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napoved dogodkov

Koledar dogodkov
Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Janka Modra
23.
5.
Izbor likovnih del in postavitev razstave: Luka Tratnik, likovni
11:30

do

pedagog
Razstava bo odprta do 23. maja 2021
Urnik ogleda: sobote in nedelje med 15. in 18. uro
Ogledi zunaj termina možni po dogovoru na številki 041/539-262
Erbergova paviljona graščine Dol

17. 5.
17.00

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Maj 2021
Številka 5/2021

Matura ’21, ponovitev znanj in posebnosti za pisanje 2.
izpitne pole – Tanja Tomšič

Pletenice so informativno glasilo občine Dol
pri Ljubljani. Glasilo izhaja enajstkrat letno in ga
brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini.

Serijo osmih delavnic, namenjenih pripravam na maturo iz
slovenščine in mozaičnemu poglabljanju znanj, zaključujemo
s ponovitvijo znanj in posebnosti za pisanje 2. izpitne pole.
Izpostavili bomo tudi posebnosti ustnega dela mature. Pogovorne
delavnice vodi Tanja Tomšič, profesorica slovenščine in zunanja
ocenjevalka na splošni maturi.
Spletni dogodek Knjižnice Bežigrad
Prek Zoom povezave: https://zoom.us/j/94208747623

27. 5.
16.00

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Igre so super! – Samo Oleami
Strokovno predavanje, spletni dogodek

E-naslov
pletenice@dol.si

Igranje družabnih iger je zabavno! Letos ob svetovnem dnevu igranja izpostavljamo pozitivne učinke na duševno in fizično zdravje
ter socializacijo. Namizne družabne igre lahko vzpostavijo prostor
enakosti – za vse pač veljajo enaka pravila – in tu lahko vznikne
začasna skupnost, posamezni igralci pa lahko vadijo miselne, motorične, socialne ali psihološke spretnosti. Samo Oleami nam bo
na podlagi konkretnih iger predstavil, kaj otroci, mladi in družine z
igranjem pridobijo. In kako se ob tem zabavajo.
Facebook profil Knjižnice Bežigrad

Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Kodent-Kokalj in družbenik, k. d.
Uredniški odbor
Katja Kralj
Aleksandra Resman
Borut Zajc

Mobi telefon

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 vred) zaradi
omejenega prostora ne bodo objavljena. Navodila
za oddajo prispevkov in pisem bralcev ter cenik
oglasnega prostora najdete na spletni strani www.dol.si.

Telefonček, telefonček mi kar naprej zvoni,
a jaz se ne oglašam, ker druge imam skrbi.
Me mamica sprašuje, če nalogo že imam,
očka pa teži mi, ker igrice igram.
Bratec mi nagaja, si skočiva v lase,
potem pa celi dan mi vse narobe gre.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov

Marija Cerar

Foto naslovnica: Nina Keder, Jernej Rebolj



Naslednja številka izide 15. junija 2021. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski naslov pletenice@dol.si.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 1. junij 2021.
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iz županove pisarne

Spoštovani sokrajanke in sokrajani,

čas hitro teče in že smo v maju. Začetek maja je še posebej vesel, saj je 1. maj
mednarodni praznik dela. Tradicija prvega maja se je začela leta 1886 s protesti v
Chicagu, ko so delavci protestirali za osemurni delavnik in ostale delavske pravice.
Danes praznovanje prvega maja predstavlja dosežke mednarodnega delavskega
gibanja in opozarja na kratenje teh težko pridobljenih pravic.

P

ri nas je v navadi, da se na predvečer prvega maja organizirajo kresovanja in kurijo
kresi. Naslednji dan pa vsi z veseljem prisluhnemo godbi na pihala in usklajenim gibom mažoretk. Žal je že drugo leto zapored drugače. Zgodaj zjutraj so nas prebudili zvoki godbe iz gasilskih vozil, tradicionalnega golaža nismo okušali,
kljub temu pa smo z navdušenjem sprejeli inovativen in z ukrepi NIJZ skladen nastop Pihalnega orkestra Litostroj pod taktirko našega krajana Gregorja
Vidmarja. Hvala domačim gasilcem in godbenikom
za njihov prispevek z obljubo, da jih bomo naslednje leto podprli z veselim petjem in močnim ploskanjem.
Letošnji peti mesec je našo občino še posebej zaznamoval s prihodom petih olimpijskih krogov. Gostili
smo Slovensko baklo in s tem simbolično izrazili
podporo našim športnikom na poti na Olimpijske
igre v Tokio. Še posebej smo bili ponosni na baklo,
ker ji je ogenj in jekleno voljo simbolično vdahnila
naša Petra Majdič. Dogodka se je udeležila večina

naših krajanov, ki so bili udeleženci ali nosilci odličij
na preteklih olimpijskih igrah. Še bolj pomembno
pa je, da jih je spremljala in v njihovi senci tekla nova generacija tekačev in drugih športnikov, ki so jasno razumeli sporočilo in zgled Petre Majdič.
Pet krogov naj omenim ponovno in še zadnjič v tem
prispevku, in sicer na Zasavski cesti. 6. maja je bil
uradno izveden uvod v gradnjo petega rondoja, ki
bo stal na Vidmu. Že konec naslednjega tedna bomo
deležni postavitve prvih gradbenih tabel in začetka
del. Po prvih informacijah se bodo dela najprej začela z nasipavanjem in urejanjem dovozov, potem pa
nas čaka nekajmesečna prilagojena signalizacija na
Zasavski cesti. Po zagotovilih strokovnjakov naj bi se
dela končala v prvih dneh oktobra.
Naj ta optimistični duh na začetku maja in jeklena
volja naše sokrajanke spremljata vse nas. Upam, da
bomo kmalu kos vsem nadlogam in zapletom ter da
pri tem ohranimo še dobršno mero zdrave pameti.
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič
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Naslednji termin prodaje IJPP
vozovnic v prostorih
Občine Dol pri Ljubljani
Obveščamo vas, da bomo prodajo IJPP vozovnic v prostorih Občine Dol pri Ljubljani (Dol pri Ljubljani 1, 1262
Dol pri Ljubljani) naslednjič izvajali 24. 5. in 25. 5. 2021.
Upravičenci bodo takrat lahko uredili vse obveznosti,
povezane z enotnimi vozovnicami za nazaj in do konca
šolskega leta, tudi poračun sofinanciranja za IJPP vozovnice s strani občine Dol pri Ljubljani. Ostanite zdravi.
Arriva Slovenija
•Občinska uprava

Vabilo prostovoljcem za
sodelovanje v projektu Prostofer
Občina Dol pri Ljubljani je v postopku vključitve v projekt
Prostofer, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen
boljši mobilnosti starejših. Hkrati povezuje starejše
osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki
– prostoferji, ki po drugi strani radi priskočijo na pomoč.
Projekt Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne
vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne
dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe,
brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov,
na obiske k prijateljem, zlasti v domovih za starejše ipd.
Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka
do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi
in ure tudi prilagodijo potrebam. Električno vozilo z vsem
potrebnim zavarovanjem bo zagotovila Občina.
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje
in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim,
ki prevoze potrebujejo. Prostoferji so v resnici veliko
več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avtomobila, pri
zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje
med pregledom, priskočijo jim na pomoč pri vzpenjanju
po stopnicah in podobno. To so ljudje z velikim srcem,
ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno
dejanje.
Občina Dol pri Ljubljani vabi k sodelovanju prostovoljce,
ki bi želeli pri projektu sodelovati in pomagati, da projekt
zaživi tudi pri nas. Vozniki, ki želite postati prostoferji, lahko
to sporočite občinski upravi na telefonsko številko 01 530
32 40 ali pošljete elektronsko pošto na: obcina@dol.si. Za
vpis potrebujemo naslednje podatke:
- ime in priimek,
- letnica rojstva,
- naslov, poštna številka in kraj bivanja,
- kontaktni telefon.
Vljudno vabljeni vsi, ki lahko del svojega prostega časa
namenite drugim občanom in jim ponudite pomoč, ko jo
nujno potrebujejo. Več informacij za zainteresirane voznike
na www.prostofer.si/postani-prostofer, več o celotnem
projektu pa na www.prostofer.si.
• Občinska uprava

Točka za starejše

Razvojni center Srca Slovenije se že vrsto let zavzema za
kakovostnejše življenje starejših, zato se vključuje v evropske
projekte, ki to spodbujajo. Takšen projekt je tudi EU_SHAFE,
ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja. Najpomembnejši rezultat izvedenih aktivnosti je vsekakor priprava
skupnega projekta za starejše »Vzpostavitev modela in storitev
za pomoč starejšim na domu – Točka za starejše«, ki je bil na
LAS razpisu tudi potrjen konec marca 2021. Po dokončni potrditvi projekta s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja se bo projekt izvajal v letih 2021 in 2022.
Dobra praksa organizirane prostovoljne pomoči doma živečim
starejšim iz Kamnika se tako s projektom prenaša še v druge
dele območja LAS Srce Slovenije. V prvi fazi se bo pridobilo
znanje in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za dobro organizacijo ključna koordinacijska pisarna, ki sprejema od starejših
prošnje za pomoč ter hitro in učinkovito koordinira pomoč s
sodelovanjem lokalnih inštitucij in prostovoljcev. Projekt bo
omogočil prenos znanja in praktičnih izkušenj skozi predavanja
in delavnice, ki se jih lahko udeležite tudi prebivalci Občine
Dol pri Ljubljani. V drugi fazi se mreža sodelujočih organizacij
in prostovoljcev širi na širše območje LAS, odprle se bodo 3
nove Točke za starejše: v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji.
Za vsako od omenjenih treh občin se bo pripravila strategija
razvoja storitev za starejše na osnovi izvedene analize obstoječega stanja in želenega končnega stanja, kar bo podlaga za
aktivno izboljšanje
obstoječih storitev
in uvajanja novih.
 • Občinska uprava
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Na obisku pri Gasilski brigadi Ljubljana
Preteklo leto je bilo naporno tudi za pripadnike
Gasilske brigade Ljubljana, s katero naša
prostovoljna gasilska društva tudi dobro
sodelujejo, saj so imeli preko 2.000 intervencij.
Župan Željko Savič in direktor občinske uprave
Rok Prevc sta te dni na povabilo poveljnika
Gasilske brigade Ljubljana Tomaža Kučiča
obiskala prostore brigade na Vojkovi cesti
v Ljubljani. Gasilske pristojnosti že dolgo,
sploh pa v preteklem letu, niso omejene le
na gašenje požarov. Zaradi urbanizacije in
podnebnih sprememb so pomembni člen tudi
pri hitrem odzivu na najrazličnejše pretrese. V
Ljubljani sicer obstaja le ena gasilska postaja s
poklicnimi gasilci in 35 postaj s prostovoljnimi
gasilci. V tem letu pa imajo še en pomemben
mejnik, in sicer 100-letnico ustanovitve Gasilske
brigade Ljubljana, ki jo bodo obeležili v letu
2022. 
• Nina Keder

