci za kratek čas 
zatopili v pravljico Rdeča kapica. Jelena Sitar Cvetko in 
Igor Cvetko, pionirja na področju lutkarstva, sta otrokom 
pričarala pravljični svet lutk, močan aplavz na koncu pa 
je potrdil, da sta še enkrat opravila odlično delo.   
 • Nina Keder

Rdeča kapica za najmlajše

Na Občini so poskrbeli, da decembra tudi otroci niso ostali 
brez kulture. Tako so se lahko udeležili zabavne gledališke 
predstave Pikina velika  pustolovščina. Vstopnina je bila 

brezplačna, a je bilo treba 
vstopnice rezervirati že več dni 
prej. Zaradi epidemioloških 
razmer je dvorana Kulturnega 
doma Dolsko lahko le 
polovično zapolnjena. Seveda 
so vstopnice hitro pošle, 
dvorano pa je po dolgem času 
ponovno napolnil otroški smeh. 
Gledališče Ku-kuc je uprizorilo 
prijetno predstavo o navihani 
Piki Nogavički, ki bo otrokom 
še dolgo ostala v spominu.   
 • Nina Keder
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Naj bo vaš pogled v preteklost vedno poln ponosa,
 pogled v prihodnost vedno poln upanja, 

slednji trenutek pa vedno poln sreče.

Zahvaljujemo se Vam, da smo lahko z vami na poti v prihodnost!
Voščimo vam vesele praznike, blagoslovljen božič, zdravja, sreče in miru v letu 2022!

POHIŠTVO ŠLIBAR BOŠTJAN S.P.
041 796 328

Zaključujemo leto, ki je bilo zaznamovano s covidom-19, 
vendar se je v Turističnem društvu Dolsko kljub temu 
nekaj dogajalo.
Aktivni smo bili vse leto, imeli smo nekaj sestankov uprav-
nega odbora na daljavo in enega v živo.
Štirje člani Otroške folklorne skupine z mentorjema 
Mojco Baloh in Matejem Dolinarjem so se udeležili 
otroškega folklornega tabora v Radencih. Prav vsi so 
bili zelo navdušeni in pravijo, da so se veliko naučili in 
stkali prijateljske vezi. OFS in FS Dolsko sta nastopali 
na festivalu za tretje življenjsko obdobje v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Dolsko in se jim zahvaljujemo za 
povabilo.
Odrasla skupina je nastopila na prireditvi v Jevnici in na 
Bledu. Spremljal nas je Tamburaški orkester iz Senožet, 
ki se jim tudi zahvaljujemo za odlično sodelovanje.
Plamenke so bile udeležene na več dogodkih v občini. 
JSKD OI Ljubljana okolica v sodelovanju s Turističnim 
društvom Dolsko so novembra želeli pripraviti srečanje 
folklornih skupin. Zaradi epidemioloških razmer so ga 
nadomestili s predavanjem dr. Bojana Knifica o oblačilni 
dediščini odraslih folklornih skupin s konca 19. in z 
začetka 20. stoletja. Dr. Bojan Knific se je že kot otrok 
vključil v folklorno skupino v Tržiču. Pozneje je vodil in 

ustanovil več otroških in folklornih skupin. Doktorski študij 
je končal z nalogo z naslovom: »Kostumiranje folklor-
nih skupin«. Napisal je veliko strokovnih in znanstvenih 
člankov, monografij, je pa tudi avtor nekaj knjig. Prejel je 
mnogo priznaj za dosežke na folklornem področju, zato 
se mu zahvaljujemo za izredno zanimivo in strokovno pre-
davanje in praktični prikaz vezanja peč. Zahvaljujemo se 
tudi JSKD OI Ljubljana okolica in njeni vodji Tatjani Avsec 
ter Nataši Klemenčič za izvedbo.    
 • Zlatka Tičar, Turistično društvo Dolsko

Aktivno Turistično društvo Dolsko

Utrinki letošnjega 
delovanja Turističnega 

društva Dolsko

Nakit izdeluje 
tudi iz 

kombinacije žice 
in sukanca.

Sam se je lotil tudi 
izdelave okvirjev. zdaj 

gobelini visijo po vsej hiši, 
nobene stene nimajo več 

prazne.

Silvester je imel že 
razstavo gobelinov in 
klekljarskih izdelkov v 
dolskih paviljonih.

