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napOveD DOgODkOv

koledar dogodkov

21. 10.

14. 11.

11. 11.

26. 12.

26. 12.

Poezija med policami
Baraga, Črna suknja med Indijanci
Odprtje razstave
glasbeni program: Livija Smrkolj, Jerneja vejnovič, kaja Frece
Ogled razstave: sobote in nedelje, med 15. in 17. uro in po 
dogovoru (M: 041/539 265) do 7. 11. 2021
erbergovi paviljoni graščine Dol

Dan odprtih vrat za starejše
kulturni dom Dolsko

Jeršinova Tončka, pletarka
Razstava ob jubileju, 90-letnici častne občanke Tončke 
Jemec
Organizacija: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža in Občina 
Dol pri Ljubljani
erbergovi paviljoni

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

Novoletni tek – otroški tek
ŠD partizan Dolsko
Dolsko

19.00

16.00

10.00

11.00

10.00

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Oktober 2021
Številka 11/2021

Pletenice so informativno glasilo Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja enkrat mesečno in ga brezplačno 

prejme vsako gospodinjstvo v občini. 

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
Kodent-Kokalj in družbenik, k. d.

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 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.

Naslednja številka izide 15. novembra 2021. 
Prispevke za objavo pošljite na elektronski naslov 
pletenice@dol.si. Zadnji rok za oddajo prispevkov 

je 2. november 2021.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

Fo
to

 n
as

lo
vn

ic
a:

 Iv
an

 M
ar

ja
no

vi
ć,

 J
an

ja
 F

or
tu

na

naROČanJe na CepLJenJe

V naši ambulanti izvajamo samoplačniške hitre teste za covid-19, 
cena je 9 evrov vključno s potrdilom, plačilo možno le z 
gotovino. Naročanja ni, potrebujete zdravstveno kartico. Hitre teste 
izvajamo v naši ambulanti Videm 17c:
pon, sre, čet 8.00–13.00
tor 13.30–19.30
pet 7.30–12.30 in 15.00–17.00 • dr. Anja Černe

V splošni ambulanti Dolsko izvajamo 
samoplačniško hitro testiranje na covid-19 

predvsem za svoje paciente. Cena je 10 EUR, 
termin po dogovoru. • dr. Valerija Rus

TESTIRANJE NA COVID NA VIDMU
TESTIRANJE NA 

COVID V DOLSKEM

18. 10. 2021 se začne cepljenje proti gripi za paciente dr. Anje 
Černe in dr. Valerije Rus. Potrebno se je naročiti po telefonu 
068 696 622 oziroma 01 56 47 156 ali po elektronski pošti na 
e-naslov:  info@medicina-cerne.si oziroma zsa.dolsko@gmail.
com.
Obstaja potencialna možnost za cepljenje proti covidu-19 s 
cepivom Pfizer v splošnih ambulantah v Dolskem in na Vidmu pod 
pogojem, da se prijavi zadostno število zainteresiranih. Starejšim 
od 70 let in posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na 
starost se priporoča tudi 3. odmerek cepiva proti covidu-19. 
Potrebno se je naročiti po telefonu 068 696 622 ali 01 56 47 
156 ali po elektronski pošti na e-naslov: info@medicina-cerne.
si ali zsa.dolsko@gmail.com. •Občinska uprava
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Iz županOve pISaRne

Kot že samo ime pove, je to 
mesec mošta in vina. Ker ni-
smo vinorodna dežela, je za 
nas bolj pomembno različno 

doma pridelano sadje, ki ga shranimo 
za zimo ali iz njega naredimo sok ali 
mošt. Ker vedno bolj cenimo doma pri-
delano hrano, je zdaj ravno pravi čas, 
da stopimo do kmetov in si dopolnimo 
ozimnico. Ker se je tudi narava že preo-
blekla v pisane jesenske barve, prav va-
bi, da se jo ujame v objektiv. Prav tak 
čudovit jesenski trenutek je uspel ujeti 
naš ljubiteljski fotograf iz Dolskega g. 
Ivan Marjanovič ob zaključku del nove-
ga rondoja na Vidmu. Upam, da smo 
vsi enako navdušeni ob pogledu na 
novo prometno ureditev tega križišča, 
ki je v preteklosti za mnoge voznike 
pomenila velik varnostni izziv pri vklju-
čevanju na Zasavsko cesto. Uresničitev 
velikega izziva je uspela tudi Jerneju 
Rebolju in njegovim pohodnikom, ki 
so v enem kosu v 14 urah prehodili no-

vo, več kot 50 kilometrov dolgo temat-
sko pot okoli Občine, ki jo je tudi sam 
trasiral. Upam, da bo pot v prihodnosti 
postala izziv za aktivne občane, da jo 
vsaj enkrat simbolično prehodijo. 
Velik izziv je bil tudi letošnji začetek 
šolskega leta. Zahvalo izrekam vodstvu 
zavoda in vsem zaposlenim, da so s 
svojim vzgledom in odnosom do ce-
pljenja omogočili nemoten začetek po-
uka. Hkrati še posebej čestitam učitelji-
cam in učiteljem ob 5. oktobru, svetov-
nem dnevu učiteljev, ter se jim  zahva-
ljujem za njihov profesionalni odnos v 
teh zahtevnih časih. Tudi vzgojiteljice in 
vzgojitelji Vrtca Dol so ob začetku leta 
uspešno zaključili I. fazo projekta 
»Gibanje za zdrave možgane« (EKSRP 
EU) in v tem delu projekta uredili do-
trajano zunanje igrišče, ki je dopolnje-
no z elementi za večjo ustvarjalnost in 
miselni razvoj najmlajših. Cilje projekta 
si lahko preberete na občinski spletni 
strani. Ker imamo v naši šoli vsako leto 
več nadarjenih učencev, smo na zadnji 
seji sprejeli »Odlok o nagradah mladim 
za izjemne dosežke«, več lahko prebe-
rete v uradni objavi v tem glasilu. Ko 
sem že omenil zadnjo sejo, ne morem 

mimo dejstva, da je bila seja namenje-
na 2. rebalansu za uravnoteženje občin-
skega proračuna. Glavni poudarek je 
bil na najemu kredita in poplačilu ku-
pnine za vrtec v Dolu. Upam, da je bil 
to zadnji rebalans, namenjen stabiliza-
ciji občinskih sredstev, ter da bomo na-
slednji proračun lahko zasnovali bolj 
razvojno. Predvsem iz razloga, ker so 
do leta 2023 postavljeni roki za izgra-
dnjo kanalizacije v Dolu in Vidmu, za-
menjavo dotrajanega vodovodnega 
omrežja v Dolskem ter nujna širitev po-
družnične šole in vrtca v Dolskem. 
V začetku oktobra smo z zelo eminen-
tnimi znanstveniki zaključili ciklus pri-
reditev ob 250. obletnici rojstva barona 
Jožefa Kalasanca Erberga in 200-letnici 
obiska Franca I. v Dolu. Trije člani naše 
projektne skupine s tremi predavanji  
so bili kot jagoda na torti ob teh dveh 
jubilejih. Zahvaljujem se jim za trud, ki 
so ga posvetili Dolu, kajti njihovi pri-
spevki so še podprli pomembnost tega 
časa in nam vlili upanje za raziskovanje 
kulturno zgodovinskega pomena naše-
ga kraja. Še enkrat hvala vsem v projek-
tni skupini, še posebna zahvala tudi ti-
stim, ki niso bili najbolj izpostavljeni. 
Tu bi se rad zahvalil gasilcem PGD Dol 
za nemoten potek prireditve in postavi-
tev potrebne infrastrukture, Aktivom 
žena Dol, Dolsko in Senožeti za kulina-
rično predstavitev, skavtom in mladim 
folkloristom iz Dolskega za pomoč pri 
sprejemu gostov, posebna zahvala pa 
še g. Prašnikarju za popestritev z vo-
žnjo s konjsko vprego.
Uživajmo v čudovitih dneh, privoščimo 
si sprehode v naravi, naj pljuča začutijo 
lahkotnost svežega zraka ter nam pože-
nejo energijo po telesu, pri tem pa se 
ne pozabimo pripraviti na hladnejše 
dni. Trenutno smo še slabo precepljeni, 
vsi kazalci kažejo, da je cepljenje naše 
edino upanje, da se nam ne ponovi 
epidemija. »Nalezimo se dobrih navad 
–cepimo se.« Skupaj bomo zmogli – 
ostanite zdravi. •Vaš župan Željko Savič

počasi smo zakorakali v je-
senski čas, v hladnejši okto-
ber ali po domače vinotok. 

Spoštovani sokrajani in sokrajanke!

Utrinek iz zadnjega dogodka v 
okviru prireditve Cesar v Dolu, 
predavanja dr. Andreja Rahtna.