Dela na cesti Vinje–Ihan

Dela pri mostu čez Kamnico

Obveščamo vas, da smo začeli z deli na makadamskem odseku ceste LC 073071, ki vodi od Vinj proti Goropečam in
naprej proti Ihanu. Izvedlo se bo nekaj cestnih prepustov in
peskolovov, uredilo del obcestnih jarkov s PVC muldami in
hkrati tudi uredilo naklone cestišča in saniralo samo cesto.
Dela se bodo predvidoma izvajala od 3. 5. do 24. 5. 2021
med 7. in 17. uro. V tem času bo imel izvajalec delno zaporo
ceste, nekaj primerov pa bo, ko bo zaradi prekopa cestišča
potrebna tudi popolna zapora. Uporabnike ceste prosimo,
da v tem obdobju, kolikor se le da, uporabljajo druge poti,
s čimer bo omogočeno čim bolj tekoče in hitrejše izvajanje
del. Sicer pa pozivamo vse, da strpno in z razumevanjem
spoštujejo prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.
•Občinska uprava


Občane obveščamo, da se je začelo s pripravljalnimi deli
za sanacijo ceste in mostu preko potoka Kamnica na lokalni cesti LC 069022 v Vinjah–Žabja vas. Dela se bodo
predvidoma izvajala tri mesece, v času del pa bo cesta
popolnoma zaprta za ves promet. Obvoz za tovornjake
bo mogoč skozi zgornji del Vinj in naselja Vinje Dolina,
za avtomobile in pešce pa po cesti JP 569191. Obvoza
bosta označena. Občane prosimo za razumevanje in
potrpljenje.
• Občinska uprava

lokacija zapore

Zapore zaradi gradnje
križišča na Vidmu
Občane obveščamo, da smo začeli s pripravljalnimi deli
za krožišče na državni cesti G2 108/1181 na križišču z
ihansko cesto. Dela bodo predvidoma trajala pet mesecev. V začetku se bo izvajalo razna pripravljalna dela,
zaradi katerih bo promet samo občasno oviran, nekoliko
kasneje pa bosta popolnoma zaprti tudi lokalni cesti LC
071063, ki pelje proti Ihanu, in LC 071064, ki vodi v
naselje Videm. Občane prosimo, da spremljate obvestila
na občinski internetni strani www.dol.si in facebooku
Občine Dol pri Ljubljani, kjer bomo objavljali sprotne informacije o zaporah cest.
•Občinska uprava
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Zaključena obnova otroškega
igrišča pri POŠ Dolsko
Občina je ob koncu leta na
javni razpis LAS Srce Slovenije za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v sodelovanju s Športnim društvom Partizan Dolsko
prijavila projekt »GIBANJE
NAS DRUŽI – Oživitev
vaškega jedra Dolsko s
preureditvijo otroškega igrišča
in športnega prostora za medgeneracijsko druženje«.

P

rojekt je bil na razpisu
uspešen, dodeljena sredstva v
višini 10.148,00 EUR pa
upravičena od aprila 2020
dalje. Občinska uprava je takoj začela
pripravljati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo
naročila infrastrukturne ureditve dotrajanega in nevarnega
otroškega igrišča (zarjavela železna igrala, razpadajoči les,
blato) ob osnovni šoli in vrtcu v Dolskem ter vzpostavitve
športnega medgeneracijskega prostora v neposredni bližini
z zunanjimi fitnes elementi in sodobno urbano opremo
(klopce, koši). Predviden zaključek investicije je bil v
decembru 2020, a je žal prišlo do dvomesečne zamude z
dobavo igral, nato s težavami zaradi napačno dostavljene
plezalne piramide, na koncu pa so nam jo zagodli še
neučakani otroci, ki so navkljub postavljeni ograji okoli
igrišča povzročali škodo na sveže položeni podlagi iz tartan
gume. Tako je bilo potrebno podlago popravljati – ne
enkrat, ampak kar dvakrat. V aprilu 2021 smo vendarle
uspeli zaključiti investicijo. Na otroškem igrišču se zdaj

nahajajo mrežna plezalna piramida, talni trampolin in
različni plezalo-ravnotežnostni elementi, ki vplivajo na
optimalni razvoj otrokove motorike. V spodbudo za aktivno
preživljanje prostega časa in večgeneracijsko druženje smo
poleg otroškega igrišča uredili manjši prostor za počitek in
orodje za telovadbo na prostem (t. i. street workout).
Urejeno okolje je javno dostopno vsem občanom in upamo,
da bo v svoji novi podobi in izboljšani ponudbi ponovno
privabilo različne generacije k druženju in gibanju na
prostem.

Foto: Nina Keder

Tudi brezplačne gibalne
aktivnosti za občane!
Telesna aktivnost je pomembna za kakovostno življenje v
vseh življenjskih obdobjih. Ena izmed možnosti in
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priložnosti za vadbo je zdaj tudi telovadno orodje na
prostem. Ker veliko ljudi ne zna pravilno izvajati vaj, niso
motivirani, da bi jih občasno izvajali. Zato bodo kot podpora
investiciji v ureditev medgeneracijskega prostora v
naslednjih mesecih izvedene vadbe pod nadzorom
izkušenega vaditelja, primerne za različne ciljne skupine.
Športno društvo Partizan Dolsko bo k sodelovanju pri
projektu povabilo izkušenega športnega trenerja, ki bo
udeležencem na voljo za predstavitev pravilne izvedbe
različnih vaj na prostem. Projekt predvideva oblikovanje treh
vadbenih programov s športnim vaditeljem, testiranje
vadbenih programov in izbor najbolj atraktivnega
programa. Vadbeni programi (3 programi po predvidoma
15 oseb na vadbo) bodo prilagojeni vsem starostnim
skupinam in prebivalcem z različnimi življenjskimi
navadami. Vadbo, prilagojeno za starostno skupino nad 60
let, smo poimenovali Gibanje na prostem v zlatih letih, za
starostno skupino nad 18 let smo pripravili vadbo Miganje
za vse generacije, za vse z željo po ukvarjanju s športno
rekreacijo, ki potrebujete le malo motivacije, pa bo primerna
vadba Jutri pa res začnem! Udeležba bo brezplačna, le
mesto si morate zagotoviti.

Doprsni kip barona
Erberga

V

luči dogodkov, ki bodo obeležili 200-letnico obiska cesarja Franca I. v Dolu, bo
tudi postavitev doprsnega kipa barona
Jožefa Kalasanca Erberga. Kip je izdelal
domačin, kipar Anže Jurkovšek iz Kamnice, specializiran za figure živali in ljudi, rekonstrukcije
in interpretacije okolja. Med njegovim delom so
ga v domači delavnici obiskali tudi člani skupine, ki pripravlja prispevke in dogodke, ki se bodo odvili v zvezi z omenjenim jubilejem. Kipar
nam je zaupal, kako je kip nastal: »Obstaja le
ena slika barona in po tej sliki sem naredil kip,
malo je bilo potrebne tudi moje interpretacije.
Izdelan je iz umetnega kamna, nato pa prevlečen s posebno tehniko, da dobi postaran videz
in patino. Stal bo na betonskem podstavku zunaj, na odprtem med obema paviljonoma za
ograjo od sredine maja naprej.«
•Nina Keder

Tri predavanja na temo zdravega načina življenja
Športno društvo Partizan Dolsko bo v sodelovanju z
Občino organiziralo tudi tri strokovna predavanja na
temo zdravega načina življenja in gibanja s praktičnim
prikazom uporabnih vaj. Predvidene teme se dotikajo
zdrave drže hrbtenice, razvijanja moči z gibanjem in
vadbo na prostem.

Občina Dol pri Ljubljani bo k projektu dodala sredstva za
organizacijo 5 gibalno obarvanih dogodkov s poudarkom
na spoznavanju nordijske hoje. Nordijska hoja se je v
nekaterih naseljih v občini že zelo dobro uveljavila, v
Dolskem pa bo skupina uradno začela delovati v juniju.
Udeležba bo brezplačna za tiste, ki bi se z nordijsko hojo
želeli bolje spoznati, vendar bo število teh mest omejeno.
Kot vidite, je projekt Gibanje nas druži v polnem zagonu.
Več informacij – termini vadb in predavanj, vse informacije
glede prijave na dogodke – bomo v kratkem objavili na
spletni strani Občine (www.dol.si) in spletnih kanalih ŠD
Partizan Dolsko (www.sddolsko.si, www.facebook.com/
sddolsko).
•Občinska uprava

Prenova fasade na paviljonih
V preteklem mesecu je
občina Dol pri Ljubljani
poskrbela za osvežitev
zunanje podobe graščinskih
paviljonov, na objektih smo
namreč prenovili fasado. V
septembru bo na lokaciji
potekala protakolarna
prireditev ob 200-letnici
obiska cesarja Franca I. v
Dolu, zato je pomembno,
da v duhu enega večjih
letošnjih dogodkov pri
nas poskrbimo tudi za
ohranjanje lokalne kulturne
dediščine.
Občinska uprava
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Brezplačno pravno svetovanje za občane
V občini Dol pri Ljubljani v
maju na pobudo VO
Senožeti začenjamo s
poskusnim 3-mesečnim
projektom brezplačnega
pravnega svetovanja
občanom v obliki prvega
pravnega nasveta.

O

snovni namen projekta, ki
ga financira Občina, je nudenje pravne pomoči občanom v občini Dol pri
Ljubljani s ciljem odprave socialnih
stisk, urejanja najpomembnejših živ
ljenjskih situacij in preprečevanja
poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic. Svetovanje bo potekalo na sedežu občine enkrat mesečno in bo brezplačno za vse občane (fizične osebe). Svetovanje glede
določenega pravnega problema načeloma traja do pol ure in obsega
svetovalni razgovor in podajanje
osnovnih informacij o pravnem položaju (kakšne so pravice in obveznosti v konkretnem primeru, katera
pravna sredstva ima občan na voljo,
kako potekajo določeni postopki,
možnosti izvensodnega reševanja
sporov in pridobitve brezplačne
pravne pomoči na sodišču ...).
Projekt je zastavljen kot prvi pravni
nasvet občanom s področij pravdnih
in nepravdnih postopkov, družinske-

ga prava, dedovanja, upravnih zadev,
stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava.
Vsako zadnjo
sredo v mesecu
Pravno svetovanje bo izvajal Pravnoinformacijski center PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in
okolja, ki je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom in ranljivim skupinam (invalidi,
žrtve družinskega nasilja, žrtve trgovine z ljudmi, starejši …) pri varstvu
in uresničevanju temeljnih pravic
skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz ter
skozi javno participacijo vpliva na
procese odločanja v državi. PIC pogodbeno sodeluje z različnimi društvi, ki delujejo v javnem interesu in
združujejo marginalizirane skupine
in prav tako v nekaterih občinah nudi brezplačno pravno svetovanje občanom. S svojo dolgoletno prakso in
prepoznavnostjo se PIC zavzema za
varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter za pravno in socialno državo v demokratični ureditvi. Pri vsakodnevnem delu se pravniki srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami pravic, pri čemer se ugotavlja,
da je dostop do brezplačne pravne
pomoči v državi neustrezno urejen.
Postopek odločanja traja predolgo,

pri učinkovitem varstvu pravic pa sta
ravno ažurnost in pravočasnost temeljni predpostavki uspeha, zato si
PIC že več let v sodelovanju s slovenskimi občinami prizadeva razširiti
dostop do brezplačnega prvega
pravnega nasveta. Projektu se je letos pridružila tudi Občina Dol pri
Ljubljani.
Svetovanje bo potekalo zadnjo sredo
v mesecu, in sicer osebno na sedežu
Občine. V primeru epidemioloških
omejitev bomo svetovanja izvajali na
daljavo.
•sreda, 26. maj 2021, od 12:00–17:00
•sreda, 30. junij 2021, od 12:00–17:00
•sreda, 28. julij 2021, od 12:00–17:00
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti. Naročanje je možno
vsak delovnik od 9.00 do 14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 ali elektronskem naslovu pic@pic.si.