Po poklicu strojni tehnik je 
svojo službo vestno opravljal 
pri Slovenskih železnicah. 
Danes je v pokoju že več kot 

24 let. Svoj dom si je ustvaril v mirni 
ulici na Vidmu: »Odraščal sem v vasi 
Zgornji Prekar, potem pa smo živeli v 
Ljubljani v bloku. Hišo na Vidmu smo 
začeli graditi leta 1970. Prišli so otro-
ci, dve hčerki, in na Videm smo se 
lahko dokončno preselili leta 1975. 
Leta 1978 smo imeli težjo prometno 
nesrečo, v nas se je namreč zaletel vi-
njeni voznik.« Posledice nesreče čuti 
še danes, a na življenje gleda pozitiv-
no. Že takrat, med okrevanjem po ne-
sreči, si je našel dejavnosti, med dru-
gim se je začel ukvarjati z vezenjem 
gobelinov: »To me je pomirilo in v 
tem sem našel pravo veselje. Samo se-
deti in gledati pač ne moreš.« Pozneje 
je odkril še klekljanje: »Že pokojna se-
stra in žena sta hodili klekljat k prija-

teljici, s katero smo se poznali še iz 
ljubljanskega bloka. Odraščala je ne-
kje pri Idriji in je znala klekljati. Z že-
no sva kupila tudi bulo za klekljanje. 
Rekel sem si, da bom pač še sam ma-
lo klekljal, zdaj pa to počnem že 
osem let. Praktično sva oba z ženo sa-
mouka.« 
Izdelke, ki jih ustvarja, večinoma po-
dari. Klekljanje ga vedno najbolj po-
miri, bolj kot katerokoli drugo delo. 
Rad sicer tudi skrbi za okolico hiše, 
predvsem pa za pridelke. V pokoju si 
je Silvester našel številne dejavnosti: 
»Rad skrbim za sadno drevje, urejam 
rože, na vrtu pa mi uspevajo tudi bo-
rovnice, aronije, višnje, češnje, maline 
in drugo sadje.« Za vse poskrbi sam, 
tudi za cepljenje dreves. In medtem 
ko delo na vrtu pozimi stoji, kleklja-
nje ni popolnoma nič odvisno od le-
tnega časa: »Klekljam rad tako pozimi 
kot poleti. Za en izdelek porabim od 

deset do enajst ur. To me res veseli. 
Žena pravi, da sem že zasvojen.« 
Svojega znanja pa za zdaj še ni predal 
naprej: »Nobeden nima veselja do te-
ga. Vnuk je sicer naredil dva gobeli-
na, klekljanja pa se ni nihče lotil. 
Morda je videti zapleteno, čeprav ni.« 
 •Nina Keder

Na našega soobčana Silvestra Šinkovca nas je opozorila 
bralka Pletenic, navdušena nad konjičkom, ki ga ima gospod. 
Pri 82 letih je namreč vešč umetnosti klekljanja, izpod 
njegovih rok pa prihajajo najrazličnejši izdelki, tudi nakit.

Mož, ki kleklja
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vedoželjni slušatelji si v različ-
nih oblikah učenja mnogo-
krat izpolnjujejo želje, včasih 
celo sanje, vselej pa najdejo 

številne prijatelje. To pomeni tudi dru-
ženja, srečevanja in nova znanstva, s 
katerimi še kako popestrijo in polep-
šajo svojo jesen življenja. 

VEč KOT 500 ŠTUDENTOV 
Prva dva meseca letošnjega šolskega 
leta so že za slušatelji, zato sem 
Marjana Ravnikarja, predsednika 
Društva Lipa, zaprosila za nekaj po-
datkov. Tako sem izvedela, da Lipo v 
letošnjem šolskem letu, že 24. po vrsti, 
obiskuje več kot 510 študentk in štu-
dentov, med njimi približno dve tretji-
ni žensk. Prihajajo iz občine Domžale 
(največ) in vseh okoliških občin, tudi 
iz Dola pri Ljubljani in Vodic. Nova 
znanja pridobivajo v 33 krožkih in 
skupinah. Največ je vpisanih v prido-
bivanje znanja tujih jezikov. Glede na 
interes bodo v letošnjem šolskem letu 
začeli s študijskim krožkom restavra-
torstvo, česar lani niso uspeli uresniči-
ti zaradi korone. V Društvu sodeluje 
24 mentoric in mentorjev. Seveda pa 
so še vedno odprti za nove oblike pa 
tudi za nove slušatelje. Zanimivo je, da 
približno 60 odstotkov slušateljev po-
samezne oblike obiskuje več šolskih 
let, nekateri že vrsto let, ni pa jih niti 
malo, ki obiskujejo več oblik dela. 
Predsednik Marjan Ravnikar je še po-
vedal: »Naša Univerza si prizadeva, da 
bi bilo s strani države več posluha za 
univerze za tretje življenjsko obdobje, 
predvsem mislim na finančni prispe-
vek. Država se premalo zaveda, koliko 

tovrstno izobraževanje doprinese: od 
druženja, umskega in motoričnega 
učinka na človeški organizem do po-
moči pri reševanju vsakodnevnih pro-
blemov, povezanih tudi s covidom in 
skrbjo za zdravje. Zato se trudimo, da 
našim slušateljem v okviru splošnega 
izobraževanja ponudimo tudi vsebi-
ne, ki jim pomagajo pri vsakodnev-
nem življenju.«  