Brezplačno pravno posvetovanje
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, obligacijskega prava. Svetovanje bo 
potekalo vsako zadnjo sredo v mesecu, in sicer osebno 
na sedežu Občine (sejna soba). Naslednji termin je 
sreda, 27. oktober 2021, od 12:00 do 17:00. Pravno 
svetovanje bo še naprej izvajal Pravno-informacijski 
center PIC, na termin pa se prijavite vsak delovnik od 
9. do 14. ure na telefonski številki 01 521 18 88 ali 
elektronskem naslovu pic@pic.si. • Občinska uprava
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nOvICe Iz OBČInSke STavBe

Obvestilo o ponovnem 
poslovanju krajevnega urada

Po mnogih letih prizadevanj smo na Vidmu končno dobili 
novo krožišče ter dve avtobusni postajališči. Gradbena dela 
na krožišču so potekala štiri mesece in so bila dokončana v 
dogovorjenem roku. Tehnični pregled krožišča bo 18. oktobra, 
do takrat bodo predvidoma urejeni tudi javna razsvetljava in 
manjša zaključna dela. Celotna vrednost investicije je znašala 
700.000,00 EUR z DDV, od tega je Občina za ureditev 
priključkov lokalnih cest sofinancirala 120.000,00 EUR. 
Krožišče pomeni veliko pridobitev za naš kraj, saj je bilo 
dosedanje križišče zelo obremenjeno, s prometnega vidika pa 
zelo nevarno.  • Občinska uprava

Občina je letos izvedla projekt Rekonstrukcije ceste in 
mostička z razširitvijo propusta čez Kamnico. Zaradi 
gradbenih del je bila lokalna cesta zaprta celo poletje, 
obvoz je bil urejen. Strošek celotne investicije z DDV 
je znašal 150.000,00 EUR, dela je izvajalo gradbeno 
podjetja Trgograd. Nekaj občanov Kamnice in Vinj je na 
Občino naslovilo prošnjo, da se pred novim mostičkom 
v razdalji 40 m iz smeri Osredk proti Dolskem postavi še 
dve ležeči oviri. Po mnenju Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPV) je postavitev hitrostnih ovir 
skrajni ukrep, ko nič drugega več ne zaleže. Občina se 
je tako odločila, da bo začasno pred mostiček namestila 
merilnik hitrosti, ki bo beležil hitrost vozil. Na ta način 
bo Občina pridobila statistiko hitrosti vozil, odločitev 
o morebitni postavitvi klančine bo tako veliko lažja in 
strokovno utemeljena. • Občinska uprava

Izgradnja krožišča Videm 
uspešno zaključena

Nov propust in mostiček v Kamnici

V oktobru se je po enoletnem premoru ponovno 
odprl Krajevni urad Dol pri Ljubljani. Do nadaljnjega 
bo deloval vsak drugi in četrti teden v mesecu (14. 
10., 28. 10., 11. 11., 25. 11. 2021 …) v času 
uradnih ur, in sicer 8:00–12:00 in 13:00–15:00.
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 
začasnega 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.
 
Prosimo vas, da se za obisk Krajevnega urada 
predhodno naročite na številko za naročanje
 01 475 56 37. •Občinska uprava
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nOvICe Iz OBČInSke STavBe

Občina Dol pri Ljubljani je pristopila k izdelavi 
»Dokumenta razvojnih usmeritev na področju turizma 
v Občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2021–2027«. 
V avgustu je bilo izvedeno anketiranje širše javnosti, 
s katerim smo prejeli splošno mnenje občank 
in občanov o turizmu v naši Občini, v septembru 
pa je bila izvedena prva delavnica, na kateri smo 
predstavili globalne, nacionalne in regijske turistične 
usmeritve, rezultate anketiranja ter opredelili 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja 
turizma v naši Občini. 
Analiza odgovorov, ki jih je podalo 176 anketirancev vseh 
starostnih skupin (88.4 % iz občine Dol pri Ljubljani, 
ostali iz okoliških krajev) je pokazala, da velika večina z 
dosedanjim razvojem turizma v Občini Dol pri Ljubljani 
ni zadovoljna (75.6 %), da pa imamo v Občini dobre 
potenciale za njegov nadaljnji razvoj (81.2 %). Največje 
potenciale so anketiranci zaznali na področju športa in 
rekreacije ter narave in naravne dediščine, sledijo še 
lega oz. položaj Občine ter kultura in kulturna dediščina. 
Na vprašanje o glavnih ovirah za razvoj turizma v 
Občini je največ anketirancev opredelilo pomanjkljivo 
javno infrastrukturo (javni prevoz, kolesarske in druge 
tematske poti) in pomanjkanje turističnih produktov 
oz. turistične ponudbe, sledijo neizkoriščene naravne 
danosti, odsotnost krovne razvojne organizacije, ki bi 
oblikovala in tržila turistično ponudbo, ter nepovezanost 
različnih turističnih akterjev. Presenetili so nas odgovori o 
večinskem odnosu lokalnih prebivalcev do turizma, ki je 
bil ocenjen kot srednje dober (47 %) oziroma precej slab 
(41 %). Med območji z največjim turističnim potencialom 
so največkrat omenjeni reka Sava, sotočje rek in lokacije 
ob Savi, sledijo ŠRC Korant, graščina Dol pri Ljubljani, 
kolesarske in pohodne poti ter Erbergovi paviljoni. Na 
osnovi vseh opravljenih analiz in odzivov s prve delavnice 
z občani so bile izpostavljene predvsem naslednje 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti:  

 

V sodelovanju z nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za zdravje 
vabimo vse starejše občane, da se nam pridružijo na dnevu odprtih vrat dne 11. 11. 

2021 ob 10.00 uri v dvorani Kulturnega doma Dolsko.

Program:
predavanje oziroma delavnica na temo dedovanja,

odprtje programa Prostofer in prva vožnja z avtomobilom.
S stojnico se bo predstavil tudi novi koncesionar za izvajanje storitev Pomoč družini 

na domu, Deos, d.o. o. Sledi pogostitev z lokalnimi dobrotami. Vljudno vabljeni!

Vabilo na dan odprtih vrat za starejše

Razvojne usmeritve na področju turizma 
PREDNOSTI
- neokrnjena narava in lažje pohodniške poti
- kakovostni turistični ponudniki, ki predstavljajo jedro za 
razvoj občinske turistične ponudbe
- zavzetost Občine za razvoj turistične ponudbe in 
povezovanje posameznih zasebnih ponudnikov
- lega v osrčju Slovenije, bližina glavnega mesta

SLABOSTI
- pomanjkljiv dosedanji turistični razvoj, prepuščen 
posameznikom, brez skupne vizije
- odsotnost krovne razvojne organizacije
- nepovezani turistični ponudniki / ponudba
- neizkoriščene naravne danosti

PRILOŽNOSTI 
- razvoj turistične ponudbe za aktivni turizem 
- več glasbenih, kulturnih in drugih dogodkov ter tečajev 
- izboljšanje organiziranosti in sodelovanja vseh turističnih 
akterjev
- razvoj turizma z avtodomi 

NEVARNOSTI 
- nekakovostni posegi v kulturno krajino
- politična volja na ravni Občine
- ni interesa lastnikov za ohranjanje, obnovo in trženje 
oziroma prodajo objektov kulturne dediščine, posledično 
propadanje

VAbiLO K sODeLOVAnjU
V oktobru nadaljujemo s snovanjem ključnih vsebinskih 
področij in ciljev na področju razvoja turizma v Občini 

Dol pri Ljubljani. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite 
na 2. delavnici za zainteresirano javnost, ki bo v četrtek, 
21. oktobra 2021, ob 17. uri v Kulturnem domu Dolsko. 

Veselimo se vaše udeležbe in  sodelovanja!

 • Občinska uprava

Občina 
Dol pri Ljubljani
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Deos je družinsko podjetje in 
največji zasebni ponudnik 
na področju socialnega 
varstva starejših v Sloveniji. 

Ponašajo se z več kot 800 
zaposlenimi, ki jih združuje 20 let 
strokovnosti in izkušenj. Kakovostno 
skrb in nego danes zagotavljajo več 
kot 1.400 starejšim, nastanjenim 
znotraj osmih (8) DEOS Centrov 
starejših po Sloveniji: v Gornjem 
Gradu, Medvodah, Cerknici, v 
Ljubljani (Trnovo in Črnuče), v 
Horjulu, Notranjih Goricah in 
Topolšici. V sklopu pomoči na domu 
in socialnega servisa je podjetje 
prisotno že na območju občin Ig, 
Brezovica in Škofljica. Podjetje izvaja 
tudi številne druge storitve na 
področju dolgotrajne oskrbe, kot so 
na primer oskrba v oskrbovanih 
stanovanjih, dnevno varstvo in 
aktivnosti za samostojnejše življenje v 
domačem okolju v okviru dnevnih 
centrov aktivnosti. Podjetje je eno 
izmed bolj razvojno naravnanih 
podjetij na področju 
socialnovarstvenih storitev v Sloveniji 
z lastno raziskovalno skupino ter 
številnimi projekti, usmerjenimi v 
nadgradnjo obstoječih kot tudi v 
razvoj novih storitev.
Pomoč na domu je storitev, 
namenjena pretežno starejšim 
osebam, ki živijo doma, vendar zaradi 
slabšega zdravja ali drugih težav, 
povezanih s starostjo, ne morejo več 
v celoti poskrbeti zase niti tega v 
zadostnem obsegu ne zmorejo 
njihovi svojci. S pomočjo na domu je 
posamezniku omogočeno, da lahko 
čim dlje ostane v domačem okolju. 
Pomoč na domu in njen obseg se 
prilagodi potrebam posameznega 
upravičenca, pri čemer je 
maksimalen obseg omejen na 20 ur 

tedensko na uporabnika. Storitev 
obsega predvsem:
•pomoč pri opravljanju temeljnih 
dnevnih opravil (pomoč pri 
oblačenju, slačenju, umivanju, 
hranjenju ipd.), 
•gospodinjsko pomoč (prinašanje ali 
priprava obroka, nabava živil, 
pomivanje posode, čiščenje ipd.) in 
•pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov (pomoč pri vzpostavitvi in 
ohranjanju socialne mreže, 
spremstvo). 

Pomoč na domu bo uporabnikom na 
voljo vse dni v tednu, tudi sobote, 
nedelje in praznike. V skladu z 
zakonodajo bo omejena na največ 20 
ur tedensko na uporabnika. Končna 
cena bo za uporabnike s prevzemom 
družbe DEOS nižja v primerjavi z 
dosedanjo, in sicer bo cena, ki jo plača 
uporabnik od ponedeljka do sobote 
znašala 4,93 evra na uro, v nedeljo 6,41 
evra in na dela proste dni 6,90 evra. 
Storitev sicer tako kot do sedaj 
uporabnikom sofinancira občina Dol 
pri Ljubljani, in sicer v višini 70 % 
polne cene. V primeru potrebe po 
dodatnih storitvah se storitev pomoči 
na domu smiselno dopolnjuje s 
storitvijo socialnega servisa. Le-ta se 
izvaja v okviru tržne dejavnosti po 

veljavnem ceniku družbe DEOS. 
Obsega opravila, kot so:
•nakup in prinašanje živil ali drugih 
potrebščin, priprava drv ali druge 
kurjave,
•manjša hišna popravila,
•pranje in likanje perila,
•vzdrževanje vrta in okolice 
stanovanja,
•čiščenje v stanovanju, opremljanje, 
spremljanje pri obiskih trgovin, 
predstav, sorodnikov,
•organiziranje in izvajanje drugih 
oblik družabništva,
•pedikerske, frizerske in druge 
podobne storitve za nego telesa in 
vzdrževanje videza,
•pomoč pri opravljanju bančnih 
poslov, plačevanju računov, urejanju 
poštnih pošiljk,
•kontrola jemanja zdravil,
•varovanje in nadziranje stanja 
uporabnika preko noči,
•celodnevna povezava preko 
osebnega telefonskega alarma.