•Pravno-informacijski

center NVO Ljubljana

Poziv za izvajanje počitniškega varstva otrok
iz občine Dol pri Ljubljani
Občina Dol pri Ljubljani vabi k prijavi vse pravne subjekte,
ki so zainteresirani za izvajanje poletnega počitniškega
varstva predšolskih in šolskih otrok z območja občine Dol
pri Ljubljani. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
mora biti pravna oseba s sedežem v občini Dol pri
Ljubljani in bo izvajala varstvo otrok na območju občine
Dol pri Ljubljani,
zagotavljati mora ustrezne prostore, kader in poskrbeti za
ustrezno varstvo in oskrbo do največ 20 otrok v skladu z

zahtevami in direktivami, povezanimi z epidemijo covid-19,
varovancem mora zagotoviti vsakodnevno malico in kosilo,
zagotavljati mora varstvo v predvidenem terminu od 8. do
16. ure (ne manj kot 8 ur) vsaj 1 teden (5 delovnih dni).
Občina bo sofinancirala varstvo v znesku 25 eur na otroka
na teden in bo z izvajalcem sklenila pisni dogovor. Prijave
posredujete lahko do 31. 5. 2021 na e-naslov obcina@
dol.si ali ana.biser@dol.si. Za dodatne informacije lahko
pokličete na telefonsko številko 01 53 03 254.
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Podprti trije evropski projekti
Na zadnji javni poziv za
sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki jih je
razpisal LAS Srce Slovenije v
letu 2020, je prispelo 16 vlog.
Po pregledu ocenjevalne
komisije je prag za potrditev
doseglo 10 projektov, od tega
tudi trije projekti, ki bodo doprinesli k razvoju občine Dol
pri Ljubljani.

O

bčina Dol pri Ljubljani želi
na Rajhovi domačiji s pomočjo projekta Park življenja
ustvariti prostor, ki bo oživil
vaško jedro in izboljšal kakovost bivanja. S pomočjo partnerjev, Turističnega
društva Dolsko in Sadjarskovrtnarskega društva Tunjice, bo skozi
zeliščarsko in sadjarsko tradicijo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino ter v lokalnem okolju nudil višjo kakovost življenja. Z ureditvijo parka bo prenovljen podporni objekt, nabavljena
orodje in oprema ter izvedene izobraževalno-družabne vsebine, ki bodo
omogočile vključitev lokalnih prebivalcev. Tradicionalna znanja bodo part
nerji projekta skušali spremeniti v raz
vojno priložnost in z njimi razširiti turistično ponudbo kraja. Izvedeni bodo
tematska sejma, predavanja in praktične delavnice za odrasle in otroke.

Ljubljani. Na Rajhovi domačiji bo postavljen značilen slovenski čebelnjak s
prostorom za počitek, ki bo služil kot
učno-turistični objekt za prikaze dela s
čebelami, pridobivanja medu, možnost
vdihavanja aerosola iz panjev in ozaveščanje o pomenu čebel. V Lukovici se
bo obstoječa čebelarska učna pot pri
Čebelarskem centru Slovenije prilagodila za slepe in slabovidne. Svoj obisk
bodo lahko obiskovalci združili s kulinarično izkušnjo v Gostišču pri čebelici, kjer bodo lahko naročili hrano s pomočjo prilagojene elektronske tablice,
ki omogoča naročilo tudi slepim in slabovidnim.

Samostan - mesto srečevanj
Sabina Grošelj, lastnica podjetja Vrt
zdravilnih rastlin, d. o. o., iz Dola pri
Ljubljani sodeluje z Javnim zavodom
Mekinjski samostan in Občino Kamnik
v skupnem projektu z naslovom
Samostan - mesto srečevanj. Partnerji
bodo bogato zgodovino samostana
Mekinje na sodoben in zanimiv način
predstavili tako domačim kot tujim gostom. S pomočjo zeliščarice Sabine
Grošelj bodo v samostanu uredili zeliščni vrt, da bo lahko zasijal v privlačni
podobi in tako privabljal številne obiskovalce. Sabina bo v okviru projekta
izvedla tudi tematske delavnice za mlade, kjer bo govorila o pomenu vseživ

Čebelja pravljica povezuje
Projekt Čebelja pravljica povezuje je
nastal na pobudo Občine Dol pri
Ljubljani in Čebelarske zveze Slovenije,
ki sta v partnerstvo povabila tudi
Čebelarsko društvo Dolsko in samostojno podjetnico Sabino Pirš iz
Gostišča pri čebelici. Ljudem bodo s
pomočjo projekta približali znanje o
čebelarstvu in čebeljih zdravilnih učinkovinah. Skupaj bodo razvili inovativen turistični produkt, ki bo povezal
Čebelarski center na Brdu pri Lukovici
in Rajhovo domačijo v Dolu pri
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ljenjskega učenja, o zeliščarstvu in rokodelstvu kot podjetniški priložnosti.
Starejše bo spodbujala k odprtju las
tnih dejavnosti, ki bi jih lahko vključili
v blagovno znamko, saj je zlasti zeliščarstvo in gojenje zdravilnih rastlin
podhranjeno glede zagotavljanja presežkov za zalaganje blagovne znamke.
Del delavnic bo izveden na njenem vrtu zdravilnih zelišč v Osredkah, del pa
v novo nastajajočem zeliščnem vrtu v
samostanu Mekinje. Razvita bo tudi
blagovna znamka Doroteja, poimenovana po znameniti mekinjski opatinji
Doroteji Sidoniji Gallenberg.
Združevala bo zeliščarska in rokodelska znanja ter lokalne izdelke z območja LAS Srce Slovenije. V samostansko
blagovno znamko se bodo lahko vključili tudi drugi ponudniki lokalnih izdelkov iz občine Dol pri Ljubljani.
Preostali potrjeni projekti, ki so predstavljeni na www.las-srceslovenije.si, so
usmerjeni k varovanju okolja ter vključevanju lokalnih prebivalcev v povezovalne družbene, kulturne, izobraževalne in gospodarske vsebine. V LAS Srce
Slovenije si želimo, da bi razmere v državi dopuščale, da se projektne aktivnosti izvedejo na način, kot je bilo
predvideno, da bi lahko čim več dogodkov izvedli v živo in da bi ljudje
kmalu lahko normalno zaživeli. 

•Tina Vatovec, LAS Srce Slovenije
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Predstavljena rešitev za odplačilo vrtca
Na 1. izredni seji
občinskega sveta je bil
svetnikom predstavljen
predlog končne ponudbe
družbe Energoplan za
dokončno poplačilo
investicije v Vrtec Dol.

»O

Seja je potekala v Kulturnem domu Dolsko.

Občine znaša preko 2.000.000,00
EUR. Na Občini menijo, da je v
takšnih okoliščinah nemogoče
načrtovati niti manjšo investicijo, kaj
šele dolgoročni razvoj. Poleg tega
zaradi izgube tožbe in neplačanih 53
najemnin v prejšnjem županskem
mandatu tečejo tudi zamudne
obresti, ki se vsak mesec povečajo za
10.000,00 EUR.
S končnim predlogom se niso
strinjali štirje svetniki Liste Janeza
Tekavca. Svoje mnenje so že pred
sejo pojasnili v dopisu, v katerem so
zapisali, da zanje navedeni sklep ni
sprejemljiv iz razlogov, s katerimi so
jih seznanili zato, da bi tako župan
kot vsak svetnik razmislil: »Ali je
pripravljen sprejeti odgovornost in
podpreti sklep, ki dejansko v
ničemer ne znižuje višine obveznosti
Občine, ampak spreminja le način
plačila; reši Energoplan oziroma
SKB banko pred negotovostjo ali je
morda razmerje vendarle nično ter
da morda Občina vendarle ni dolžna
vsaj dvakrat preplačati vrednosti
vrtca in zaustavlja vse investicije v
občini za naslednjih nekaj let ter
daje županu Željku Saviču bianco
pooblastilo za sklenitev praktično
kakršne koli poravnave.« Župan je
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vse očitke odločno zavrnil, pri tem
pa so ga z argumenti podprli
direktor občinske uprave Rok Prevc,
odvetnik Mirko Bandelj in finančni
svetovalec Blaž Šlemic.
Rok Prevc je na navedbe iz dopisa
svetnikov Liste Janeza Tekavca med
drugim odgovoril: »Višina občinske
obveznosti, ki bo dosežena s
poravnavo, bo nižja za več kot 1 mio
EUR, zaradi česar ne drži tolmačenje,
da se z njo nič ne privarčuje, saj je
dejstvo, da so trenutne obrestne
mere nizke in je zaradi tega
zadolževanje smiselno. Ne drži
tolmačenje, da bi morebitna
zadolžitev onemogočila nadaljnje
občinske investicije, saj je prav
trenutna situacija takšna, da skupna
višina izvršb v breme Občine znaša
2.000.000,00 EUR. Ta znesek bo
enkrat potrebno plačati, saj je bila
dolgoletna tožba za Občino
izgubljena. Občina tako ne more
resno načrtovati prihodnjih
investicij. S poravnavo se bo doseglo
precej nižjo obrestno mero
zadolžitve, saj z vsakim dnem
odlašanja zaradi neugodne obrestne
mere, ki je trenutno 5,54 %, nastajajo
dodatni stroški. Nadaljevanje sodnih
sporov prinaša dodatne sodne

Foto: Nina Keder

bčina Dol pri
Ljubljani je v
postopku mirne
rešitve sporov, ki
izvirajo iz najemne pogodbe oz.
pogodbe o stavbni pravici za Vrtec
Dol, zaključila pogajanja z družbo
Energoplan, d. d., ki so rezultirala v
končni ponudbi družbe
Energoplana, d. d., z dne 14. 4. 2021,
ki jo je bilo potrebno sprejeti v roku
15 dni. Ker je bil naveden rok
izredno kratek, za občino pa je
nujno, da končno zaključi predmetni
spor, je bila sklicana izredna seja
občinskega sveta,« so pojasnili na
Občini razloge za sklic izredne seje.
Prav tako je župan Željko Savič v
uvodu še dodatno pojasnil, čemu so
se sestali: »Menim, da je trenutna
situacija v sporu v primeru vrtca v
Dolu tako kritična, da je moja
dolžnost kot župana, da vas skupaj z
občinsko upravo in zunanjimi
sodelavci seznanimo, v kateri fazi je
postopek mirnega reševanja spora iz
najemne pogodbe in pogodbe o
stavbni pravici za Vrtec Dol.« In kaj
vsebuje končni predlog?
Obrazložitev je bila naslednja:
»Občina je v začetku leta 2020 začela
s postopkom pogajanja z družbo
Energoplan in banko SKB. Zaradi
izbruha epidemije covida-19 so
pogajanja za nekaj časa zastala. Dne
14. 4. 2021 je Občina s strani družbe
Energoplan prejela dokončen
odgovor (četrta ponudba), v
katerem ponujajo končno ceno
enkratnega odkupa vseh obveznosti
v višini 3.300.000,00 EUR. Pogoj je,
da Občina potrdi ponudbo v roku
15 dni.« V zvezi z vrtcem še vedno
poteka več sodnih postopkov, ki pa
hkrati zavirajo razvoj občine, saj
okvirna vrednost izvršb v breme
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stroške, te pa je morala Občina
zaradi izgube prvotne tožbe že
poravnati v višini cca 72.000 EUR.«
Odvetnik Mirko Bandelj je zavrnil
nadaljevanje sodnih postopkov kot
neopravičeno: »Če bi bila
ugotovljena ničnost, bi bil izplen za
Občino manj ugoden, kot če se
sklene poravnava.« Nadaljeval je, da
je nesklenitev poravnave tveganje in
je dilema le, ali plačati dober
1.000.000,00 EUR več kot danes in
upati na čudež ali trenutno

obveznost zmanjšati za 1.000.000
EUR. Glede na dosedanje sodne
odločbe je mnenja, da je verjetnost
uspeha za dosego ničnosti mogoče
1 % in je ob takšnem tveganju
pričakovati od odgovornega
gospodarstvenika oz. politika, da
sprejme takšno poravnalno
ponudbo. Prisotne je vprašal, ali se
je smiselno še naslednjih 10 let
pravdati in biti v negotovosti glede
občinskih obveznosti ali pa se to
poglavje zaključi in se nadaljuje