VLaDKa KOrEN
Ker se vsi zavedamo, kako pomemb-
na je vloga mentorjev, tokrat predsta-
vljamo mentorico angleškega jezika. 
Med številnimi prizadevnimi mentorji, 
nekateri med njimi so domžalski Lipi 
zvesti že desetletja, je tudi mentorica 
angleškega jezika Vladka Koren, pro-
fesorica s srcem, ki študentke in štu-
dente Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Domžale poučuje angleški 
jezik že od šolskega leta 2006/07. In 
če si nekateri z obiskovanjem jezikov-
nih skupin v jeseni življenja uresniču-
jejo skrite želje, potem tudi za gospo 
Vladko Koren, ki je ob angleškem jezi-
ku študirala še francoščino in ume-
tnostno zgodovino, lahko zapišem, da 

si prav s poučevanjem tudi uresničuje 
željo. Po koncu poučevanja v osnovni 
šoli jo to spremlja tudi po upokojitvi. 
Rada je učila otroke na OŠ Ledina in 
vodila demonstrativni pouk za kolege 
iz drugih šol. Želja poučevati jo spre-
mlja že od otroštva. Ko so se z vrstniki 
igrali šolo, je bila ona vedno učiteljica. 
»Enkrat učiteljica, vedno učiteljica,« se 
smeji s svojim nalezljivim smehom in 
veseljem v očeh, ko se pogovarjava o 
njenih sedanjih študentih. Vedno jih 
spodbuja, jim pomaga in jim da vede-
ti, da se veseli njihovih uspehov in jih 
ima rada. Posebej, ko so negotovi, ko 
je v njihovih spominih morda še neu-
speh pri tujih jezikih v osnovni šoli, 
ko se jim zdi, da snov prehitro pozabi-
jo. »Tolažim jih, da tudi sama kaj poza-
bim, se pa trudim, da ne bi.« V njenih 
besedah začutim zadovoljstvo nad pri-
dnimi in kljub starosti zvedavimi 
učenci, ki znajo ceniti njeno potrpe-
žljivost in iskreno veselje ob usvojeni 
malce težji snovi. V okviru Lipe je več 
skupin tujih jezikov, saj pri razvrsti-
tvah v posamezne skupine upoštevajo 
predznanje učencev. Predvsem pa je v 
skupinah prisotno spoštovanje do 

Pogovarjali smo se z men-
torico angleškega jezika v 
Društvu Lipa – Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 
Domžale profesorico Vladko 
Koren, ki se še kako strinja, 
da izobraževanje v jeseni 
življenja pomeni za vse, ki si 
to želijo, priložnost za prido-
bivanje ali obnavljanje znanja.  

Druženje je pomembno vsakogar, do vseh vprašanj, ki jih po-
stavljajo. »Tudi meni se zgodi, da na 
katero vprašanje ne vem odgovora,« 
pravi profesorica Vladka, »a najdem 
odgovor do naslednjič. Pa še na nekaj 
bi rada opozorila. Pomembni so dru-
ženje, prijateljstvo, tovarištvo, pomoč 
in sočutje ob življenjskih prelomni-
cah. Vse to nam lepša ure, ob tem pa 
se veselimo izletov, nastopov v angle-
škem jeziku na Lipinih prireditvah, 
pogovorov v okviru angleške bralne 
značke in prijateljskih srečanjih.« 
In kaj za starejše pomeni univerza za 
tretje življenjsko obdobje? Gospa 
Vladka razmišlja: »Priložnost, ki jo 
mnogi izkoristijo. Je pa še veliko ta-
kih, ki ne najdejo poti do študijskih 
skupin. Morda si ne upajo, se ne znaj-
dejo, jih je celo strah. Pa ni težko. 
Malo poguma, zaupanja, da jih v šoli 
čaka nekaj prijetnega, nekaj, kar jim 
bo polepšalo jesen življenja. Ker se 
učite s srcem, ni ničesar, kar bi vam 
preprečevalo, da ste uspešni.«
Zaupajte ge. Vladki, profesorici s sr-
cem, ki skuša z veliko ljubeznijo za 
vsakogar najti prave besede. Rada je 
mentorica, kakor rada ob mentorstvu 
angleškega jezika z možem najde čas 
za izlete, koncerte – v živo in po TV, 
za branje knjig in še kaj. Hvala, gospa 
Vladka. In za konec še ena od njenih 
misli, ki vam bo morda pomagala pri 
vaši odločitvi, da tudi vi v jeseni življe-
nja postanete študent ali študentka: 
Četudi malce bolj počasi, bo novo 
znanje našlo prostor na vaši življenjski 
poti. Poskusite! •Vera Vojska 
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S svojim polurnim repertoarjem veselih ljudskih, narodnih in ponarodelih 
skladb, ob katerih smo tudi zapele, smo dopolnile program organizatorja 
prireditve KUD Svoboda Črnuče. Pod vodstvom zborovodje Marka Tirana 
je nastopil še Mešani pevski zbor Medis Črnuče in v okviru tega zbora še 
ženski pevski zbor. Naša kolegica Martina Podobnik je zapela z obema 
zboroma, citrala z nami in s kolegico Ivi zapela solo ob spremljavi citrark in 
kitaristov. Lahko bi rekli, da je bil njen večer, saj je nastopila v vseh točkah 
programa.
Program smo zaključili s skladbo Mi se imamo radi, ob kateri je zapelo tudi 
občinstvo. Zadonela je vsa dvorana ter si z močnim ploskanjem izborila, da 
smo zaigrali še dodatno skladbo, ki jo imamo pogosto »v rezervi«.