Za dodatne informacije o storitvi in 
naročila smo dosegljivi na telefonski 
številki 080 2737 (med 8. in 15. uro) 
ali na elektronskem naslovu  
info@deos.si.
Družba DEOS, celostna oskrba 
starostnikov

Družba DEOS, celostna 
oskrba starostnikov, d. o. 
o., je z dnem 17. 10. 2021 
prevzela izvajanje storitev 
pomoči na domu v Občini 
Dol pri Ljubljani v okviru 
javne službe. 

Izvajanje storitev pomoči na domu

Fo
to

: 
O

bč
in

sk
a 

up
ra

va

Prisotni ob podpisu pogodbe: župan Željko savič, bojan 
Kranjc, direktor družbe DeOs, d. o. o., in irena Vincek, 

glavna direktorica družbe DeOs, d. o. o. 
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AD i sKLeP: 
Izpis sklepov 16. seje Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani z dne 6. 10. 2021
AD i sKLeP: Potrdi se predlagani dnevni red 16. redne seje. 
Sklep je bil sprejet.
AD 1 sKLeP: Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 9. 6. 2021. Sklep je bil 
sprejet.
AD 2 sKLeP: Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 22. 6. 2021. Sklep je bil 
sprejet.
AD 3 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke, v drugem 
branju, v predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.
AD 4 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se 
seznani s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna za 
leto 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 5.1 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
potrdi Amandma št. 1 k točki »Predlog Odloka o rebalansu 
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 
– 2. rebalans«, ki pravi, da se v NRP 2021–2024 doda nov 
projekt z investicijskimi odhodki za nakup male komunalne 
čistilne naprave (pod št. projekta OB022-21-0013, MKČN 
- Dol 18) v višini 25.000 EUR. V posebnem delu proračuna 
bodo sredstva prikazana pod PP 621013/420299. Za 
predlagani znesek se znižajo sredstva tekočih odhodkov na 
PP 40028/402503. Sklep je bil sprejet.
AD 5.2 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 

sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2021 – 2. rebalans« z bilanco prihodkov in 
odhodkov, posebnim delom proračuna, načrtom razvojnih 
programov (NRP 2021-2024) in kadrovskim načrtom za leto 
2021 – po skrajšanem postopku. Sklep je bil sprejet.
AD 6 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglaša 
s predlogom sistemizacije delovnih mest v Vrtcu pri OŠ 
Janka Modra Dol pri Ljubljani od 1. 9. 2021 dalje. Sklep je 
bil sprejet.
AD 7 sKLeP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane 
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021–2027. 
Sklep je bil sprejet.
AD 8 sKLeP: 
1. Iz javnega dobra se izloči nepremična z ID znakom 
parcela 1764 402/2. 
2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega 
dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.
AD 9 sKLeP:
1. Iz javnega dobra se izločita nepremični z ID znakom 1765 
860/6 in ID znakom 1765 860/8. 
2. Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega 
dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.  
 Zapisal: Darko Ilievski

T udi tokratna seja je zaradi epi-
demioloških razmer potekala 
v dvorani Kulturnega doma 
Dolsko. Prisotnih je bilo deset 

svetnikov od skupno trinajstih. 
Potrdili so Odlok o nagradah mladini 
za posebne dosežke v drugem branju. 
Razpis je objavljen v teh Pletenicah, 

odločanje o upravičencih bo izvede-
no še v tem letu. Direktor občinske 
uprave Rok Prevc je predstavil še pol-
letno poročilo o izvrševanju proraču-
na za leto 2021 in nato še rebalans 
proračuna za leto 2021. Za leti 2022 in 
2023 Občina še nima sprejetih investi-
cij. Večji predvideni investiciji za na-
slednje leto sta gradnja pločnika v 
Dolskem ter izgradnja kanalizacije in 
pločnika na Vidmu. Občini so se ne-
koliko znižali prihodki na račun do-
hodnine in zvišali na račun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Zaradi epidemije in novih pravil pre-
vozov so se povišali stroški šolskih 

Na prvi občinski seji po 
poletnih počitnicah so 
svetniki med drugim 
obravnavali rebalans 
proračuna za leto 2021.

16. seja Občinskega sveta prevozov, saj prevozna sredstva ne 
smejo biti v celoti zasedena, povišali 
so se tudi stroški elektrike, tekočega 
vzdrževanja cest in izvajanja pomoči 
na domu zaradi večje potrebe po 
oskrbi starostnikov. Prav tako so se na 
Občini odločili namesto najema za 
nakup avtomobila, namenjenega za 
prevoze starejših občanov, imenova-
nega Prostofer, saj se je to izkazalo za 
bolj racionalno odločitev. Znižali pa 
so se stroški odvetniških storitev, pi-
sarniškega materiala in vzdrževanja 
občinskih objektov. Direktor občinske 
uprave je še povedal, da se je Občina 
zadolžila za 3.150.000 eurov za dobo 
petnajstih let, in sicer za odplačilo 
Vrtca Dol. Med vprašanji in pobudami 
članov sveta so med drugim razpra-
vljali o problemu prometne varnosti v 
Brinju, pomanjkljivih označbah cest v 
gradnji, postavitvi hitrostnih ovir, no-
vih prometnih znakih, dotrajanosti 
nekaterih cest in nadaljevanju gradnje 
pločnikov v Beričevem, problematiki 
divjih odlagališčih, pripravi turistične 
strategije občine, pridobivanju evrop-
skih sredstev in začetku gradnje ple-
zalne stene na Vidmu. Celoten zvočni 
posnetek seje najdete na spletni strani 
občine www.dol.si, na naslovni strani 
pod zavihkom Občinske seje.  
 •Nina Keder
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V prvi in tretji fazi imate glavno vlogo občani. 
Krajani posamezne vaške skupnosti lahko 
predlagate projekte za izvedbo samo na svojem 
območju, pri čemer vrednost posameznega 
projekta ne sme biti manjša od 2.000 EUR in ne 
večja od 20.000 EUR. Projektni predlogi morajo 
biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter 
v roku. Po pomoč pri pripravi projektnih 
predlogov se lahko ves čas obračate tudi na 
občinsko upravo; za posvet ali pomoč pri pripravi 
in prijavi predloga pišite na elektronski naslov 
obcina@dol.si.

Glasovanje o projektnih predlogih bo možno le v 
prostorih Občine (v glavni pisarni), in sicer od  
15. 11. do 30. 11. 2021. Glasovalo se bo le za tiste 
predlagane projektne predloge, ki bodo ustrezali 
merilom za upravičenost projektov in jih bo 
Komisija za izvedbo participativnega proračuna 
uvrstila na listo za glasovanje.

Vabimo vas torej, da izkoristite priložnost, se še 
bolj povežete s sokrajani in oblikujete dobre 
projekte. Sami zagotovo najbolje veste, kaj je za vaš 
kraj najbolj primerno in potrebno, kaj je treba 

spremeniti, skratka, kako in na kakšen način še 
nadgraditi prijetno življenje v naši Občini. 
Verjamemo in zaupamo, da boste imeli veliko 
dobrih idej! 
 • Občinska uprava

Do 29. oktobra 2021 imate občani ponovno priložnost, da Občini v okviru poziva 
za participativni proračun predlagate svoje projektne ideje ter tako sodelujete pri 
oblikovanju lepše in uspešnejše Občine. 

Novim izzivom »Po izboru občanov!«
 naproti tudi v letu 2022

1 2 3 4  
1. Zbiranje 

predlogov bo 
potekalo do 

29. 10. 2021.

2. vrednotenje 
predlogov: proučitev skladnosti 

predlogov Z merili bo potekalo 
med 2. 11. 2021 in 12. 11. 2021.

3. glasovanje o 
projektnih predlogih bo 
potekalo od 15. 11. 2021 

do 30. 11. 2021.

4. iZvedba 
projektnih 

predlogov bo 
potekala v letu 2022.

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

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

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

participativni-proracun-2022.html
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O DODELJEVANJU NAGRAD MLADINI ZA IZJEMNE DOSEŽKE
JAVNI RAZPIS

1. PReDmeT jAVnegA RAzPisA
Predmet javnega razpisa je nagrajevanje izrednih dosežkov 
mladih talentov na področju športa, znanosti in umetnosti, ki jih 
je posameznik dosegel v preteklem šolskem letu.

2. VišinA nAgRADe
Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša 250,00 
evrov bruto. 
Posamezen upravičenec lahko pridobi le eno nagrado na šolsko 
leto ne glede na število dosežkov. 

3. POgOji zA PRiDObiTeV nAgRADe
Nagrado lahko pridobi posameznik, ki:
• je v koledarskem letu star od 12 let do vključno 19 let,
• ima stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani, 
• je v preteklem šolskem letu dosegel izjemni dosežek, 
opredeljen v 4. členu tega razpisa,
• je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji.

4. meRiLA zA izjemne DOseŽKe
Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo 
uvrstitve na tekmovanjih v športu, znanju, na umetniških 
področjih in uvrstitve na umetniških, raziskovalnih ali drugih 
natečajih.