Poleg občinskih svetnikov so bili na seji prisotni še pravnik
občinske uprave Darko Ilievski, župan Željko Savič, direktor
občinske uprave Rok Prevc, Blaž Šlemic, finančni svetovalec iz
podjetja Unija Consulting, in odvetnik Mirko Bandelj.

Izpis sklepov 1. izredne seje
občinskega sveta Občine Dol
pri Ljubljani z dne
21. 4. 2021
AD i SKLEP:
Potrdi se predlagani dnevni red 1.
izredne seje. Sklep je bil sprejet.
AD 1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejema Končno ponudbo družbe
Energoplan, d. d., z dne 14. 4. 2021
za dokončno poplačilo investicije
v Vrtec Dol kot osnovo za sklenitev
dogovora oziroma poravnave o vseh
odprtih vprašanjih investicije v Vrtec
Dol, ki zadevajo družbo Energoplan,
d. d., in banko SKB, d. d., vključno z
vprašanjem nadaljnje postavitve sončne
elektrarne na objektu. Sklep je bil
sprejet.

Izpis sklepov 3. dopisne seje
občinskega sveta Občine Dol
pri Ljubljani z dne
26. 4. 2021
AD 1 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani se je seznanil z vsebino
in finančnim predlogom projekta
»Skupnost naslednje generacije –
Povezani k skupnemu digitalnemu
napredku« in sprejme sklep o potrditvi
dokumenta identifikacije investicijskega
projekta »Skupnost naslednje
generacije – Povezani k skupnemu
digitalnemu napredku«.
2. Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme sklep, da se v primeru
uspešne prijave na Javni razpis za
demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
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razvoj občine.
Blaž Šlemic je navedel, da bi bil na
današnji dan brez poravnave celotni
strošek projekta vrtec okoli
6.967.000 EUR, pri čemer se
mesečno v višini 10.000,00 EUR
nabirajo zamudne obresti zaradi
neplačanih zapadlih najemnin, in bo
v naslednjih mesecih, če se ne
sklene poravnave, ta strošek narasel
preko 7.000.000 EUR. Zaključil je, če
se sklene poravnava in se pridobi
financiranje pri komercialni banki
za dobo 15 let, bo končni strošek
projekta vrtec znašal okoli 5,9 mio
EUR. Zaradi tega je predlagal, da se
začne postopek pridobivanja
kredita za refinanciranje oz. odkup
tega dolga, pri čemer je poudaril, da
so trenutne razmere za to zelo
ugodne.
Sklep je bil na koncu sprejet s 7
glasovi za (Gregor Pirc, Mojca
Repanšek, Drago Sredenšek,
Slađana Brodnik, Boštjan
Mencinger, Irena Prašnikar, Davorin
Malec), z 2 proti (Aleš Žnidaršič,
Mihaela Mekše) in 2 vzdržanima
(Jure Rabič, Jasna Grahek). Celotno
občinsko sejo lahko poslušate na
avdio posnetku na občinski spletni
strani www.dol.si pod zavihkom z
naslovom Občinske seje.

•Nina Keder

projekt uvrsti v NRP Občine Dol pri
Ljubljani 2021–2024.
3. Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme sklep, da bo
investicijsko dokumentacijo, ki je
nujni del prijave na javni razpis zaradi
kratkega roka prijave ter pridobitve
nacionalnih in evropskih sredstev
izjemoma potrdil organ, pristojen za
izvrševanje proračuna (župan), in sicer
izključno v primeru, ko slednja ne vpliva
na povečanje rezervacije proračunskih
sredstev za investicijo v predlagani
projekt. Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani soglaša s predlogom
Sveta zavoda OŠ Janka Modra, da se
za izplačilo redne delovne uspešnosti
ravnatelja Gregorja Pečana za obdobje
od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020,
nameni 5 % polletne mase njegove
plače. Sklep je bil sprejet.

vprašali ste, odgovarjamo

Ceste, smeti in sprehajalne poti
Tudi tokrat smo prejeli kup perečih vprašanj, ki se nanašajo na življenje v naši
občini. 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.
1. VPRAŠANJE
Zanima me, kakšen smisel ima
oglasna tabla z informacijami, ki visi
v notranjosti občinske
stavbe. Predvsem zdaj, ko je čas
covida, ni možnosti dostopa (niti v
času uradnih ur), razen če se
obiskovalec naroči vnaprej, da se mu
odklenejo vrata, in tako vstopi v
notranjost občinskih prostorov ter
naprimer prebere informacije, ki naj
bi bile javno dostopne.
O: Občina je bila v zadnjem
obdobju zaradi epidemije
koronavirusa pretežno zaprta,
predvsem z namenom, da bi bilo
stikov med zaposlenimi in strankami
čim manj. Kljub temu je bil ogled
oglasne table v avli občinske stavbe
brez predhodne najave omogočen
vsem, ki so to želeli. Občane prosimo,
da v primeru zaprtih vhodnih vrat
pozvonijo na zvonec pri vratih.
Uslužbenka občinskega urada vam bo
za potrebe ogleda oglasne table
vhodna vrata odklenila, praviloma
tudi v času, ko ni uradnih ur. Za
morebitne nevšečnosti se vam
opravičujemo. 
Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Zanima me, kdaj je v planu sprejetje
novega OPN-ja (občinskega
prostorskega načrta), oziroma kaj se
trenutno dogaja na tem področju?
O: Občina Dol je v zadnji fazi
sprejemanja OPN. Na predlog OPN
je prejela že soglasja vseh nosilcev
urejanja prostora, razen s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, za katerega je pripravila
že več dopolnitev oz. popravkov, a
postopek usklajevanja zahtev
Ministrstva in potreb Občine še
vedno poteka. Občina v kratkem
pričakuje tudi soglasje Direkcije RS
za vode, za katero je v preteklem letu
dala izdelati hidrološko hidravlične
analize in karte razredov poplavne

nevarnosti, v letošnjem pa še karte
razredov erozijske nevarnosti in s
tem izpolnila vse zahteve Direkcije.
Tako kot občani tudi občinska
uprava že težko pričakuje dan
sprejema Občinskega prostorskega
načrta, vendar točnega datuma žal ne
moremo postaviti. V najboljšem
primeru bo OPN sprejet do konca
tekočega leta. Nadejamo se, da bi
bilo to seveda čim prej. Občane
prosimo za razumevanje.

Občinska uprava
3. VPRAŠANJE
Prihajam iz sosednje občine
Domžale. Kvaliteta življenja se je v
občini Domžale povzdignila na sam
vrh, ko se je pred leti tam uredila
pot za Kamniško Bistrico. To je
doprineslo vsem in dandanes se
opazno občuti gibalna aktivnost
krajanov.
To tukaj izjemno pogrešam. Večkrat
pogovor med Dolani nanese tudi v
to smer, zakaj tukaj to še ni urejeno,
če je vsa ostala pot za Bistrico že
zaključena. Ostane samo del v naši
občini Dol in tako bi bila sklenjena
povezava od izvira do izliva.
Kaj vas še zadržuje pri izpeljavi
projekta? Zadnja leta se samo
omenja, da je v občinskem planu.
O: Občina v preteklih mandatih v
nasprotju z ostalimi občinami, ki
ležijo v porečju Kamniške Bistrice,
pri projektu urejanja rekreacijske
poti od izvira do izliva ni aktivno
sodelovala. Iz tega razloga se projekt
tudi ni izvajal. V tem mandatu smo
na Občini prepoznali skupno
potrebo po urejanju rekreacijskih
površin in dvigu kvalitete življenja,
zato smo v letošnjem proračunu
namenili sredstva za izdelavo
projekta umeščanja poti tudi v naši
občini. O napredovanju izvajanja
projekta bomo občane sproti
obveščali.
Občinska uprava
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4. VPRAŠANJE
Ali so po občini ukinjeni ekološki
otoki? Ponekod jih ni več. Ali so le
umaknjeni na druga mesta?
O: Občina je do sedaj umaknila
ekološke otoke po naseljih povsod
tam, kjer je bilo odlaganje odpadkov
nekontrolirano. V zameno Občina
omogoča odlaganje odpadkov na
razširjenem ekološkem otoku v
Kamnici, ki je odprt dvakrat tedensko,
v sredo med 13. in 18. uro in soboto
med 8. in 12. uro. Na razširjenem
ekološkem otoku je mogoče odlagati
embalažo, papir, steklo in zeleni
odrez. Ostalih odpadkov se ne
sprejema. Lokacija razširjenega
ekološkega otoka je priložena.