Citrarke in kitaristi po več ur v tednu trdo vadimo doma in nato še skupaj z 
našo Damjano v prostorih Lipe. Ni vedno lahko, a nas motivira in spodbuja 
bučno ploskanje poslušalcev, dobra volja, ki jo vedno ima vsaj kdo od nas, 
in tople  nevidne vezi prijateljstva, ki so se skozi leta skupnega dela spletle 
med nami.  • Anica Justinek

»Kaj nam pa morejo, 
če smo vesel …«
Tako je zazvenela uvodna skladba citrark in kitaristov 
Društva Lipa Domžale v dneh okoli veselega 
martinovanja (op. ko je bilo to iz znanih razlogov še 
dovoljeno) v Kulturnem domu Črnuče pod vodstvom 
prof. Damjane Praprotnik. 

citrarke v kD črnuče 

vladka koren

Spoštovani občani in občanke ter 
člani Društva Lipa Domžale

V januarju bomo organizirali 40 
urni študijski krožek  
RAČUNALNIŠTVA.

Vsi, ki želite pridobiti nova znanja 
ali jih dodatno nadgraditi s 

področja računalništva, vabljeni, 
da se do 28. 12. 2021 prijavite v 
tajništvu Društva ali po elektronski 

pošti:  lipa.domzale@t-2.net

Marjan Ravnikar, predsednik 
Društva Lipa - Univerza za tretje 

življenjsko obdobje Domžale

ObvesTiLO 
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Vodeno jahanje ponijev na kmetiji pri Štancarju. 
Kontakt: 031 395 928

V večeru tihem pridna roka nežno
gladko nit prepleta,

čudovite vzorce spleta,
polne sanj in domišljije,
kot da niti življenja vije.

Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke
cvetove upanja nasuje.

Tako ljubeče naj usoda stke
vam dneve v novem letu,
skrbno trenutke naj izbira,

poti previdno naj izbira.

V tem adventnem času, v pričakovanju praznikov 
se ozrimo okrog sebe,

ko hodimo po poteh, mimo hiš.
Morda za zastrtimi okni živi nekdo, ki potrebuje naš

prijazen pogled, topel stisk rok, spodbudno 
besedo, pomoč …

Odprimo srca za vse.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLSKO

Jahanje ponijev

•Osnovna šola Janka Modra Dol: 
vsak ponedeljek od od 13.00 do 
14.15
•Kulturni dom Dolsko: vsak 
ponedeljek od 14.30 do 16.15
•Senožeti, parkirišče pred 
osnovno šolo: vsak ponedeljek od 
16.30 do 17.45
•Podgorica: vsak ponedeljek od 
18.15 do 19.00

E-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01 
308 51 24 ali 041 473 930

Potujoča knjižnica

e-družabništvo za starejše 

anja gorta je postala 
svetovna prvakinja

Na Stičišču Središče smo zasnovali e-družabništvo za 
starejše, ki so se v teh časih znašli še bolj na robu in 
osamljeni, kot so sicer. Namen je druženje in povezo-
vanje pa tudi večgeneracijsko sodelovanje. V projekt se 
lahko vključijo s pomočjo svojih bližnjih, ki jim pomagajo 
premagati tehnične ovire. Prek spletnega orodja ZOOM 
se bomo srečevali štiri zaporedne srede ob 7.30 zjutraj, 
začnemo v sredo, 12. 1. 2022. V projekt se je potrebno 
prijaviti do 5. 1. 2022, prijavnica pa je dostopna na 
spletni strani Stičišča Središče.