Državna tekmovanja ali natečaji v znanju, športu, raziskovalnem 
delu in na umetniških področjih so tekmovanja, ki jih na 
podlagi javnega razpisa sofinancira ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, ali ministrstvo, pristojno za šport, ali Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo in potekajo na državni ravni. Velja, 
da je pogoj izpolnjen, če je bil organizator tekmovanja kadar koli 
v preteklih treh letih upravičen do sofinanciranja za izvedbo tega 
tekmovanja. 
Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali raziskovanja 
na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi 
tekmovanja;
• so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni 
izobraževalne ustanove,   občinsko ali regionalno;
• uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na 
podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
• so sofinancirana iz javnih sredstev in
• tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci 
posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh 
izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih 
glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih 
baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK).

Kot državni natečaj šteje tudi Festival sodobnih umetnosti mladih 
Transgeneracije.

Državna tekmovanja v športu so tudi tekmovanja, ki jih 
organizirajo nacionalne panožne športne zveze na področju 
individualnih športov.

Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih je 
udeleženih najmanj pet držav. Kot dokazilo se upošteva potrdilo 
organizatorja tekmovanja ali natečaja.

Svetovno tekmovanje je tisto tekmovanje, na katerem tekmujejo 
udeleženci z vseh celin.

Za izjemni dosežek se šteje tudi:
• pridobitev naziva zlati ali diamantni maturant, 
• solo nastop glasbenika z orkestrom glasbene šole,
• samostojna razstava v razstavnih prostorih, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija ali mestna občina,
• gledališki in drugi nastopi odrskih umetnosti, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija ali mestna občina.

5. PODeLiTeV nAgRAD
O pridobitvi pravice do nagrade odloči Občinska uprava Občine 
Dol pri Ljubljani najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za 
predložitev prijav na Javni razpis.

6. ROK in nAčin ODDAje VLOge
Rok za oddajo vloge je 22. 11. 2021 do 17.00 ure. 
Prijava na Javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne 
dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge 
in dokazila.
Za mladoletne upravičence vlogo odda zakoniti zastopnik.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti ovojnici s svojim 
naslovom in pripisom »JR NAGRADE MLADINI ZA IZJEMNE 
DOSEŽKE«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko 
ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, 
Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, do zaključka uradnega časa 
Občine na zadnji dan roka za oddajo vlog.

7. nAVeDbA Oseb, POObLAščenih zA DAjAnje 
infORmACij
Informacije in navodila za sodelovanje na Javnem razpisu dobijo 
zainteresirani kandidati na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna oseba: Ana Biser, 
telefonska številka: 01 530 3254, e-mail: ana.biser@dol.si 

8. infORmACije O RAzPisni DOKUmenTACiji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času 
uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 
1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na 
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na povezavi www.dol.si.

Številka: 619-0002/2021
Datum:   7. 10. 2021    
                                                                                                        
Željko Savič, župan  Zapisal: Darko Ilievski

Na podlagi 7. člena Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke ter Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 
(Ur. l. RS, št. 30/2021) objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

•prvo do peto mesto na športnih  
   tekmovanjih, 
•prva ali druga nagrada oz. zlata  
   in srebrna plaketa na umetniških,  
   raziskovalnih ali drugih natečajih in  
   tekmovanjih,
•zlato ali srebrno priznanje na  
   tekmovanjih v znanju

Raven tekmovanja •Doseženo mesto ali priznanje
ali natečaja
državna

mednarodna • prvo do deseto mesto
svetovna • udeležba



vpRaŠaLI STe, ODgOvaRJaMO

1. VPRAŠANJE
Kako kaže z napredovanjem izvaja-
nja projekta poti ob Kamniški 
Bistrici? V domžalski Občini so pot 
dokončali, čaka se le še podaljšanje v 
naši občini. Bojda so za to v leto-
šnjem občinskem proračunu name-
njena sredstva za izdelavo projekta. 

O: Na Občini smo imeli sestanek s 
projektantom, ki je pripravil idejno za-
snovo za projekt Večnamenske poti 
ob Kamniški Bistrici. Povedal je, da 
ostaja v igri več variant glede izvedbe 
poti. Vsekakor največji izziv predsta-
vlja prehod/prepust/podhod pod dr-
žavno cesto. Projektant je celo predla-
gal, da se lahko rešitev išče v navezavi 
na krožišče na Vidmu, vendar tej reši-
tvi na Občini nismo naklonjeni, saj bi 
se v tem primeru pot precej oddaljila 
od rečne struge, prav tako bi bilo po-
trebno prečkati državno cesto, kar je 
iz prometno-varnostnega vidika neu-
strezno. Verjetno bi bila dobra in naj-
cenejša možnost ureditev poti pod že 
obstoječim mostom državne ceste, to-
rej ob strugi Kamniške Bistrice, ven-
dar so posegi ob reki zelo omejeni. Na 
Občini bomo tako stopili v kontakt z 
Direkcijo Republike Slovenije za vode 
(DRSV), ki bo ključni sogovornik pri 
tem projektu. Po informacijah Občine 
Domžale je eden od pogojev direkcije 

tudi souporaba poti za kme-
tijsko mehanizacijo in inter-
vencijska vozila. S tem se 
strošek investicije na tekoči 
meter večnamenske poti 
dvigne za 300 do 400 eur. 
Celotna dolžina poti, ki je 
načrtovana vse do sotočja 
Save, Kamniške Bistrice in 
Ljubljanice znaša okoli 2,5 
km. Izvajanje projekta bo 
vsekakor potekalo v več fa-
zah, Občina pa bo vzpore-
dno iskala tudi nepovratna 

evropska sredstva. Hitrost realizacije 
projekta je torej odvisna od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in soglasja 
DRSV.     Občinska uprava

  
2. VPRAŠANJE
V kraju Zajelše/Zaboršt je bilo v pre-
teklih letih urejeno otroško igrišče in 
pumptrack, kjer smo kot prebivalci 
Občine Dol pri Ljubljani z majhnimi 
otroki pogosti obiskovalci. Opažamo 
pa, da mimo igrišča vozijo težka to-
vorna vozila, vlačilci, ki pot nadalju-
jejo po ozki cesti proti RC Korantu, 
kjer ni urejenega pločnika in je cesta 
zelo ozka in nepregledna. Tudi cesta 
je iz dneva v dan slabša. Meteorni ja-
ški ob robu vozišča se posedajo. 
Navedeno se dogaja v petkih popol-
dne in sobotah dopoldne, včasih pa 
tudi tekom tedna. Glede na cestno 
prometne znake tu tovorni promet ni 
dovoljen, razen lokalne dostave, kar 
pa dvomimo, da to je. Glede na to, da 
gre za spalno naselje, menimo, da to-
vorni promet tukaj ni sprejemljiv in 
ogroža otroke, ki tukaj hodijo, kot tu-
di druge sprehajalce. Prosimo za 
ustrezno ukrepanje. 

O: Na medobčinskem inšpektoratu 
so povedali, da redarka redno izvaja 
kratkotrajne kontrole tudi na tem delu 

ceste. Do sedaj je ustavila tri tovorna 
vozila, ki pa imajo v tem delu prepo-
vedi sedež podjetja. Drugih nepravil-
nosti ni ugotovila.  Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Bralko moti problematika velikega 
števila mačk in njihovih neodgovor-
nih lastnikov. »Pogosto so mačke pre-
puščene same sebi, niti niso redno ce-
pljene niti razglistane niti zdravljene, 
da ne govorimo o sterilizaciji in ka-
straciji. Njihovi iztrebki so sicer nevi-
dni očem, ker jih elegantno zakoplje-
jo v zemljo njiv in vrtičkov, na igri-
šča, v mehak peskovnik in tudi v oko-
lico šole in vrtca, pa niso nič manj 
škodljivi in nevarni za ljudi in živali, 
le da jih ne opazimo in jih otroci mi-
mogrede zaužijejo. Kakšne so dolžno-
sti lastnikov mačk in kako je s kazni-
jo, če zanje ne skrbijo in za njimi ne 
počistijo na tujem zemljišču (kot mo-
rajo to storiti lastniki psov)?«

O: 9. člen Odloka o javnem redu in 
miru določa, da živali ni dovoljeno vo-
diti na otroška in športna igrišča, na 
zelene površine v bližini šol, vrtcev in 
vzgojno-varstvenih ustanov in poko-
pališč. Ta prepoved ne velja za živali, 
ki jih pri svojem delu uporabljajo poo-
blaščene osebe ali živali, ki se upora-
bljajo kot vodiči ali pomočniki oziro-
ma službeni psi. Lastniki živali so dol-
žni za svojimi živalmi počistiti iztreb-
ke. V ta namen so dolžni imeti s seboj 
ustrezen čistilni pribor za pobiranje iz-
trebkov in ga ob pozivu pokazati pri-
stojnemu organu. Kazenske določbe 
so opredeljene v 10. členu, kjer je na-
vedeno, da se z globo 250 EUR kaznu-
je posameznik, ki ravna v nasprotju z 
določili 9. člena tega odloka. Iz med-
občinskega inšpektorata so sporočili, 
da nadzirajo sprehajalce živali (do se-
daj so bili samo sprehajalci s psi) na 

Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov vam predstavljamo v 
nadaljevanju. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, ne 
odlašajte, pošljite nam svoje vprašanje na elektronsko pošto pletenice@dol.si ali na 
naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
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vpRaŠaLI STe, ODgOvaRJaMO

javnih površinah in da bi jih ustrezno 
sankcionirali, če bi žival dobili pri deja-
nju. Lastniki tudi posedujejo vrečke.  
Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Ob cesti, ki vodi v Kamnico (mimo 
nekdanje kurje farme) je na dvojnem 
90-st. ovinku naložen kup kamenja 
in zdrobljenega betona višine cca 5 
m. Tam leži vsaj 5 let ali več. Poleg te-
ga kupa se je teren zarasel s 
šavjem, tako da je vidljivost na že ta-
ko ozki cesti enaka nič. 
Prebivalci Kamnice in ostali, ki to ce-
sto uporabljamo, smo ves ta čas 
vsakodnevno v stresu, ali bomo ovi-
nek zvozili brez bližnjega srečanja z 
nasproti vozečim (kar se občasno zgo-
di). Prosim, ukrepajte in od lastnika 
zahtevajte, naj ta kup zdrobljenega 
betona prestavi kamor koli na svojem 
ogromnem zemljišču.