Občinska uprava

5. VPRAŠANJE
Ima občina v načrtu ureditev proge
za gorsko kolesarjenje? V Ljubljani
na Golovcu je to že vzorno urejeno.
Bi se dalo kaj podobnega narediti
tudi v Dolu?
O: V začetku letošnjega leta je bil na
ogledu predstavnik slovenskega
podjetja, kjer se ukvarjajo s
postavitvijo tovrstnih prog. Največji
izziv je pridobitev soglasij, povezanih
z varovanjem okolja, soglasij gozdarjev
in lastnikov zemljišč ter aktivnosti,
povezanih s prestavitvijo gozdnih
vlak. Izvedba projekta vsekakor terja
svoj čas. 
Občinska uprava

vprašali ste, odgovarjamo

6. VPRAŠNJE
Ima naša občina kakšne častne
občane, se to priznanje podeljuje in
kdo so dosedanji častni občani?
O: Občina ima do sedaj štiri častne
občane. To so Janko Moder, Antonija
Jemec, Petra Majdič in Alojzij
Grebenc. Več podatkov lahko najdete
na občinski spletni strani https://
www.dol.si/sl/content/o-obcini/
obcinska-priznanja2.html

Občinska uprava
7. VPRAŠANJE
Pri pump tracku je neurejeno
odvodnjavanje in tako ob velikem
nalivu tam zastaja voda. Bo Občina
to uredila?
O: Pregledali smo dokumentacijo
in ugotovili, da je zastajanje vode pri
koloparku posledica nedelovanja
ponikalnih vrtin, ki so bile na tej
lokaciji izvedene. Vrtine bomo
odkopali in pregledali njihovo stanje,
nato pa se odločili o nadaljnjih
ukrepih. Najverjetneje pa bomo
morali urediti iztok vode na nižje
ležeče občinsko zemljišče, saj
klasično ponikanje na tem mestu ni
mogoče.
Občinska uprava
8. VPRAŠANJE
V jutranji konici nastaja pri osnovni
šoli na Vidmu pravi prometni
zamašek, ko starši pripeljemo otroke
v šolo in vrtec. Promet bi se dalo bolj
tekoče urediti s krožnim prometom,
ki bi potekal pred vrtcem. Ste o tem
že kaj razmišljali?
O: Na Občni se zavedamo, da je
promet v jutranji konici zelo gost in
da razmere niso rožnate. Občina je v
preteklosti objekte predšolske vzgoje

in osnovnega šolstva gradila zgolj na
Vidmu, kjer je posledično
koncentracija otrok in tudi prometa
precejšna. Na občini si prizadevamo,
da bi iz tega razloga dodatne enote
vrtca v prihodnje gradili v Dolskem,
saj je sedanja lokacija že zdaj zelo
obremenjena. Vsemu navkljub pa
bomo za lokacijo na Vidmu iskali
ustrezno rešitev, morda, kot
predlagate, tudi z ureditvijo krožnega
prometa. 
Občinska uprava
9. VPRAŠANJE
Obvestil sem vas že o dogodku in
kraju, kjer bi se skoraj zgodila
tragična nesreča. Z nezadovoljstvom
opažam, da objekt v Dolu še vedno
stoji skoraj direktno na cesti, poleg
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tega sedaj dodatno ovirajo
preglednost še parkirani tovornjaki
neposredno pred šotorom in
neposredno ob občinski cesti!
Sprašujem se, ali se mora res zgoditi
kakšna nesreča ali kakšen tragičen
dogodek, da se bo zadeva uredila?
O: Na Občni smo takoj po vaši
prijavi o nevarnem cestnem odseku
zaradi neustrezno parkiranih vozil
obvestili lastnika zemljišča. Ker
nevarnost ni bila odpravljena, smo
zadevo posredovali medobčinskemu
inšpektoratu, ki je zadevo vzel v
obravnavo. Epiloga v tem trenutku še
ni.
Občinska uprava
10. VPRAŠANJE
V Zaborštu smo imeli hitrostne
ovire, ki pa so bile potem
odstranjene. Zdaj jih ni že kakšno
leto dni. Zanima nas, zakaj so bile
odstranjene in ali jih nameravate
namestiti nazaj. Table, ki opozarjajo
na grbine, so namreč še vedno in
vaščani si jih želimo nazaj, saj je
promet potem bistveno upočasnjen.
O: Montažne (premične) hitrostne
ovire se vsako leto pred začetkom
zimske sezone odstranijo zaradi
izvajanja zimske službe. Ponovno se
namestijo v spomladanskem času,
torej po končani zimi. Zaradi snežnih
padavin v letošnjem aprilu se je
postavitev grbin nekoliko zamaknila.
Na večini lokacij so bile hitrostne
ovire že postavljene, na ostalih
lokacijah bo to storjeno v kratkem.

Občinska uprava

dogajanje v naši občini

Tokrat v malo drugačni izvedbi
Letošnji 19. gorski tek in pohod na Murovico v
organizaciji ŠD Partizan Dolsko, TD Dolsko in ŠD
Zagorica pri Dolskem je potekal v času med 22. marcem
in 11. aprilom. V treh tednih smo k udeležbi privabili 40
tekačev in 93 pohodnikov.

T

ekačem je čas izmerila aplikacija Strava, za pohodnike pa
smo pripravili vpisna zvezka
na startu pri Vegovem hramu
v Dolskem ter na samem vrhu
Murovice. Pobudnik akcije je bil
Dušan Bartelj, ki je kljub razmeram, ko
se rekreativnih prireditev ne sme izvajati v klasični obliki, imel zagon, da se
prireditev vseeno izvede. Označil je
traso z novimi ličnimi puščicami, da
udeleženci niso bili prepuščeni sami
sebi. Tako teka kot pohoda so se udeležile različne generacije, kar nas še
posebej veseli. Tekači smo predvsem
na praznični ponedeljek srečali precej
pohodnikov, med njimi veliko družin z
najmlajšimi. V večini so se na
Murovico odpravili naši krajani, nekateri udeleženci pa so bili tudi iz sosednjih občin. Pri letošnji izvedbi je bilo
opaziti precej novih obrazov, ki jih glede na statistično analizo vseh dosedanjih rezultatov, ki jo vodijo v ŠD
Partizan Dolsko, ni bilo zaslediti v prejšnjih izvedbah teka. Morda je k temu
res pripomogla nova oblika sodelovanja, ko si sam izbereš čas udeležbe in
družbo. Na tem mestu se moramo zahvaliti Občini, ki je podprla akcijo z nagradami. Na tak način smo pripomogli
k dodatni motivaciji udeležencev.

Najhitrejša tekača sta dobila gajbo jabolk Sadjarstva Vode. Med tekačicami
je najhitrejši čas dosegla Ivica Žlogar
iz Zaloga. Nagrado bi ji skoraj odvzela
Irena Auersperger, blizu pa je bila tudi
navdušena kolesarka Ema Pirš, obe z
Vidma. Med tekači je Tine Šporn iz
Zaboršta na zadnji dan primat prevzel
gorskemu tekaču Mihi Schafferju, njemu pa je sledil Matevž Bokalič.
Najmlajšim tekačem, ti so prihajali iz
TSK Jub Dol, smo razdelili čokolade.
Najbolj vztrajen med pohodniki je bil
Peter Fekonja iz Dolskega. V treh tednih se je na Murovico povzpel kar
petnajstkrat in za nagrado dobil pohodne palice iz Nordic.si. Še ene take
smo izžrebali med ostale pohodnike.
Največ sreče je pri tem imel Jurij
Pokovec iz Zagorice. Podelili smo še
domače salame Domes, pice iz
Gostilne pod Hribom ter med čebelarja Janeza Kokalja. Nagrade smo v petek, 23. 4., popoldne skupaj z našim
županom Željkom Savičem podelili
pred KD Dolsko.
Dušan Bartelj, bil si pobudnik akcije na Murovico. Že januarja si
pripravil plakate in jih obesil po
vseh bližnjih točkah in seveda po
koncu tudi vse takoj pospravil.
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Zakaj se ti je Murovica tako prikupila?
»Kot že nekajletnemu občanu mi je
Murovica zamenjala prej domačo
Šmarno goro. Vedno sem rad lazil in
tekel po bolj samotnih potkah v naravi in Murovica ponuja prav to. Ker sedaj živim v dolini, obkrožen s hribčki,
odetimi z gozdovi, pogrešam pogled
na Kamniško-Savinjske Alpe. Le z malo truda in že sem na poti proti
Murovici. Od tu mi ob pogledu na
znane gore takoj zaigra srce in res ni
lepšega, če se moraš za nekaj lepega
tudi potruditi. Vegova pot je resnično
lepa in ima vse elemente zadovoljstva
za ljubitelje narave: mir, lepe razglede
na Ljubljansko kotlino in reko Savo,
strmino za pretegnit noge. In iz
Dolskega je le dobra urica aktivne hoje, da se splača priti tudi ostalim iz
bolj oddaljenih krajev.«

dogajanje v naši občini

Zlatka Tičar, skrbela si za pohodniški del prireditve. Z Jelko
Runtas sta se letos tudi velikokrat
povzpeli na Murovico, tako tekaško kot pohodniško. S svojo pojavo sta bili zgled tudi ostalim. Je
vzpon na Murovico zelo naporen
ali se da z rednim miganjem z
vzponom opraviti z nasmeškom?
»Vzpon na Murovico je res zahteven.
Je pa odvisno od tega, kako se ga lotiš.
Z malo splošne kondicije poti ni težko
prehoditi, z malček več pa jo lahko
vsaj del tudi pretečeš. Predvsem pa ne
smeš biti obremenjen s časom, saj je
že uspeh, da prideš na cilj. In ko ti to
uspe, ti kljub naporu ne zmanjka nasmeška. Pred žrebanjem sem imela
sladke skrbi, preveriti je bilo potrebne
vse vpisane, ali so bili vpisani v obeh
zvezkih. Nato mi je pri žrebanju pomagala vnukinja Tajda. Še vedno pa čakamo go. Špelo Kralj, da se oglasi in ji
predamo nagrado. Vesela sem, da se
je letos toliko pohodnikov odločilo za
vzpon. Bilo bi jih še več, vendar se žal
vsi niso vpisali v oba zvezka.«
Jure Grilj, letos si bil predstavnik
ŠD Zagorica tako pri organizaciji
kot pri udeležbi. Postavil si tudi
odličen čas v teku. Od kod tak napredek? Si z mislimi že pri septembrskem Vzponu v Zagorico?
»Tudi letos smo se odzvali povabilu ŠD
Partizan Dolsko za pomoč pri organizaciji teka in pohoda na Murovico.
Sprva niti nisem razmišljal o udeležbi

kot tekač, toda ob vzpodbudi Braneta
Vodnika sem se vendarle odločil.
Predhodno sem se udeležil tudi pohoda s svojo družino. Sam čas je presenetil tudi mene, saj se teku nisem toliko posvečal, res pa je, da se zadnja leta
več ukvarjam s kolesarstvom, kar je
verjetno pripomoglo k rezultatu.
Torkove kolesarske runde so vedno
dober motivator, da daš več sebe in tako napreduješ. Vesel sem, da sem se
pridružil tej ekipi in upam, da nam
bodo razmere omogočale tudi nove
kolesarske podvige v tej sezoni.
Seveda pa bomo veseli, če se nam pridružijo tudi drugi kolesarski navdušenci. Z mislimi sem seveda tudi pri
septembrskem Vzponu v Zagorico, saj
me vsakič po torkovi rundi še čaka
dober trening na poti domov.«
Jernej Rebolj, kljub začetnem dvomu je bila udeležba na teku precej
številčna v primerjavi s prejšnjim
letom. Tudi sam si se kar nekajkrat povzpel na vrh.
»Za sodelovanje na prireditvi me je
prepričal Dušan s svojim zanosom.
Ker sem nekaj izkušenj glede aplikacije Strava dobil že pri Novoletnem teku, je bilo laže spremljati rezultate, jih
sproti urejati in hkrati po malem provocirati druge, da so se, tudi ponovno,
odpravili na traso. V bolj redno gibanje in boljšo pripravljenost me je spravil že Novoletni tek, tako da sem se tudi sam laže večkrat odpravil na vrh in
po malem izboljševal čas. Na začetku