V zadnjem, prazničnem oktobrskem vikendu, 30. in 
31. 10. 2021, je v Italiji tekmovala številna odprava 
slovenskih plesalcev. Del te je bila tudi Anja Gorta, 
nekdanja učenka OŠ JANKA MODRA, ki pleše v 
PŠD NLP (Litija). 
Poleg nastopa v dvojicah, v paru z Mašo Štrus sta v 
finalu dosegli 4. mesto, si je Anja Gorta v konkurenci 
solo starejših mladink v disciplini street dance show 
priplesala naziv SVETOVNE PRVAKINJE!
Anja je začela plesati v plesnem krožku v šoli in je 
še vedno del plesne scene v šoli, saj pomaga pri 
koreografiranju in ustvarjanju šolskih produkcij. 
Iz srca ji čestitamo in držimo pesti za naslednje 
podvige! • NLP

Naši domovi bodo praznično 
osvetljeni, postavili bomo 
božično novoletno 
smrečico, jaslice, v naših 

domovih bo zadišalo po domači 
potici, piškotih, v nas se so naselil nek 
nemir, vsi bomo v pričakovanju 
božiča in novega leta. Spraševali se 
bomo, kaj nam bo prineslo novo leto. 
Ali bodo ljudje bolj prijazni med 
seboj, bolj spravljivi, ali bo več 
medsebojnega sodelovanja, ali bomo 
znali prisluhniti drug drugemu, si 
zaželeli, da se dobro vrača z dobrim ... 

Predvsem pa si bomo zaželeli zdravja, 
sreče in miru.

KOrONSKO LETO
Leto 2021 je bilo spet koronsko. Naše 
aktivnosti v Društvu upokojencev 
Dolsko so bile okrnjene. Nikakor 
nismo mogli izpeljati zbora članov in 
letnega srečanja. Kljub temu nismo 
pozabili na naše upokojence. 
Obiskovali smo jih v domovih 
upokojencev, kot so dopuščale 
razmere, spomnili smo se naših 
članov ob rojstnih dnevih s čestitko, 
tiste, ki so praznovali okrogli jubilej, 
pa osebno obiskali in jim poklonili 
skromno darilo.
Klub vsemu nam je uspelo izpeljati 
dva izleta: v juliju kopalni izlet v Izolo 
in v avgustu v Vitanje in na Roglo. 
Čeprav v malo okrnjeni zasedbi, so 
bili naši udeleženci veseli ponovnega 
druženja. Bližal se je Sv. Miklavž. 

Pripravili smo skromna darila za 
prednovoletno obdarovanje, s 
katerimi smo obdarili več kot 150 
naših upokojencev, starejših od 75 let, 
in vse tudi osebno obiskali. Letos je 
bil dar malo večji, pri čemer nam je 
priskočila na pomoč Občina – župan 
z donacijo. Iskrena hvala.

PrEDLOGI Za LETO 2022
Člane Društva prosimo, da nam 
posredujejo tudi predloge za izlete v 
letu 2022.  Radi bi organizirali take 
izlete, ki bi bili primerni in v 
zadovoljstvo vseh naših članov. Hvala 
vsem, ki ste nam pomagali izpeljati 
vse aktivnosti v Društvu. Kaj je 
lepšega, kot če vidiš nasmeh na 
obrazu starejše osebe, ko jo obiščeš, z 
njo poklepetaš in ji nakloniš trenutek 
svojega časa. Takrat veš, da delaš 
dobro delo. 
 •Društvo upokojencev Dolsko

V deželo Jurija Vege se 
bo počasi prikradla zima, 
dnevi bodo postajali 
čedalje krajši, drobne 
snežinke bodo pobelile 
zemljo. 

Nekaj novic in razmišljanj 
ob koncu leta

BOŽIČNO NOVOLETNO 
VOŠČILO
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organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO 
PARTIZAN DOLSKO.

Naziv prireditve: 32. STRAVA 
Novoletni tek – Dolsko 2021.

Panoga: Cestni tek.

kraj in čas prireditve: od 26. dec. 
2021 do 22. jan. 2022. Izhodišče je 
Kulturni dom Dolsko.