O: Lastnik zemljišča, podjetje A1, 
nam je sporočil, da z gradnjo stano-
vanjskih hiš nameravajo začeti takoj po 
pridobitvi še zadnjega gradbenega do-
voljenja za 14 hiš. Trenutno njihova 
vloga stoji na Agenciji RS za vode. 
Verjetnost, da bi dobili gradbeno do-
voljenje še letos, je relativno majhna. 
Bolj verjeten je zato začetek gradnje v 
1. polovici naslednjega leta. Investitor 
bo odstranil “šavje”, ki zmanjšuje pre-
glednost ovinka. Deponija materiala se 
bo urejala skupaj z gradnjo objektov, 
saj je bilo na ogledu terena ugotovlje-
no, da le-ta bistveno ne vpliva na pre-
glednost ovinka.  Občinska uprava
 
5. VPRAŠANJE (SLIKA)
Že leta na stotine tovornjakov vozi 
odpadni gradbeni material v 
Osredke. Prebivalci Kamnice in 
Osredk se moramo ob srečanju z nji-
mi zaradi varnosti umikati s ceste, po 
njej pa hodijo in kolesarijo tudi 
naši otroci. Kljub znaku prepovedi za 
težka tovorna vozila, kljub 
uničeni cesti in vozišču čez mostiček 
(ob dežju je luža globoka že 30 
cm) se zgodba nadaljuje.

O: Občina je prevozniku dovolila 
prevoz zemljine do količin, kot jih do-
voljuje odločba Agencije RS za okolje. 
Obenem je s prevoznikom sklenila po-
godbo, v kateri se ta obvezuje, da bo 
saniral poškodovane odseke na javni 
poti, ki jih določi Občina, v skupni dol-

žini do 300 metrov. Z namenom, da 
frekvenca prevoza zemljine ne bi bila 
prevelika, je Občina glede na končno 
določeno količino zemljine, prevozni-
ku omogočila, da se prevozi izvajajo v 
daljšem časovnem obdobju. S prevo-
znikom je bilo že dogovorjeno, da se 
odsek čez mostiček do »kurje farme« 
sanira prednostno, kar je bilo že izve-
deno.

6. VPRAŠANJE
Kakšni so načrti Občine v zvezi z za-
gotavljanjem varstva naših najmlaj-
ših občanov? Zasebni vrtci zapirajo 
svoja vrata, v Občini pa se gradijo no-
vi stanovanjski objekti, ki bodo pripe-
ljali nove mlade družine. 

O: Ključna težava pri načrtovanju ve-
čjih investicij do sedaj je bila povezana 
z nerešenim problemom Vrtca Dol, saj 
je Občini zaradi neplačevanja naje-
mnin v preteklem letu in izgube tožbe 
na Vrhoven sodišču RS grozila izvršba 
v višini 2.000.000,00 (dveh milijonov) 
evrov. Občina v takšnih razmerah ni 
mogla resno razmišljati o načrtovanju 
katere koli večje investicije. V juliju je 
Občina z upniki uspešno zaključila po-
gajanja in podpisala sodno poravnavo, 
s čimer je bil sodni spor dokončno re-
šen. Hkrati so bili s strani upnikov 
umaknjeni vsi zahtevki izvršbe, s čimer 
je bilo Občini omogočeno, da zadiha s 
polnimi pljuči. Projekt umeščanja do-
datnih oddelkov vrtca v Dolskem je se-
daj že v izdelavi. V naslednjem letu ta-
ko pričakujemo izdelavo celotne do-
kumentacije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  Občinska uprava

7. VPRAŠANJE (slika)
V Dolskem pri Mercatorju voznikom 
iz smeri Dolskega pogled oziroma 
pregled na magistralno cesto zastira 
velika elektro omarica. Zanima me, 
če bi se lahko to omarico kam presta-
vilo, ne tik ob cesto.

O: Prošnjo za prestavitev elektro 
omarice smo že večkrat naslovili na 
DRSI, med drugim tudi pri zadnji re-
konstrukciji državne ceste, ko je bil iz-
veden pločnik. Po njihovi oceni je vi-
dljivost ustrezna, zato s prestavitvijo ni-
so soglašali.  Občinska uprava

8. VPRAŠANJE
V Pletenicah uporabljate besedo dol-
ski (npr. dolski župnik), menim pa, 
da bi morali uporabljati obliko dolan-
ski za osebe, ki so iz Dola, in dolski za 
tiste, ki so iz Dolskega.

O: V Slovenskem pravopisu je pri 
krajevnem imenu Dol pri Ljubljani na-
veden samo pridevnik dolski, kot je tu-
di uveljavljena krajevna raba, za prebi-
valca pa sta navedeni poimenovanji 
Doljan in Doljanka. Vendar sta pri nas 
(krajevno) uveljavljeni imeni Dolan in 
Dolanka, kar navaja tudi leksikon 
Cankarjeve založbe Slovenska krajevna 
imena. Pri krajevnem imenu Dolsko 
sta v Slovenskem pravopisu navedena 
pridevnika dolski in dolški, tudi z izg. 
douški, krajana pa sta Dolščan in 
Dolščanka. Pridevnik dolanski se na-
naša na krajevno ime Dolane, prebival-
ca pa sta Dolanec in Dolanka.                                                                                                                                         
Naj omenimo še krajevno uveljavljeni 
in pravopisno pravilni predložni obliki 
za imeni naših vasi: na Vidmu, z Vidma 
in na Vrhu, z Vrha. Pri imenih ostalih 
vasi uporabljamo predloga v in iz.

 Uredništvo
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ORGANIZATOR
Organizator fotografskega natečaja »Vode« je Občina Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, matična 
št. 5874173000 (v nadaljevanju: organizator).

TEMA IN NAMEN
Tema letošnjega natečaja je vodovje na območju Občine 
Dol pri Ljubljani. 
Namen natečaja je razkriti izjemno naravno dediščino 
raznih oblik vodovja v Občini Dol pri Ljubljani ter osvetliti 
značilnosti in posebnosti le-teh. To lahko naredimo preko 
fotografij, ki so temeljni element učinkovite komunikacije in 
promocije. Z natečajem želimo pridobiti fotografsko gradivo 
za promocijo vodovja v Občini ter s tem nadgraditi 
prepoznavnost same Občine.
V natečaju bo izbranih 13 najboljših fotografij, ki bodo 
objavljene v Občinskem koledarju za leto 2022 in bodo 
nagrajene s simboličnim avtorskim honorarjem. 

ČASOVNICA 
Trajanje natečaja: 8. 10. 2021–15. 11. 2021
Izbor fotografij: do 19. 11. 2021
Obvestilo o izboru 13 fotografij, ki bodo objavljene v 
koledarju: do 19. 11. 2021
Ureditev dokumentacije za izplačilo avtorskega honorarja: 
do 30. 11. 2021
Rok za izplačilo avtorskih honorarjev: 30 dni od podpisa 
avtorske pogodbe

POGOJI SODELOVANJA
Na natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim in začasnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so 
avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji foto 
natečaja, ki so objavljena na spletni strani www.dol.si.
Udeleženec s prijavo na natečaj brezpogojno sprejme 
pravila natečaja in prevzame vse civilne ali kazenske 
odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do 
fotografije ali uporabe poslane fotografije pa tudi njihove 
vsebine, in zato organizatorja izključuje te odgovornosti.
Vsi udeleženci se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova 
dela lahko uporabijo v promocijske namene občine Dol pri 
Ljubljani (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z 
oddajo fotografij na organizatorja prenese vse materialne 
avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočile uporabo 
fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe 
promocije kulturne dediščine z območja Občine Dol pri 
Ljubljani.
Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja ter 
predpisanimi vsebinskimi in tehničnimi zahtevami (v 

nadaljevanju), ne bodo upoštevane. 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in 
sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki 
spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil 
na spletni strani in socialnih omrežjih.

PRIJAVA 
Vsak avtor lahko pošlje do 25 fotografij in ne več kot 5 z 
enako vsebino (npr. največ 5 fotografij Kamniške Bistrice). 
Vsak avtor lahko pošlje samo eno prijavnico (en portfolio).
Fotografije v zaprti kuverti v obliki elektronskega zapisa na 
digitalnem mediju (CD/DVD ali USB) oddate v času uradnih 
ur v glavni pisarni občinskega urada oz. jih posredujete na 
naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol 
pri Ljubljani, s pripisom »za FOTO NATEČAJ«. Upoštevane 
bodo prijave, ki bodo odposlane najkasneje 15. 11. 2021 
(upošteva se poštni žig). Digitalnih medijev ne bomo 
vračali.
Ob oddaji fotografij je potrebno oddati oz. priložiti 
prijavnico, ki je dostopna na spletni strani Občine Dol pri 
Ljubljani (www.dol.si), in mora vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek avtorja, naslov bivanja, elektronski naslov in 
datum rojstva,
naziv fotografije, datum nastanka fotografije (najmanj 
mesec in leto) in lokacija nastanka fotografije (najmanj 
lokalno krajevno ime),
zaželen je kratek opis fotografije,
označeno izjavo in podpis avtorja (za mlajše od 18 let tudi 
podpis starša ali skrbnika).
Prijavnice, ki ne bodo ustrezno izpolnjene in podpisane ali 
bodo oddane po razpisanem roku, bodo izločene iz izbora 
za objavo v Občinskem koledarju 2022.
Organizator bo z deli ravnal skrbno, ne prevzema pa 
odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med 
pošiljanjem.

VSEBINSKE ZAHTEVE
V ocenjevanje bodo sprejeta samo dela, ki bodo/so nastala 
na območju Občine Dol pri Ljubljani in bodo prikazovala 
različne oblike vodovja Občine Dol pri Ljubljani (potoki, 
reke, vodni izviri …).
Fotografije so lahko tako detajli vodovja ali panoramski 
posnetki. 
Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati 
podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive, ter imeti 
moralno sporno ali protizakonito vsebino.  