Željko Savič, veseli smo, da ste se odzvali povabilu in sodelovali pri
razglasitvi rezultatov. Veseli smo, da Občina podpira rekreativne
prireditve, še posebej v teh težkih časih. Ker tudi sami velikokrat
zaidete na Vegovo pot, so kakšni načrti za še večjo promocijo te poti?
»Res je, tudi midva z ženo večkrat zaideva na posamezne dele Vegove poti,
sam sem jo tudi v preteklosti nemalokrat prehodil in občudoval. Ne vem, ali
je baron Jurij Vega dejansko hodil po teh, danes že zelo uhojenih stezah,
zagotovo pa vsebina, ki jo tekači in pohodniki srečajo na posameznih točkah,
opominjajo na njegovo veličastno življenjsko pot. Upam, da bomo kmalu
posamezne točke opremili s QR kodami, ki bodo obstoječe besedilo na
tablah podkrepile s slikami, pričevanjem znanstvenikov in z izseki iz filma o
življenju barona Jurija Vege. Vesel sem, da ste vsi pripravljavci letošnjega že
devetnajstega teka in pohoda zbrali pogum in prevzeli odgovornost za odlično
izvedeno prireditev. Občina Dol bo še naprej podpirala takšne in podobne
prireditve, predvsem se pa že zdaj veselim bodoče trase za pohodnike in
tekače, ki bo potekala po zunanjih mejah naše občine. Kot ste napovedali
na občinski FB strani, bo to kar zahtevna 48-kilometrska pot. Upam, da bo
postala za vsakega našega krajana podobna zaveza, kot je vsaj enkratni vzpon
na Triglav za vsakega Slovenca.«
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sem se res bal, da nas bo le peščica,
potem pa so nastopili toplejši dnevi in
velikonočni prazniki, in ljudje so se
številčnejše odpravili na tek in pohod.
Ker smo redno objavljali vmesne rezultate, smo marsikoga spodbudili, da
se je odpravil tudi sam na traso.«
Miha Bandalo, v teh časih, ko je
nemogoče organizirati klasične
športne prireditve, ŠD Dolsko vseeno poskrbi, da so naši občani aktivni. Uspešno sta bili izpeljani že
dve prireditvi. Kakšni so plani za
naprej?
»V teh časih je bilo naše Društvo vseskozi aktivno ter skrbelo, da so naši
člani tudi v času zaprtja bili aktivni v
skladu z epidemiološko situacijo.
Dokazano je, da primerna količina gibanja pripomore k temu, da smo bolj
odporni na viruse in ostale nalezljive
bolezni. In šport je rešitev. In z
Novoletnim tekom in »Murovico« smo
h gibanju privabili res lepo število občanov. Sedaj je prioriteta pripraviti že
10. Gozdni tek in pohod okoli
Ajdovščine v čim bolj normalni izvedbi. Upamo, da ga bomo lahko izvedli
že junija. Ne smemo pa pozabiti na akcijo Juriš na štiri, ki vključuje tudi
vzpone na Sv. Miklavža. Ta akcija se je
začela 1. maja. Kot predsednika
Društva me zelo veseli športna dejavnost naših občanov. Nobena maska,
nobena distanca in ostale restrikcije v
osnovi ne izboljšujejo našega zdravja.
Omejevanje telesne dejavnosti med
epidemijo pa je imelo zlasti pri otrocih zelo hude posledice, tako na gibalnem kot tudi na zdravstvenem nivoju.«

•ŠD Partizan Dolsko

dogajanje v naši občini

Foto: Arhiv Katoliške mladine

Prostovoljno delo na Madagaskarju
Drage bralke, dragi bralci! Smo prostovoljci projekta Pota, ki se letos poleti za šest tednov odpravljamo na
prostovoljno delo k Pedru Opeki,
Janiju Mescu, Janezu Krmelju in drugim slovenskim misijonarjem na
Madagaskar.
Tamkajšnji otroci že nestrpno pričakujejo oratorije, ki jih bomo zanje organizirali prostovoljci, saj so ti zanje
eden najlepših dogodkov leta.
Trenutno zanje pripravljamo delavnice in igre, se učimo prve pomoči in
krepimo ekipnega duha, da bomo dobro pripravljeni na vse izzive, ki nas
čakajo na Madagaskarju. Ena izmed
naših nalog je tudi zbiranje denarja.

Malgaški otroci imajo zelo
radi milne mehurčke.

Za kaj zbiramo?
- Za nakup osnovnih materialov za
izvedbo oratorijev, ki se jih vsako leto
udeleži okoli 2.000 otrok,
- za razvoj zdravstvene in šolske infrastrukture,
- za gradnjo hiš za domačine.
Zbrani denar bo šel v celoti za potrebe misijonov, saj si stroške cepljenja
in letalske karte krijemo prostovoljci
sami. Prav tako bo ta denar šel na misijone v vsakem primeru ne glede na
to, ali bomo zaradi covid razmer prostovoljci tja lahko odšli ali ne.
Kako lahko darujete?
- S SMS sporočilom AFRIKA5 na 1919,
s čimer boste darovali 5 EUR,
- lahko pa poljuben znesek nakažete
na TRR račun:
naziv: Katoliška mladina
naslov: Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 6914 233
SWIFT: KBMASI2X
sklic: Sl00 001200
koda namena: CHAR
namen: Donacija POTA – Madagaskar
Več o Pota projektih, ki že 15 let delujejo v okviru Katoliške mladine, si lahko

ogledate na spletni strani pota.si.
Najlepša hvala za vsak vaš dar in kot
pravi mati Terezija: »Ne moremo delati
velikih stvari, le majhne z veliko ljubezni.«•Zala Žnidarič, soobčanka iz Dolskega

in članica ekipe Madagaskar 2021

Madagaskar 2019

Ekipa Madagaskar 2021

Začetek literarnega natečaja Zgodbe mojega kraja
Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s
knjižnicami Osrednjeslovenske regije razpisuje
natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe
mojega kraja: spomini na šolske dni, ki bo potekal od 1. aprila do 1. septembra 2021.

Mestne Knjižnice Ljubljana www.mklj.si. Za dodatne
informacije pokličite na 01 308 51 75 ali pišite na e-naslov mojkraj@mklj.si. Natečaj so podprli Arboretum
Volčji Potok, Odgovorna trgovina Natura, Zavod Ivana
Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Živalski
vrt Ljubljana.
•Vesna Trobec, Mestna knjižnica Ljubljana

K

sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo zgodbo vabimo pisce, ki so dopolnili
60 let in ki želijo z nami deliti kratke, resnične zgodbe iz preteklosti, povezane s spomini
na šolske dni. Morda se jo spominjajo sami ali pa jim
je pozornost vzbudila zanimiva pripoved ali stara fotografija. Na natečaju je možno sodelovati le z eno zgodbo, ki naj bo napisana v slovenskem jeziku in naj ne
presega 1.600 besed. Zgodbe pošljite po pošti na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe mojega kraja« ali po elektronski pošti na mojkraj@mklj.si.
Prispevke bo v septembru 2021 ocenjevala žirija in izbrala deset najboljših, ki bodo nagrajeni in objavljeni
na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (www.
mklj.si) in na portalu digitalizirane kulturne dediščine
slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si). Pravila in
pogoji sodelovanja so objavljena na spletni strani

Fotografija učencev prvega razreda OŠ Belokranjskega
odreda Semič, jeseni 1967. Razredničarka Martina Fikič.
Fotografija je objavljena na spletni strani Albuma
Slovenije: https://www.kamra.si/album-slovenije/item/vsoli-silva-simonic.html.
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Dogajanje v naši občini

Ob dnevu Zemlje

Foto: Nina Keder, Jernej Rebolj, Mojca Marenk, Tone Čič

Praznovanje 1. maja
malo drugače

Srečo imamo, da ima naša občina izredno lepo lego. Prav
bi bilo, da se tega vsi zavedamo in tudi kaj prispevamo za
lep izgled. Te dni bomo spet spustili v Mlinščico kanuje
in veslali proti Klečam. Izredno lepo doživetje ter uživanje
v miru in poslušanju ptic. A kaj, ko se ta pravljica konča
ravno v naših Klečah. Podrto drevje in mnogo zajezene
plastike ustavi plovbo. Ta plastika ni iz Litije ali Ljubljane,
ampak je naša in nabrana samo kilometer od naših
naselij. Malo se zamislimo, kajti zdaj to res ni potrebno,
saj imamo urejeno zbiranje odpadkov in redne odvoze. .

•Tone Čič

Letošnje praznovanje 1. maja, praznika dela, je zaradi
epidemioloških razmer potekalo brez organiziranih
praznovanj. Na predvečer so se tako kresovi zakurili
le v domačem okolju kot vrtni ognji. A godbeniki so bili
letos iznajdljivi in naše občane ob prazniku dela vseeno
razveselili. V okviru navodil NIJZ so se organizirali in se
po vaseh zapeljali tudi z vozili. Tako so po Dolskem,
Vinjah in Osredkah zadoneli zvoki Pihalnega orkestra
Litostroj. Dirigent in umetniški vodja je naš občan
Gregor Vidmar iz Dolskega: »Za delovno aktivne člane
predstavlja orkester sprostitev po napornem delavniku,
za upokojence popestritev družabnega življenja in
ohranjanje kondicije, za mlade pa glasbeni napredek in
dobrodošel predah med študijskimi obveznostmi. Naš
repertoar je izredno raznolik: od klasike do modernih
skladb, od popularne, rockovske in filmske glasbe
do domače narodno-zabavne in slovenskih popevk,
seveda pa tudi koračnice, ki so vedno del obveznega
programa vsake pihalne godbe.« Hvala vam, da ste
kljub nevsakdanjim razmeram pričarali duh prvega
maja. Čeprav dogodek letos ni bil javen, so že sklenili
dogovor s Turističnim društvom Dolsko ter PGD Dolsko
in Vinje, da se naslednje leto spet vrnejo, v upanju da se
epidemiološka situacija do takrat že umiri. • Nina Keder

Utrinki s spomladanske
čistilne akcije v občini

Čeprav vremenska napoved za dan čistilne akcije ni bila obetavna, sva se z vnukinjo pridružili čistilcem v Beričevem. V suhi
strugi Studenčnice sva našli polno vrečo pločevink, plastenk,
polivinila, plastičnih gajbic, loncev ipd. Neverjetno, kaj in koliko
je mogoče najti ob skrbnem pregledu terena. Ponosni na najin
skromen prispevek k čistejši in lepši okolici se zahvaljujeva tudi
gasilcem za slastne sendviče. Se vidimo naslednje leto!

• Mojca Marenk
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Kaj delajo naša društva

Srečanje z gostom s Tajvana
V obdobju pandemije
covida-19 so bile številne
dejavnosti in prireditve,
ki bi jih sicer lahko
organiziralo Društvo
misijonarja dr. Janeza
Janeža, omejene ali
neizvedljive. Zato smo se
odločili, da bomo pripravili
nekaj videokonferenčnih
dogodkov – srečanj z
nekaterimi gosti iz tujine.