Proga: Iz Dolskega po lokalni cesti 
proti zahodu do Kleč, desno proti 
Podgori, še enkrat desno in skozi 
Petelinje v Kamnico, kjer je start 
srednje proge. Nadaljujemo severno 
proti Vinjam, ki jih obtečemo, in se po 
isti poti vrnemo nazaj v Dolsko. Cesta 
je skoraj v celoti asfaltirana, višinska 
razlika na dolgi in srednji progi znaša 
150 m.  
Krajši progi sta izpeljanki daljših variant: 
prva je »gorska« zanka okoli Vinj, druga 
pa je ravninska po Kleškem polju. 

rezultati:
Veljajo rezultati, analizirani preko odseka 
Strave v predpisanem časovnem 
obdobju. Posameznik se lahko na trasi 
pomeri večkrat.

Nagrade:
Za najhitrejše ženske v kategorijah od Ž1 
do Ž5 ter najboljše moške v kategorijah 
od M1 do M5 bomo pripravili praktične 
nagrade. Nagrado prejmeta tudi najmlajša 
ter najstarejša udeleženca.
Vsak konec tedna (2., 9., 16. in 22. 
januarja) bomo med tedenske udeležence 
izžrebali eno praktično nagrado.
Na krajši varianti bomo izžrebali nagrade 
tudi za osnovnošolce.

razglasitev rezultatov in žrebanje: 
Nedelja, 23. jan. 2022

informacije:  
W: www.sddolsko.si,  
     www.facebook.com/sddolsko
E: sddolsko@gmail.com
M: 031/610-627 (Miha Bandalo), 
     040/840-750

opomba: Organizator si pridržuje pravico 
do dopolnitve razpisa.

kategorije:

proga dolžina strava odsek
dolga 14,26 km www.strava.com/segments/13633395
srednja 10,41 km www.strava.com/segments/13869642
kratka  3,97 km www.strava.com/segments/26803549

spol

ženske

moški

starost

do 19 let
od 20 do 34 let
od 35 do 44 let
od 45 do 54 let

nad 55 let
do 19 let

od 20 do 34 let
od 35 do 44 let
od 45 do 54 let

nad 55 let

letnik

do vključno 2002
od 2001 do 1987
od 1986 do 1977
od 1976 do 1967
nad vključno 1966
do vključno 2002
od 2001 do 1987
od 1986 do 1977
od 1976 do 1967
nad vključno 1966

proga
dolga srednja
 Ž1
 Ž2
 Ž3
 Ž4
 Ž5
M1
M2
M3
M4
M5

M6

Ž6

32. STRAVA NOVOLETNI TEK
Dolsko 2021
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GRADIMO
SLOVENIJO

 #ZATE

OO SDS Dol pri Ljubljani
Slovenska demokratska stranka

Ponosno praznovanje dneva samostojnosti
in enotnosti ter blagoslovljene božične
praznike in srečno 2022

VABi NA VODENE VADBE
OŠ Dolsko 

pONEDEljEK  
ob 18.45 Pilates 

ob 19.45 Kombinirana zmerna vadba
Vrtec Dol 

TOREK ob 18.30 in ob 19.30 
Kombinirana intenzivna vadba

INFO: 040 209 299 
www.svetzdravja.si
INFO: 040 209 299 
www.svetzdravja.si

zapadel je prvi sneg, pošiljam vam pozdrave 
s pohoda na Murovico,

 • Marija zajec 

Snežni pozdravi
KAKO JE HIŠA STRAŠNO PRAZNA,

ODKAR TEBE V NJEJ VEČ NI,
PREJ BILA TAKO PRIJAZNA,
ZDAJ OTOŽNA SE NAM ZDI.

zaHvala
Po dolgem boju z boleznijo nas je zapustila 

draga mami, stara mama in tašča

Marija Tekalec – MaTovŽeTova 
MiNka

z Vrha pri Dolskem.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani v 
težkih trenutkih, za vsa izrečena sožalja, stiske rok in 
objeme. Hvala za cvetje, sveče, denar in darovane 
svete maše. Posebno bi se radi zahvalili g. župniku 

Megliču za obisk na domu in zadnje poslovilne 
besede, dr. Valeriji Rus in sestri Mateji, Boštjanu in 

Žarku upanja, Lekarni Pogačnik, Društvu upokojencev 
Dolsko, Pogrebnemu zavodu Vrbančič, Jožetu 

Gričarju, Nevenki in Alenki ter vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem.  

Iskrena hvala.

Majda in Helena z družinama ter Fani

Zapel je zvon
tebi v slovo,

poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina … 

zahvala 

Ob nepričakovani in nenadni izgubi dragega moža, 
očeta in ata Marka BroDNika iz Kamnice se 

srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v težkih 
trenutkih. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste 
darovali cvetje in sveče ter ga množično pospremili na 
poslednjo pot. Zahvaljujemo se Društvu upokojencev 

Dolsko, Turističnemu društvu Dolsko, Plamenkam in g. 
župniku Primožu Megliču za poslovilni obred, g. Jožetu 

Bokalu za pripravo groba ter sosedom in prijateljem.