TEHNIČNE ZAHTEVE
Datoteke (fotografije) naj bodo v formatu JPG ali JPEG. 
Dovoljene so izključno horizontalne (ležeče) postavitve 

Spoštovani fotografski ustvarjalci!
Vabimo vas, da sodelujete na fotografskem natečaju za izbor fotografij za 
Občinski koledar 2022. Pravila in pogoji za sodelovanje na fotografskem 

natečaju, ki ga organizira Občina Dol pri Ljubljani, so objavljeni v nadaljevanju.

nOvICe Iz OBČInSke upRave
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fotografij, želeno razmerje je 3:2. Minimalna dimenzija širine 
fotografije mora biti 3600 slikovnih pik, minimalna višina pa 
2400 slikovnih pik. 
Dovoljene so tako barvne kot črno-bele fotografije. 
Dovoljene so kreativna raba fotografske optike (zoom efekt, 
makro fotografije), bliskavice in studijske razsvetljave. 
Vsaka fotografija na elektronskem mediju mora biti 
označena z zaporedno številko vpisa na prijavnici 
(PRILOGA 1), z imenom in priimkom avtorja ter naslovom 
fotografije (primer: 01_Janez Novak_ Kamniška Bistrica). 
Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov. 
Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s 
fotografijami je dovoljena v mejah, ko s posegi ne vpliva na 
vsebino fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija 
osvetlitve, korekcija kontrasta, obrezovanje kadra in 
korekcija ostrine. 
Uporaba tehnike, s pomočjo katere bi dodali ali odstranili 
slikovne elemente, ni dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje 
elementov, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so 
prah ali digitalni šum.
Organizator natečaja ima pravico, da po lastni presoji izloči 
fotografije, za katere meni, da so bile računalniško obdelane 
na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot 
nedopustnega. Tehnično neprimerne fotografije bodo 
izločene iz ocenjevanja.
Fotografije ne smejo biti posnete pred 1. januarjem 2020.

AVTORSTVO
Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij 
organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in 
avtorji fotografij oziroma, da so izključni imetniki avtorskih 
pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršne koli 
pravice tretjih oseb. 
Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij (oziroma 
prijavitelj fotografije posreduje s pisnim pooblastilom 
avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije). Lažna navedba 
avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. 
V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene 
osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo 
osebnostne ali kakršne koli druge pravice, udeleženci 
natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja 
upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. 
Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in 
obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo. Z oddajo 
prijave in fotografij udeleženci natečaja za oddane 
fotografije na organizatorja prenesejo materialne avtorske 
pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – 
ZKUASP in 59/19 – v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo 
organizatorju omogočile uporabo fotografij v tiskanih in 
elektronskih medijih, javno prikazovanje, razstavljanje in 
reproduciranje primerkov fotografij, reproduciranje 
fotografij v spletnem katalogu razstave, elektronsko 
reproduciranje na spletnih straneh in druge vrste uporabe 
fotografij za potrebe promocije Občine Dol pri Ljubljani. 
Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja 
dovoljuje, da organizator (v skladu z ZASP) objavi delo brez 
predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila 
avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen, je časovno 
in krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. 

Organizator se zavezuje, da bo spoštoval moralne avtorske 
pravice avtorja in bo v primeru javne priobčitve ali objave 
vsaka fotografija avtorsko označena.
Organizator natečaja bo izbral 13 fotografij, ki bodo 
objavljene v Občinskem koledarju za leto 2022. Avtorji 
izbranih fotografij bodo nagrajeni s simboličnim 
honorarjem (50 eur bruto na fotografijo). 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Udeleženec pooblašča organizatorja za obdelavo njegovih 
osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se je 
začela uporabljati dne 25. maja 2018.

S sodelovanjem v javnem natečaju udeleženci dovolijo 
organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov, in sicer za potrebe 
obveščanja udeležencev o poteku in rezultatih fotografskega 
natečaja. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je 
organizator javnega natečaja – Občina Dol pri Ljubljani. 
Organizator javnega natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo 
sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi 
ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z veljavno 
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

IZBOR FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V OBČINSKEM 
KOLEDARJU
Organizator natečaja bo naredil ožji izbor 13 fotografij, ki 
bodo ob koncu natečaja vključene v Občinski koledar za 
leto 2022 (12 mesecev in naslovnica). Fotografije bodo 
izbirane po kriteriju:
1. skladnost s temo,
2. izvirnost,
3. sporočilnost,
4. kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij.
Odločitve organizatorja natečaja bodo dokončne in nanje 
ne sprejemamo pritožb. 

AVTORSKI HONORAR
Simbolični avtorski honorar za objavo fotografije v stenskem 
Občinskem koledarju za leto 2022 znaša 50 eur bruto na 
fotografijo.
Nagrajenec je dolžan podpisati pogodbo do 30. novembra 
2021, po pretečenem roku ni več upravičen do 
simboličnega avtorskega honorarja. V primeru, da je 
prejemnik avtorskega honorarja fizična oseba, je le-ta 
organizatorju dolžan posredovati podpisano izjavo za 
namen izplačil dohodkov iz drugega pogodbenega 
razmerja.

DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu eva.vovk@
dol.si ali telefonski številki 01 53 03 251.

OBVEZNE PRILOGE
- Prijavnica na natečaj
- Fotografije v elektronski obliki
 Željko Savič, župan 

Opomba: Prijavnica na natečaj in vzorec avtorske pogodbe 
sta objavljena na spletni strani Občine www.dol.si.



14

DOgaJanJe v naŠI OBČInI

ideja o Poti je dozorela lani jeseni, 
ko smo pripravili prve različice 
poti. Rdeča nit poti je, da poteka 
po uhojenih poteh najbližje meji 

naše občine. Izziv je bil, kako zajeti 
vso naravno raznolikost naše občine. 
Geografsko smo na zahodnem delu 
umeščeni v Ljubljansko kotlino, proti 
vzhodu pa je naša občina vklesana v 
dolino reke Save in obdana s hribov-
jem. 
Ob raziskovanju odsekov se je izkaza-
lo, da je ob poti tudi precej zanimivih 
točk, ob katerih se je smiselno ustaviti 
in si jih ogledati. Pa naj bodo to samo 
razgledne točke, kapelice, ruševine 
gradu, spomenik letalu, spomeniki 
NOB, ostanki nemške železnice, soto-
čje Save in Kamniške Bistrice … Vsaka 
točka ima svojo zgodbo.
Pred poletjem smo se v Dolskem 
zbrali ljubitelji pohodništva iz vseh 
delov naše občine. Skupaj smo pre-
gledali osnutek predvidene trase, jo 
korigirali, saj smo določene odseke 
speljali po gozdnih poteh namesto po 
asfaltiranih cestah. Dušan Hribernik 
nam je opisal in razkazal poti nad 
Lazami, Franci Jaklič iz Senožeti je bil 
mnenja, da Sv. Miklavža ne smemo iz-
pustiti. Vključili smo tudi pot ob 

Kamniški Bistrici, ki je letos nastala od 
občinske meje z Domžalami in 
Biščami. Ko smo pot dorekli, jo je bilo 
potrebno preveriti tudi na terenu. Prvi 
so se podali na pot že poleti:  Klemen 
Runtas s prijatelji iz Beričevega, Laura 
Šlibar iz Osredk in Peter Fekonja iz 
Dolskega. Od testnih pohodnikov 
smo dobili dodatne informacije in jih 
tudi upoštevali pri optimizaciji poti. 
Tako smo se v soboto, 2. oktobra, na 
pot podali iz Dolskega. Nekateri po 
celotni, drugi samo del poti. V Lazah 
smo zavili proti Gostinci in se povzpe-
li do Lipančevega griča, najbolj južne 
točke naše občine, ter se mimo ka-
mna »Za kazen« povzpeli do Slapnice. 
Nekateri so druščino zapustili v 
Jevnici, a so se nam v Senožetih pri-
družili novi. Tam so nam člani TD 

Senožeti pripravili okrepčilo. Pot na-
prej proti Sv. Miklavžu je potekala po 
Senožečanom precej nepoznani, a le-
pi poti. Na Miklavžu pri okrepčevalni-
ci je bila prva daljša postaja. Pot smo 
nadaljevali proti Ciclju in Murovici in 
se ustavili na Sv. Trojici v okrepčeval-
nici Zavrh. Tu so nam pripravili odlič-
ne kranjske klobase. Spočiti in okrep-
čani smo nadaljevali proti Oklu, kjer 
smo se odcepili proti jugu in pot mi-
mo Vinj nadaljevali proti Ajdovščini. 
Senožeška ekipa nas je tu zapustila, 
preostali pa smo zavili proti Kreveljci, 
se vmes še ustavili na razgledni točki 
pri daljnovodnem stebru in si ogledali 
Beričevsko polje. Ko smo prispeli v 
dolino, smo se podali po makadamski 
poti ob Kamniški Bistrici. V Biščah 
smo prečili reko in se podali proti 

V začetku oktobra smo se 
podali po Poti okoli Občine 
Dol pri Ljubljani. 