V

nedeljo, 18. aprila, smo tako
pripravili videokonferenčno
srečanje s p. Giuseppejem
Didonejem, ki živi in deluje
na Tajvanu. V preteklosti se je že dvakrat mudil v Sloveniji in v naši občini
– saj prihaja iz kraja, kjer je deloval
naš rojak dr. Janez Janež. Zato ga tudi že nekoliko poznamo. Gosta je
uvodoma nagovoril tudi župnik župnije sv. Helene g. Marko Avsenik,
pozdravili so ga tudi sorodniki dr.
Janeza Janeža. Predstavil nam je delovanje katoliškega reda kamilijancev, ki se imenujejo po njihovem
ustanovitelju sv. Kamilu. V 16. stoletju
je razvil skupnost redovnikov, ki so
se posvetili skrbi za bolnike in izboljšali strežbo bolnikom in skrb zanje.

povedal tudi o sebi. Izhaja iz družine
9 otrok in kar trije izmed njegovih
bratov so bili tudi duhovniki – kamilijanci. Starejši brat mu je odprl pot
na Tajvan. 1965 je prišel tja in do danes tam živi in deluje. Rekel je, da
ima vse prijatelje in znance na
Tajvanu. Če se vrne v rodni kraj blizu
Padove v Italijo, se tam počuti tujca.
O dr. Janežu
Srečal se je tudi z dr. Janežem in z
njim živel vrsto let. Povedal nam je,
da je bil dr. Janež zelo prijazen človek – »pravi gentleman«, vendar je ob
vstopu v operacijsko sobo postal
drug človek: izredno zahteven in
strog do sebe in sodelavcev. Bil je nepopustljiv do njihovih napak ali malomarnosti pri delu s pacienti in je
tako večkrat spravil medicinske sestre tudi v jok. Do pacientov pa je bil
vedno zelo pozoren in prijazen.
Revnim je tudi sam osebno pomagal
kriti stroške zdravljenja ali jim prinašal priboljške, ki si jih sami niso mogli privoščiti. Spal je malo, večino
svojega časa je posvečal operacijam
in delu s pacienti. Vzel si je prosto le
dve uri v nedeljo, ko je odšel na krajši izlet.
Na Tajvanu kot duhovnik
Na koncu je še povedal, da na
Tajvanu deluje kot katoliški duhovnik. Tam živi okoli 300.000 katoličanov, malo več kot odstotek prebivalstva (23 milijonov). Na Tajvanu so se

Iz zgodovine
Leta 1945 je škofijski upravitelj Kerec
(tudi on je bil Slovenec) s Kitajske
prišel v Italijo v Rim prosit vodstvo
kamilijancev, da bi jim poslali nekaj
duhovnikov-redovnikov za pomoč
pri oskrbi bolnikov v tistem delu
Kitajske (mesto Zhaotong v provinci
Junan). 1946 je tako prišlo pet kamilijancev na Kitajsko, 1947 pa se jim je
pridružil tudi dr. Janež. Takoj so ustanovili manjšo bolnišnico. Vendar so
bili že kmalu (1947) pregnani s
Kitajske in odšli so na Tajvan, v oddaljeno mesto Lotung, kjer so ustanovili bolnišnico sv. Marije. S pomočjo dr.
Janeža je bolnišnica postala slavna
po vsem Tajvanu. P. Didone je nekaj
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zelo uspešno spopadli z epidemijo
koronavirusa. Doslej se je okužilo
1.100 ljudi, 900 jih je potrebovalo
zdravljenje in le 10 jih je umrlo.
Po svojem nagovoru je p. Didone odgovarjal tudi na vprašanja gostov. Ob
zanimivem pogovoru je čas hitro tekel in nekaj pred 13. uro smo se poslovili. Zaradi časovne razlike se je
pogovor začel ob 11.30 po našem času, ker je pomenilo 17.30 po tajvanskem. Kljub številnim omejitvam
nam je sodobna tehnologija, ki smo
jo še mnogo bolj začeli uporabljati v
času te pandemije, omogočila srečanja z ljudmi z različnih koncev sveta
in to brez potnih stroškov. 

•Simon Zalar

Dogajanje v naši občini

Končno poročilo o izvedenih sondažnih raziskavah
Obnovitvena dela na
Rajhovi domačiji v Dolu,
kamor se bo preselila
občinska uprava, se
nadaljujejo. S svojim
delom je zaključil Zavod za
varstvo kulturne dediščine
(ZVKDS) in njihovo
poročilo o konzervatorskorestavratorskem sondiranju
je prineslo nekaj zanimivih
odkritij.

N

ekdanjo domačijo premožnega kmeta sestavljajo delno podkletena nadstropna
hiša z letnico 1836, vzporedno z njo je postavljeno podolgovato
gospodarsko poslopje (hlev) iz 1840
in sočasni kozolec toplar na travniku.
ZVKDS je opravil sondiranje barvnih
plasti opleskov v pritličnih prostorih, s
katerimi so raziskali barvne plasti
opleskov in ugotavljali morebitno pristnost stenskih poslikav. O rezultatih
sondiranja so med drugim zapisali:
»Sondažne raziskave, izvedene v pritličnih prostorih, so pokazale, da so
bile sobe skozi različna časovna obdobja okrašene z dekorativnimi stenskimi poslikavami. Po številu odkritih poslikav najbolj izstopata veža in prostor
P1. V veži je bilo evidentiranih vsaj 5
dekorativnih slikovnih plasti (preprosta marmorizacija na lokih obokov,
različni šablonski vzorci, naslikani bloki, obrobne črte in pasovi, rozete na
osrednjem delu stropa). Za končno
prezentacijo je verjetno najbolj zani-

Rajhova domačija

miva prvotna oz. druga najstarejša poslikava naslikanih blokov v zelenih tonih. V prostoru P1 je bilo odkritih vsaj
9 različnih plasti s šablonskimi vzorci
in mlajša dva, izvedena z valjčkom.
Nekatere poslikave so bile močno neobstojne in jih ni bilo mogoče temeljiteje dokumentirati, tiste bolje ohranjene pa so bile odkrite v večjem obsegu
in prerisane v merilu 1:1. Na stropnem
delu je bila odkrita najmlajša rozeta,
predvideva pa se, da so pod njo prisotne še vsaj tri dekorativne plasti. V prostoru P1 se predvideva prezentacija
prvotne plasti dekorativne šablonske
poslikave v rdečkastih tonih na svetlejši
oranžni osnovi. Na sondah je prav tako
videti, da so bile okenske odprtine
prvotno širše. Tudi v vseh ostalih prostorih v pritličju so bili odkriti ostanki
dekorativnih poslikav. Žal so zaradi večjih prejšnjih posegov ohranjeni le še
posamezni fragmenti, premalo, da bi
se dalo poustvariti izgled celote.«
Navodila, ki so jih na Občini prejeli za
obnovo, so naslednja: »Glede na obseg

in količino ohranjenega dekorativnega gradiva je potrebno vsaj dele prvotnih poslikav ohraniti in jih prezentirati v sklopu celostne prenove hiše, saj
stenske dekoracije predstavljajo velik
del karakterja notranjosti nekoč bogate domačije.«
•Nina Keder

Ohranjena cvetlična poslikava
Strop v veži:
cvetlični
motiv,
oblikovno
iz obdobja
secesije

V veži je bila odkrita mlajša dekorativna poslikava; vzorec z
motivom smrečic v modrih tonih na sivem ozadju.

Dekorativna stropna poslikava
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Kaj delajo naša društva

OHLAJANJE, ZADNJI KOŠČEK V
SESTAVLJANKI VADBENE ENOTE

Vir: Jenko, G.(ur). (2017). Priročnik za usposabljanje strokovnih kadrov v športu. Ljubljana: FZS.

Doslej sem vam predstavil ogrevanje in vadbo moči kot osrednji
del vadbene enote. Zaključujem s člankom o ohlajanju.

Ohlajanje po vadbi je praktično enako
pomembno kot ogrevanje pred njo, a
je v praksi tudi to pogosto izpuščeno.
Pri ohlajanju gre za postopno zniževanje intenzivnosti vadbe do popolne
umiritve in sprostitve z namenom regeneracije.
Z ohlajanjem:
preprečujemo hiter padec srčne frekvence in posledično krvnega tlaka,
pospešimo »odplakovanje« odpadnih
presnovkov (mlečne kisline, CO2 …) iz
mišičnih celic v obtočilni sistem do organskih sistemov, kjer se razgradijo in
zapustijo organizem,
dosežemo hitrejše okrevanje po intenzivni vadbi oz. krajši čas regeneracije

med vadbenimi enotami (treningi).
Za »ohladitev« po treningu, ki traja od
10 do 20 minut, izberemo lahkoten tek,
kolesarjenje, veslanje na veslaču, skratka nizko intenzivno (aerobno) obremenitev. Lahko se poslužimo tudi t. i.
valjčkanja (samomasaže), s katero
spodbudimo prekrvavitev in s tem
sprostimo vezivno tkivo (fascijo), ali dinamičnih razteznih vaj, pri katerih želimo doseči zmerno napetost mišice, ki
jo raztezamo. Popolni napetosti mišic
med raztezanjem se izognemo, enako
velja za statične raztezne vaje, saj ne želimo že tako poškodovane mišice z
dolgotrajnim zadrževanjem pod napetostjo še dodatno natrgati in s tem podaljšati čas regeneracije. Če pa se poslužujemo statičnih razteznih vaj, naj
bo čas zadrževanja napetosti krajši od
15 sekund.
Poslušajte svoje telo in poiščite tehniko
ohlajanja, ki vam ustreza in pri kateri
boste dosledni. Predvsem pa ne izpuščajte ogrevanja in ohlajanja s svojih
treningov, saj vsak motor potrebuje
čas, da se segreje in da se ohladi. Vaše
telo ni nobena izjema.
Če nimate ideje, kako segreti in/ali
ohladiti vaš »motor«, vse potrebno najdete na naši spletni strani med našimi
brezplačnimi video vadbami. Lahko se
tudi pridružite funkcionalni vadbi, ki
poteka ob sredah 19.00–20.00 v telovadnici KD Dolsko.

•Nejc Bartolomej Polanec,

Športno društvo NBP FIT

20

DNEVI ODPRTIH
VRAT 2021 NA
VRTU ZDRAVILNIH
RASTLIN,
OSREDKE 45
Obveščamo vas, da bomo za vas
odprli vrata našega vrta in
pripravili sadike zelišč za
prodajo od četrtka do sobote,
20.–22. 5. 2021, dopoldne
10.00–13.00 (petek, sobota) in
od 16.00–19.00 (četrtek, petek,
sobota). Možnost brezplačnega
vodenega ogleda vrta v manjših
skupinah ob 17. uri vse tri dni.
Sabina Grošelj, prof.,
031/251-608,
vrtzdravilnihrastlin@gmail.com

Kaj delajo naši otroci

Delavnice ob 200-letnici obiska cesarja Franca I. v Dolu
Na Osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani smo v času
letošnjega nenavadnega šolskega leta 2020/21 v okviru zgodovinskega krožka izvedli vrsto aktivnosti z namenom počastiti
200-letnico prihoda cesarja Franca I. v Dol.