Družina Brodnik

Ljubitelji plavanja 

Brez gibanja ni življenja, 
pravijo. Kakor hitro 
se nižajo zunanje 
temperature, tako se 
pospešeno povečujejo 
pričakovanja pred 
novo sezono vadbe v 
telovadnici in prostoru 
za fitnes v kulturnem 
domu Dolsko. V našem 
športnem društvu smo 
začeli izvajati dvoranske 

aktivnosti za člane našega društva za sezono 2021/2022. Za vse, 
željne tovrstnega gibanja in znojenja v hladnih dnevih, imamo za vas 
pripravljene sledeče aktivnosti:
• igranje košarke (na en koš)
• igranje mini odbojke
• igranje namiznega tenisa
• vodena vadba aerobike, pilatesa in joge
• vadba samoobrambe
• uporaba letos prenovljene sobe za fitnes (proste uteži in trenažerji)
Vse informacije so na www.sddolsko.si. Telovadnica se lahko na 
željo članov uporabi tudi za druge  primerne športne dejavnosti. Za 
naše člane bomo z oktobrom priskrbeli tudi termine za rekreativno 
plavanje na Fakulteti za šport. Termini bodo objavljeni septembra 
na www.sddolsko.si. Prepričani smo, da med našimi programi 
najdejo nekaj zase tako hitri kot počasni, visoki in nizki kot tudi večji 
in manjši. Vabljeni med nas. In pa seveda vabljeni h gibanju.   
 • Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Vsi šahisti lepo vabljeni na redni novoletni 
šahovski turnir, ki bo letos potekal v dvo-
rani Kulturnega doma Dolsko, in sicer v 
soboto, 18. 12. 2021, z začetkom ob 9.00. 
Turnir poteka v skupni organizaciji Društva 
misijonarja dr. Janeza Janeža, Šahovske 
sekcije TD Dol pri Ljubljani in novoustanovl-
jenega Šahovskega kluba Dol pri Ljubljani v 
sodelovanju z občino Dol pri Ljubljani. Turnir 
bo potekal sedem kol z igralnim časom 15 
minut na igralca.
Če izvedba turnirja v živo zaradi covida ne bo 
mogoča, bo turnir potekal prek spleta.
Več informacij na spletnih straneh www.sah.
si, Andrej Kampuš (040 306 943) ali Rok 
Kosem (040 456 664).  Se vidimo!

Prijatelji športa in rekreacije

Novoletni 
šahovski turnir

Ljubitelji vodne rekreacije v sezoni 
2021/2022 že delamo prve zamahe 
med rekreacijskimi termini v centru 
vodnih športov na Fakulteti za šport. 
Tudi letos smo si za naše člane Šport-
nega društva Partizan Dolsko priborili 
mesto v rekreativnih terminih v enem 
izmed najboljših plavalnih bazenov pri 
nas. Za vse, ki si želijo tovrstne dejav-
nosti, so na voljo na sddolsko@gmail.
com ali 040 739 799 (Marko).   
 •Miha Bandalo
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Zdravja in 
sreče polno leto 2022 

vam želijo člani 
Turističnega društva Dol

Naj vas vedno znova mika,
da se česa naučite, da kaj novega storite,
da kam greste, da bo življenje zanimivo.
O sebi mislite dobro, zavedajte se svoje vrednosti.
Ne pozabite, da ste dragocen biser.
Mirne praznike, veliko zdravja in zadovoljstva v letu 2022!
 KD Senožeški tamburaški orkester

NE ŽIVITE TAKO, DA BI POZABILI, DA ŽIVITE

Naj bo leto 2022
prijazno, svetlo in polno 

prijateljstva
ter sreče in zdravja.

Vesele božične in novoletne 
praznike vam želi 

KO ZB za vrednote NOB

Novo leto odpira duri,
misel na prihodnost buri.
Naj začne se s smehom

in s smehom naj konča se,
vmes pa naj veselo

lepši jutri  rase!
Lepe praznike in vse dobro v letu 2022 vam želi

Društvo upokojencev Dol - Beričevo

PGD Beričevo – Brinje 
se zahvaljuje vsem 
krajanom in simpatizerjem 
za izkazano podporo v 
preteklem letu.
V letu 2022 pa Vam želimo
obilo zdravih, mirnih 
in srečnih trenutkov!
    NA POMOČ!!!

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, 

uspehe in spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte,
za želje zaupne in nove načrte.

Vesel božič
in srečno novo leto 2022!