Prvič na Pot okoli Občine Dol pri Ljubljani 

jurij Pokovec, jure in 
špela grilj na Ciclju

Prečenje kanala Pšate 
v beričevem

Karta in logo poti (avtorica 
mojca baloh)
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Beričevem. Pot po Savski ravnici mi-
mo Dola in Kleč je ob sončnem zaha-
janju kljub težkim in utrujenim no-
gam hitro minila. V Dolskem so za nas 
v Žerjavici pripravili okusen ričet. Ko 
smo prešteli vse sodelujoče, smo se 
ustavili pri številki 44. Za prvi, testni 
ali neuradni pohod je številka prese-
netljivo velika in spodbuda za naprej.
Del poti, vzhodni del naše občine, so 
prehodili tudi člani ŠD Zagorica Jure 
in Špela Grilj ter Jurij Pokovec. Takole 
so opisali pot: »V želji po preizkusu no-
ve poti v naši občini smo se tudi trije 
člani našega Društva pridružili poho-
du. Naša pot se je začela na Ciclju, od 
koder nas je najprej vodila proti 
Murovici in nato v smeri Sv. Trojice, 
kjer smo bili presenečeni nad za nas 
novo potjo skozi Vinje v Dolsko. Po 
prihodu v dolino in nekaj kilometrih 
asfaltne poti smo se podali čez pobo-
čja na drugi strani Save, kjer se nam je 

na najvišjih točkah odpiral pogled na 
Križevsko vas in Zagorico iz povsem 
nove perspektive. Presenečeni smo bili 
nad klančki, čez katere se vzpenjaš po 
uhojenih poteh, predvsem pa nas je 
navdušil del spusta s 27-odstotnim na-
klonom. Pot v dolino nas je nato pelja-
la sprva ob manjšem potočku, nato po 
prodnati poti ob Savi vse do prečkanja 
Jevniškega mostu. Sledila je pot skozi 
naselje Senožeti. Na Sv. Miklavža se ni-
smo povzpeli po običajni poti, saj smo 
do vrha prišli po lepo uhojeni poti ma-
lo naokoli. Po krajšem postanku in 
osvežitvi s hladnim napitkom smo se 
spočiti odpravili do Ciclja, s čimer smo 
zaokrožili našo pot s sklepom, da jo v 
naslednjem letu prehodimo v celo-
tnem obsegu!«
Tudi krajani Laz so na pobudo Dušana 
Hribernika sodelovali na pohodu. 
Obhodili so njihov »lažanski krog«, 
imenovan Zeleni gaj. Kar 17 se jih je 
udeležilo akcije. Po pohodu so se zbra-
li na svojem »placu« in skupaj pomali-
cali okusen ričet.
V soboto, 10. oktobra, se je na pot od-
pravila druga skupina pohodnikov. Ob 
6. uri zjutraj so se odpravili iz 
Dolskega. Druščina okoli Zlatke Tičar 
je prehodila celotno pot. Skupaj so v 
14 urah prehodili dobrih 50 km. Ker 
pot (še) ni označena, so uporabili mo-

bilno aplikacijo. Kljub temu so opravili 
s kakim ovinkom (pre)več. Zlatka, ki 
ima precej izkušenj s tako dolgimi pot-
mi, jo je pot opisala takole: »Pot je med 
lepšimi, ki sem jih do sedaj prehodila. 
Zelo je razgibana, raznolika. Hoja po 
gozdovih, travnikih, med njivami, ob 
Savi in Kamniški Bistrici, visoko nad 
dolino po skalnatih poteh. Celotno pot 
v tem času povprečen pohodnik težko 
prehodi, ker je že kratek dan.«
Nekaj usmeritev za v bodoče nam je 
podal tudi Dejan Petavs iz Vrhnike: 
»Nekateri odseki po cesti so bolj izpo-
stavljeni, nevarni, npr. začetni del od 
mostu čez Savo do Gostince. V jutra-
njem mraku je bila cesta dokaj prome-
tna. Na ključnih prehodih, razcepih bi 
morali postaviti smerokaze. Za nekoga, 
ki ni domačin, bi bilo laže in mu ne bi 
bilo treba stalno slediti z aplikacijo. 
Kakšen odsek se zato zgreši in tako se 
hitro nabere kak dodaten kilometer.«
Skupni zaključek vseh udeležencev 
pohodov je bil ta, da je trasa lepo za-
snovana, atraktivna in tudi precej dol-
ga. Ko bodo dodani še smerokazi in 
spletna stran z vsemi podatki o zanimi-
vih točkah ob poti, bo privabila tudi za 
pohodnike od drugod. In da, naslednji 
pohod je že načrtovan za prvo soboto 
v oktobru 2022.   
 •Jernej Rebolj, pobudnik poti

Pot v aplikaciji Alltrails: 
www.alltrails.com/explore/
map/trasa-47-km-5e34a2b 

FB profil: 
www.facebook.com/pot.

okoli.obcine.dol
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skupina pohod-
nikov iz Laz ob 

kamnu »za kazen«.

zlatkina ekipa na Oklem

Rok škulj, jelka Runtas in 
Laura šlibar na novi poti 
ob Kamniški bistrici

start v 
Dolskem pred 

Žerjavico 
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čemu praznovati ti obletnici? 
Dogodka sta tesno poveza-
na. Cesar je Dol obiskal zara-
di barona Erberga. Torej je 

le-ta moral biti zelo spoštovan in ce-
njen, da je cesar prišel k njemu na 
obisk. O baronu in cesarjevem obisku 
je bilo v letošnjih Pletenicah že veliko 
napisanega, zato tega ne bi več pona-
vljali. Zaokroženo je zgodba predsta-
vljena v zborniku ob letošnjem pra-
znovanju. Zbornik je v tiskani obliki še 
vedno na voljo v Erbergovih paviljonih 
in na sedežu Občine. Najdete ga tudi 
na spletni strani www.dol.si pod zavih-
kom Cesar v Dolu. 

ŠTIRJE CILJI
V načrtu za praznovanje obletnic si je 
organizacijski odbor zastavil štiri cilje 
in ugotavljamo, da so bili vsi uspešno 
izpolnjeni.

1. Memorialni. Postavili smo spomin-
ski doprsni kip barona Erberga, delo 
domačega kiparja Jurkovška, ki nas 
bo v okolju njegovih paviljonov od-

slej nagovarjal k skrbi za zgodovin-
sko in kulturno dediščino domačega 
kraja. Obnovili smo empirski spome-
nik, ki ga je baron dal postaviti v spo-
min na cesarjev obisk, obnovili pa 
smo tudi oba paviljona in uredili 
okolico. Pripravili smo slovesno in 
privlačno jubilejno proslavo, ki je bi-
la odlično obiskana in nas je navdih-
nila ter razvedrila, saj se na tako veli-
ki prireditvi že dolgo nismo srečali. 
Prišli so vsi, ki so prispevali oziroma 

Črta pod projektom Cesar v Dolu
Ena od razvojnih usmeritev Občine Dol pri Ljubljani je spozna-
vanje, varovanje in promoviranje kulturne dediščine. Leto 2021 
nam je ponudilo priložnost obeležiti dve častitljivi obletnici: 
200-letnico obiska avstrijskega cesarja Franca I. v Dolu in 
250-letnico rojstva našega graščaka Jožefa Kalasanca Erberga. 
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se trudijo k napredku našega kraja, 
in številni ugledni povabljenci. 
2. Domoljubni. Pripravili smo zanimi-
vo razstavo, ki je na poljuden način 
prikazala ozadje cesarjevega obiska ter 
življenje in delo barona Erberga, česar 
do sedaj še nismo imeli priložnosti vi-
deti. S tem smo obudili in obogatili 
zgodovinski spomin prebivalcev naše 
Občine in širše na pomemben obisk v 
zgodovini kraja, o kulturno-zgodovin-
ski veličini dolske graščine, o zaslugah 
barona Erberga za Dol in deželo 
Kranjsko ter o življenju v Dolu pred 
dvesto leti. Na razstavi predstavljene 
vsebine so zbrane v zborniku, ki bo 
ohranjal spomin na te (sedanje in mi-
nule) dogodke. Na razstavi je bil, tudi v 

sodelovanju s Slovansko knji-
žnico, prikazan izbor knjig in 
člankov o zgodovini Dola. 
Prvič smo v obnovljeni graj-
ski kapeli javno razstavili dra-
goceno Kremser-Schmidtovo 
sliko sv. Marjete, dolske zave-
tnice, baronovo darilo naši 
cerkvi. Razstavo s strokovnim 
vodstvom so si nato na treh 
sobotno-nedeljskih odprtih 
terminih ogledali številni obi-
skovalci.

 3. Učno-pedagoški. Učence višjih ra-
zredov Osnovne šole Janka Modra in 
njihove mentorje smo pritegnili k 
raziskovanju tega obdobja bogate 
dolske zgodovine, tako da so sodelo-
vali pri pripravi razstave s temami 
Dolski herbarij, Oblačilna kultura in 
Prehrana 19. stoletja. Za vse višje ra-
zrede osnovne šole Dol in Dolsko 
smo pripravili vodene oglede razsta-
ve (15 ogledov). Učenci so s kultur-
nim programom sodelovali tudi pri 
odkritju baronovega spomenika in 
pri izvedbi jubilejne proslave. 
4. Diplomatski. Širši okvir prireditev 
je imel namen prispevati tudi h kre-
pitvi zgodovinskega spomina na 

Ljubljanski kongres (2. kon-
gres svete alianse) kot naj-
večji diplomatski dogodek, 
ki se je zgodil na naših tleh. 
Temu so bili posvečeni del 
slavnostnega nagovora na-
šega diplomata dr. Boža 
Cerarja na proslavi, njego-
vo  predavanje s predstavi-
tvijo svojih knjig ter preda-
vanje in predstavitev knjige 
o ljubljanskem kongresu 
prof. dr. Andreja Rahtena. 

O širšem pomenu članov rodovine 
Erbergov je predaval ameriško-slo-
venski zgodovinar prof. dr. Stanislav 
Južnič.  

O naših prireditvah je šel dober glas 
daleč naokrog, o njih so pohvalno 
poročali vsi glavni slovenski mediji 
in nanje opozarjali naši zunanji sode-
lavci. Dolske prireditve so bile dostoj-
no dopolnilo ljubljanskim, pretežno 
akademskim prireditvam ob jubileju 
2. kongresa svete alianse.