U

čenke in učenci 7., 8. in 9. razreda so v mehurčkih raziskovali graščino, paviljone,
zgodovino le-teh in še marsikaj zanimivega. Vmes smo bili primorani v delo na daljavo, tako smo vsebino vseh načrtovanih delavnic okrnili
in prilagodili situaciji. Učence je navdušila izdelava herbarija. Najprej smo
si s pomočjo digitalne zbirke ogledali
herbarij Jožefa Kalasanca Erberga.
Skupina učencev pod vodstvom učiteljice Darje Dukarič je nabrala rastline
v neposredni bližine graščine. Sledila
je izdelava herbarija. Sedmošolka Ela
Bric je s čudovito kaligrafsko pisavo
podnaslovila (slovensko in latinsko
ime) vse rastline v herbariju. Pri naslovnici nam je z izdelavo intarzije pomagala učiteljica Tatjana Cvelbar.
Naš namen je bil raziskati prehrano in
oblačilno kulturo Dola v 19. stoletju.
Veliko podatkov smo pridobili s pomočjo gradiva etnološkega muzeja. V

veliko pomoč je bil tudi župnik g.
Grebenc. Po predelavi gradiva so
učenci na podlagi Goldensteinovih
upodobitev sami naslikali v tehniki
senčenja oblačila, ki so jih nosili prebivalci Dola in okolice. Pri risalni tehniki so bili v prednosti učenci 9. razreda. Pri pregledu gradiva se nam je porodila ideja, da bi gravirali posamezne
motive na les. Največji zalogaj je bil
grb Erbegov, ki meri 45 x 47 cm. Kljub
zahtevnemu delu smo skušali sestaviti
zgodbo družine Erberg.
Učenci so v sklopu prehrane 19. stoletja izdelali knjižico z recepti jedi, značilnih za obravnavano obdobje. Tudi
to naslovnico so gravirali. V zbirki jedi
so predstavili prežganko, mlečni močnik, češpljevo kašo, skutine štruklje,
poprtnik in pehtranovo potico. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bomo v tednu razstave (17.–21. maj
2021) posamezne jedi preizkusili in
ponudili v šoli.
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Posamezniki so pod mentorstvom
učiteljice Mojce Valenčak fotografirali
oba paviljona in graščino. Fotografije
bodo razstavili v sklopu šolske razstave tretji teden v maju 2021.
Pod mentorstvom Darje Dukarič in
Mojce Valenčak so sodelovali naslednji učenci:
7. B: Ela Bric;
8. A: Tina Rozman;
8. B: Anej Okorn, Nik Gorta;
9. A: Lara Smodiš, Luka
Ovnik, Veronika Cvetkov,
Mirjam Kotar;
9. B: Livija Smrkolj, Luka Gradišek,
Jurij Lebinger, Ines Praznik;
9. C: Zala Kontelj, Gaja Mihačič, Vid
Rovšek.
•Mojca Valenčak
Viri: Herbarij Jožefa Kalasanca Erberga (1771 –
1843) https://www.pms-lj.si/si/raziskovanje-in-zbirke/zbirke/herbarij-jozefa-kalasanca-erberga (pridobljeno: oktober 2021).
Makarovič, G., Prehrana v 19. stoletju na
Slovenskem, https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0350-0330_50_51_makarovic_prehrana.
pdf (pridobljeno: marec 2021).
Makarovič, M., Oblačilna kultura agrarnega prebivalstva v 19. stoletju, https://www.etno-muzej.si/files/
etnolog/pdf/0350-0330_50_51_makarovic_oblacilna.pdf (pridobljeno: januar 2021).
Upodobitve ljudskih noš na Slovenskem https://
shop.pajk-klobuki.si/zoom/narodne-nose.jpg (pridobljeno: januar 2021).

Aktualno

Posadite medovite rastline
Pomen pravega prijateljstva je med drugim, da si v stiski
pomagamo. In prav zdaj so se v veliki stiski znašle naše
nadvse pomembne čebele.

P

Foto: Urška Birk

omagajmo jim z zasaditvijo
medovitih rastlin. Vsi imamo
radi med, ne le, da je dober, še
zelo zdrav je. In vsi ostali pridelki čebel so zelo zdravi. Če ne bomo
mi poskrbeli za obstoj čebel in njihovo
hrano, tudi one ne bodo mogle poskrbeti za nas. V nadaljevanju vam priporočam nekaj čudovitih in medovitih rastlin, s katerimi boste popestrili svoj vrt
in nahranili lačne čebelice. Zdaj je še
čas, da zasadimo medonosne rastline.
Potonike. Lesnate ali zelnate. Cvetijo
nekje od aprila do konca junija, lahko
tudi dlje. Ustreza jim sončna do polsenčna lega. S svojimi dišečimi cvetovi
ne bodo navdušile samo čebelic, temveč tudi vas.



Vrsta čudovitih rastlin
Metuljnik oziroma budelja. Takšno ime
ima zato, ker privablja tudi metulje.
Izloča namreč nektar, ki je všeč tako
čebelam kot tudi metuljem. Je listnati
grm, katerega veje se razprostirajo na
široko. Navdušuje v vijolični, roza ali
beli barvi. Lahko zasadimo tudi rododendrone in azaleje. Ti so bolj primerni za senčno oz. polsenčno mesto.
Španski bezeg navdušuje s svojo vijolično barvo. Je listnati grm z značilnim
latastim socvetjem, ki ima močen vonj.
Cveti maja in uspeva tako na soncu kot
v polsenci.
Vrtne kresnice, astilbe, so čudovite rastline za senčna mesta.
Za jesenski čas so zelo medonosne je-

senske astre. Ta čas je še toliko bolj pomemben za preživetje čebel, saj si morajo narediti zalogo.
Zelo dragocena je tudi ajda, ki cveti avgusta in septembra ter s cvetenjem
spodbuja matice k zaleganju, zraven pa
še povečuje možnost za prezimitev čebel.
Zanimiv in privlačen je tudi klematis,
srobot, vzpenjavka, ki najlepše cveti v
juniju. Ali pa sončnice, te si lahko sami
zasejemo kar iz semen. Njeni čudoviti
rumeni cvetovi privabljajo čebele, iz
onesnažene zemlje pa menda čisti arzen. Iz sončnice kasneje dobimo sončnično seme, ki zelo blagodejno in pozitivno vpliva na naše počutje.
Tudi zimzeleni pušpan bo razveselil čebele. S svojim komaj opaznim cvetenjem obilno medi in daje cvetni prah.
Tudi sivka
Če nimamo veliko prostora, si v svoj vrt
lahko zasadimo dišavnice, kot so sivka,
žajbelj, origano, meta, bazilika, timijan
in druge. Od teh bomo imeli koristi mi
in naše čebelice.
Na okna in balkone nasadimo pajkovke cleome, pisane verbene, dišeči grobeljnik, modro lobelijo in belo bakopo, drobno marjetico Brahikomo ali
pa lantano, ki dobro prenaša sonce in
vročino.
Skratka, vsak izmed nas resnično lahko
ogromno stori za dobrobit čebel s tem,
da zasadi medovite rastline. Mi bomo
uživali ob pogledu na njihovo cvetenje,
čebele pa bodo uživale na svojih pašah. Če bodo srečne one, bomo srečni
tudi mi, ko se bomo sladkali z medom. Zapišite si imena rastlin, ki vas
zanimajo, in obiščite katero izmed vrtnarij. Naj nas podpira še izrek Alberta
Einsteina: »Ko bo izginila še zadnja čebela, bo človek živel le še štiri leta.« Pa
srečno!
•Urška Birk

Črna kronika

Razrezana folija na balah

Drzne tatvine 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 do njihovih domov 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 jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da
je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo
drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo
notranjost ter odtujijo v večini primerov denar in nakit. Storilci 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 zato 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 te
pripeljale (znamka, barva, tip in reg. št. vozila).
Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja,
priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo
policijsko postajo.
• Policijska postaja Ljubljana Bežigrad

za obdobje med 1. in 30. aprilom 2021
Kriminaliteta
Prometne nesreče
• Prometna nesreča, v kateri ni
bil nihče poškodovan, nastala je
le premoženjska škoda.

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

Podgora
Beričevo

Dolsko

Ostalo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
•Zaradi vožnje pod vplivom alkohola (rezultata
meritev sta pokazala 0,73 mg/l in 0,58 mg/l)
je bilo voznikoma odvzeto vozniško dovoljenje
in zoper oba kršitelja sta bila podana obdolžilna
predloga na Okrajno sodišče v Ljubljani.
•Kršitev javnega reda in miru, policisti nadaljujejo
z zbiranjem obvestil.
•Kršitev javnega reda in miru, kjer je bil kršitelju
izdan plačilni nalog.

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

• Dve prometni nesreči, v
katerih ni bil nihče poškodovan,
nastala je le premoženjska
škoda.
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• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan, nastala je le
premoženjska škoda. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je eden
od udeležencev vozil pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal 0,84
mg/l). Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in zoper kršitelja
podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.

Vir fotografije: www.piso.si

Črna kronika

Že nekaj let zapovrstjo se kmetom v Dolu
povzroča ogromna škoda, s tem ko jim nekdo
reže folijo na balah. Podana je bila že prijava na
Policijo, za kakršen koli podatek o storilcih pa
je obljubljena tudi nagrada. Če imate kakšne
koristne informacije, pokličite na 031 395 928.

Slovenska bakla na poti iz Dola v Tokio
Olimpijski komite Slovenije
– Združenje športnih zvez
načrtuje, da bodo do začetka
Olimpijskih iger v Tokiu 23.
julija v okviru promocijskega
projekta Jeklena volja s
Slovensko baklo obiskali vseh
212 slovenskih občin. Konec
prvega tedna v maju je bakla
prispela v našo občino.

S

lovensko baklo so izdelali v
Ravnah na Koroškem, in sicer
iz jekla in bukovega lesa. Prav
jeklo ponazarja jekleno voljo,
ki jo športniki najbolj potrebujejo na
poti do uspehov. Ambasadorka
projekta je naša soobčanka, nekdaj
odlična smučarska tekačica Petra
Majdič: »Nihče ti v življenju ne more
dati zagotovila, da boš postal najboljši,
vedno pa se lahko zaneseš na svojo
jekleno voljo. Ta je edino zagotovilo,
da se dan za dnem trudiš postati boljši
in dosežeš svoj cilj. Zato prebudi v sebi
jekleno voljo!«
Olimpijski optimizem
Skozi našo občino so Slovensko baklo
ponesli člani Tekaško-smučarskega

Udeleženci Olimpijskih iger iz naše občine (Mitja Valenčič, Jože Klemenčič,
Uroš Velepec, Jure Velepec, v ospredju še Andreja Smrekar Prislan in Petra
Majdič) so naredili spominsko fotografijo v družbi župana Željka Saviča.

kluba Jub Dol, Športnega društva
Partizan Dolsko in rekreativni
športniki. V štafetnem teku so baklo
ponosno nesli z več predajami od
Dolskega skozi Kleče do Vidma, kjer
so jo pred osnovno šolo predali v
roke naši olimpijki Petri Majdič, ta pa
jo je potem še v družbi petih
olimpijcev, ki prihajajo iz naše občine,
in župana Željka Saviča ponesla do
središča Dola. Tu je vse zbrane

Foto: Nina Keder

Start teka s Slovensko baklo
je bil v Dolskem, …

... v Dol pa so baklo prinesli dolski olimpijci.

nagovoril podpredsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije Janez
Sodržnik. Poudaril je edinstvenost
projekta Slovenska bakla tudi v
svetovnem merilu, ponazarja pa
povezovanje, prenašanje olimpijskega
duha, pri ljudeh spodbuja le najboljša
čustva in pozitivne vrednote, zdrav
način življenja, svobodo, gibanje in
optimizem, ki ga trenutno tudi najbolj
potrebujemo. 
•Nina Keder

Občane je nagovoril podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Janez Sodržnik in
poudaril pomembno vlogo olimpijskega duha.

Župan je med olimpijci pozdravil tudi našega
soobčana Jerneja Bitenca, udeleženca paraolimpijskih iger.