 PGD KLOPCE

Črna kronika kriminaliteta

Videm Kleče
Dolsko

BeričevoBrinje

PodgoraZaboršt Senožeti

za obdobje med 1. in 30. novembrom 2021

• Zloraba osebnih podatkov - 
ustvarjanje lažnega profila na 
eni izmed spletnih platform in 
nato prek nje razkritje podatkov 
osebe, ki jih sama sicer ni želela 
razkrivati drugim.

• Poškodovanje stekla 
avtobusne postaje, škoda 
znaša več 100 evrov.

• Poškodovanje 
osebnega vozila, škoda 
znaša več tisoč evrov.
• Prometna nesreča, 
v kateri ni bil nihče 
poškodovan in je nastala 
le premoženjska škoda. 

• Pri nadzoru je bila pri enem od lokalov zaznana 
kršitev veljavnega odloka, ki prepoveduje obratovanje 
lokalov po 22. uri. Zadevo so odstopili Tržnemu  
inšpektoratu v nadaljnje reševanje. 
• Tatvina motorne žage, škoda znaša več 100 evrov.

• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče 
poškodovan in je nastala le premoženjska škoda.
• Tatvina goriva, škoda znaša nekaj manj kot 
100 evrov.

• Prometna  nesreča, 
v kateri ni bil nihče 
poškodovan in je nastala le 
premoženjska škoda.
• Tatvina artiklov v 
trgovini, škoda znaša več 
sto evrov. 

• Tatvina delovnega 
orodja, škoda znaša 
več tisoč evrov.

• Goljufija in zloraba osebnih podatkov, škoda znaša več tisoč evrov. Gre za sum 
kaznivega dejanja, kjer je do sedaj neznani storilec v imenu osebe s ponarejanjem 
listin prek spleta sklenil naročniški razmerji z enim izmed operaterjev mobilne 
telefonije in nato na njeno škodo protipravno pridobil tudi dva mobilna telefona. 
• Tatvina električnega skiroja, škoda znaša več 100 evrov.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Kršitev  javnega  reda ni miru, kjer je bil 

kršitelju izdan plačilni nalog. 

prometne nesreče Ostalo
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Pojav drznih tatvin iz 
stanovanjskih hiš

Na Policijski upravi Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo 
na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, 

preden ugotovijo, da so bili okradeni. O omenjenih dogodkih smo že večkrat 
poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do 

neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci 
žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji bodisi da so prišli odkupit staro 

železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo 
opravljali sanacijo odtokov itd.) in jo tako zvabijo iz hiše ali od hiše, da te nimajo več pod nadzorom. 

Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo 
notranjost in odtujijo v večini primerov denar in nakit. Kradljivci nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil 
žrtev pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi 
zapustijo.  Občanom svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod 

nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko jo zapustijo, ključ pa 
naj vzamejo s seboj, četudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb 

(oblačila, govor, posebnosti) in na vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. številko). 
Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 

113 ali najbližjo policijsko postajo.
 •Policijska uprava Ljubljana
 



 

          
 
 
             Notranjega miru, novih izzivov, 

ustvarjalnosti in zadovoljstva v novem letu, 
                                                                                        

                                                                  vam želi GZ Dol-Dolsko 
 

ENA SNEŽINKA PADA ZA VAS DROBNA, A Z MNOGO ŽELJA,
ZA NOVO LETO NAJ VAM PRINESE

NAJLEPŠE TRENUTKE TEGA SVETA!
 

VSEM OBČANOM, OBČINSKIM 
ŽENAM IN MOŽEM,

SPONZORJEM IN DONATORJEM ŽELIMO
OBILO ZDRAVJA, SREČE IN USPEHOV 

V NOVEM LETU 2022!
 

INFORMATIVNI KLUB TARAJA

Vam ter vašim štirinožnim prijateljem želimo 
blagoslovljen božič, v novem letu pa zdravja, 
razumevanja, ljubezni ter prijateljstva.
 Veterinarska ambulanta Ljubljana, d. o. o.

Čebelarsko društvo dolsko vam želi blagoslovljene božične 
praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti ter v novem letu obilo zdravja, miru in uspeha. Hkrati 
pa vsem Čebelarkam in čebelarjem želimo obilno medeno leto.
Od srca se zahvaljujemo vsem, ki ste si vzeli čas za opravljanje 
prostovoljnega dela ter darovali medene pridelke.
Učimo se pri čebelah: pridnost bogati,  
pogum krepi, enotnost  
nas napravi močne.  
(Slovenski pregovor)
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Želimo vam prijetne praznike, 
prežete z notranjim mirom.

V prihajajočem letu vam želimo veliko 
zdravja, razumevanja in ljubezni.
Čestitke ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, vesel božič in srečno v 
novem letu 2022
vam želi