POMOČ EKIPE IZ ZAKULISJA
Pri pripravi in izvedbi tako obsežnega 
programa jubilejnih prireditev je so-
deloval širok krog posameznikov in 
tudi inštitucij. Nepogrešljiva je bila po-
moč gasilcev, ki so občinskim delav-
cem pomagali pri pripravi prizorišča, 
poskrbeli za prevoz slike sv. Marjete iz 
župnišča do graščinske kapelice ter 
poskrbeli za prometno ureditev v ča-
su dogodka. Hvala za foto reprodukci-
jo Kremser-Schmidtove slike sv. 
Marjete fotografu Alešu Pintarju in 
Vinku Klemenčiču za izdelavo okvirja. 
Zahvala tudi cvetličarju Jožetu 
Gričarju za dekoracijo na odru ter še 
gospe Ivanki Musi, fotografu Janezu 
Kotarju in urednici Pletenic Nini 
Keder. S številnimi društvi in skupina-
mi, ki delujejo v Občini (gasilci, aktivi 
žena, folkloristi, skavti, rokodelci), 
smo še enkrat dokazali, da znamo sto-
piti skupaj in pripraviti nepozaben 
dogodek, kot je bil Cesar v Dolu. 
Vsem iskrena hvala. In nenazadnje, 
odbor se najlepše zahvaljuje županu 
občine Željku Saviču za zaupanje in 
razumevajočo podporo pri številnih 
naših idejah. • dr. Viktor Grilc, 
 dr. Božo Cerar, Alojzij Grebenc, Mojca 
 Valenčak in Nataša Klemenčič v imenu 
 organizacijskega odbora



18

 DOgaJanJe v naŠI OBČInI

sicer pa nam je prof. dr. 
Stanislav Južnič, slovensko-
-ameriški raziskovalec, na 
svoj  hudomušno simpatičen 

način predstavil rodbino Erberg, aka-
demsko izobražene člane družine, 
njihovo delo, kje vse po svetu in do-
ma so pustili velik pečat. Naj omenim 
le dva. 
Volbenk Inocenc Erberg, sin J. D. 
Erberga, je bil jezuit. Najprej je pou-
čeval gramatiko, humanistične vede 
in retoriko, po končanih teolo-
ških študijah pa je bil leta 1726 po-
slan za misijonarja v Paragvaj, kjer je 
v rezidenci Rio Parana tudi umrl. Leta 
1727 je izdal zemljevid Paragvaja. V 
letih 1745-63 je bil predstojnik vseh 
misijonov v Urugvaju. 
Ferdinand Avguštin pl. Hallerstein (je-
zuit, misijonar, matematik, astro-
nom, kartograf in mandarin), Erberg 

po materi baronici Mariji Suzani 
Elizabeti, rojeni Erberg. V času njego-
vega službovanja na Kitajskem dvoru 
je mnogo potoval in pri tem zbiral 
podatke o pokrajinah in prebivalstvu. 
Na podlagi statistike je ocenil število 
prebivalstva in njegov letni prirastek, 
kar je takrat vzbudilo mnogo razprav 
v zahodnem svetu. V cesarskem ob-
servatoriju je opravil številna opazo-
vanja nebesnih pojavov, lege plane-
tov glede na zvezde, objavil zvezdni 
katalog in karto zvezdnega neba.

DVOREC, OKRAŠEN S FRESKAMI
Tudi baron Jurij Vega bi brez 
Erbergov, ki so ga podpirali, verjetno 

imel težjo pot. Prof. dr. Južnič je seve-
da govoril tudi o obisku cesarja 
Franca I. 16. maja 1821 pri baronu 
Jožefu Kalasancu Erbergu, ki je imel 
visokemu gostu kaj pokazati. 
Notranjost dvorca je bila bogato okra-
šena s freskami, slikami in kipi ter 
opremljena z redkim pohištvom. V 
njej so se nahajali bogata zbirka ume-
tnostnih in naravoslovnih dragoceno-
sti, knjižnica in arhiv. Vzorno urejen 
park z drevoredi, botanični vrt z vrsto 
eksotičnih rastlin in dreves, fontana z 
vodometom, ki jo je izdelal Francesco 
Robba. Zaradi vsega tega je dolska 
graščina dobila vzdevek kranjski 
Versailles. •Nataša Klemenčič

Bi se prijavili na razpis, s 
katerim bi izbrali grofa in 
grofico, ki bi nekdaj tako 
imenitnemu dvorcu Dol 
in parku vrnila nekdanjo 
podobo? Pobuda prof. 
dr. Stanislava Južniča bo 
morda naletela na prava 
ušesa. In kako imenitno bi 
bilo, da bi bilo to res tako.

Iščeta se grof in grofica dvorca Dol
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na skupni fotografiji: Alojzij grebenc, mag. minka jere-
bič (ministrstvo za kulturo), župan Željko savič, prof. dr. 

stanislav južnič, nataša Klemenčič, dr. Viktor grilc

•Osnovna šola Janka Modra Dol: 
vsak ponedeljek od 12.30 do 
14.30
•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
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Zadnji v vrsti dogodkov v okviru 
prireditve Cesar v Dolu je bilo 
predavanje dr. Andreja Rahtena, 
znanstvenega svetnika na Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti. 
Dr. Rahten je odgovorni urednik in 
soavtor knjige Ljubljanski kongres 
1821, ki je letos izšla pri Mohorjevi 
družbi v Celovcu, pred kratkim tudi 
prevedena v angleški jezik. Govoril 
je o diplomaciji svetovnih velesil pred 
dvema stoletjema, torej v času, ko 
je Dol obiskal cesar Franc I. in ko je 
v dolski graščini še prebival baron 
Jožef Kalasanc Erberg. Osvetlil je 
pomen Ljubljanskega kongresa, vlogo 
Metternicha, vlogo prisotnih delegacij 
in nekaj drugih podrobnosti. Kongres 
je trajal štiri mesece, Ljubljana pa je 
v tistem času gostila približno 630 
udeležencev. Če bi na primer potegnili 
vzporednico z današnjim časom, bi 
kongres lahko po svoji veličini primerjali 
s Pariško mirovno konferenco. 
Pogovor v Erbergovih paviljonih 
je vodila prof. dr. Petra Svoljšak, 
predstojnica Zgodovinskega inštituta 
Milka Kosa SAZU, in je bil za ljubitelje 
zgodovine prava poslastica. Če ste ga 
zamudili, si posnetek še vedno lahko 
ogledate na Facebook strani Občine 
Dol pri Ljubljani. • Nina Keder

Uspešni diplomat in pravnik dr. Božo 
Cerar je v Erbergovih paviljonih v 
sklopu prireditev Cesar v Dolu pripravil 
pogovorni večer o svojem delu. Napisal 
je številne knjige in članke, posvečene 
njegovemu delu, mednarodni politiki, 
mednarodnim odnosom in diplomaciji. 
Svoja otroška leta je preživel v Dolskem, nato pa ga je pot vodila v svet, kjer je 
doživel nešteto zanimivih pripetljajev. V času slovenskega osamosvajanje ga je 
takratna slovenska vlada postavila za glavnega povezovalca med evropskimi 
skupnostmi in slovensko oblastjo. Kot diplomat je služboval po celem svetu, 
4.000 ljudi pa je največ, kar jih je nagovoril naenkrat, in sicer med opravljanjem 
veleposlaniške službe v ZDA. Tudi v Dolu je pritegnil lepo število ljudi, za kar 
se jim je iskreno zahvalil. Anekdoto, ki se dotika njegovega rodnega Dolskega, 
je delil tudi z obiskovalci. Lahko vam namignemo, da je povezana z njegovimi 
domačimi in preletom helikopterja nad domačo hišo. Zanimivo prigodo je opisal 
na humoren način, prisluhnete pa ji lahko tudi na Facebook strani Občine Dol 
pri Ljubljani, kjer je tudi celoten posnetek predavanja.  • Nina Keder

Diplomacija velesil 
pred 200 leti

Diplomatske prigode

Narava nam je naklonila še en topel večer, da smo lahko med stebrišči 
Erbergovih paviljonov, ob vonju pokošenih travnikov doživeli nepozabno 
glasbeno-pripovedno popotovanje, polno mitoloških drobcev, ljubezen-
skih prigod, otroških molitvic in odzvenov narave. Skozi bogato zaklad-
nico ljudskega izročila nas je popeljala ena najvidnejših raziskovalk, ne-
govalk in interpretk slovenskega pripovednega in glasbenega spomina 
Ljoba Jenče ob milih zvokih citer Tomaža  Plahutnika. Vsaka pesem je 
imela svojo pripoved in vsaka pripoved svojo pesem v bogatih glasovnih 
razsežnostih in še tako znane ali neznane pesmi naših prednikov so ta 
večer razkrile svoje srce.  •Tatjana Avsec
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Dr. Andrej 
Rahten je 
urednik in 
soavtor knjige 
Ljubljanski 
kongres 1821.

svoje 
odraščanje 
v Dolskem je 
opisal v knjigi 
zgodbe iz 
mladosti.

Požupanja nika 
Rovšek je dr. 

Cerarja  obdarila 
s pletenico.

Dr. Cerar 
poleg knjig o 

diplomaciji piše 
tudi literaturo 

za otoke in 
mladostnike.

Osrčen večer 
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Razgrnitve so se udeležili številni 
visoki gosti, veleposlaniki oz. 
njihovi namestniki iz Češke, 
Indije, Irske, Japonske, Kosova, 

Madžarske in Rusije, nekateri evropski 
poslanci in poslanci Državnega zbora 
Republike Slovenije, županja in župani 
oz. podžupani slovenskih občin. 
Dogodka sta se udeležila tudi župan 
Občine Dol pri Ljubljani Željo Savič in 
predsednik Čebelarskega društva Peter 
Uršič. Na razgrnitvi so zbrane nagovorili 
dr. Jože Podgoršek, minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Boštjan 
Noč, predsednik ČZS, prof. dr. Janez 
Bogataj, etnolog in ambasador Evropske 
gastronomske regije Slovenija, in Marko 
Borko, vodja izobraževanja in usposa-
bljanja pri Čebelarski zvezi Slovenije in 
vodja projekta 3D-kranjica. Dogodek 
predstavlja prispevek Čebelarske zveze 
Slovenije ob predsedovanju Republike 
Slovenije Svetu Evropske unije. 
 •Marko Borko, Čebelarsko društvo Dolsko

V petek, 27. avgusta 2021, sta v 
Čebelarskem centru Slovenije 
predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor in 
predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Boštjan Noč razgrnila 
3D-kranjico. 

Nov visokotehnološki čebelarski dosežek 
3D-kranjica predstavljena javnosti

3D-kranjica je fizični model čebele delavke Apis mellifera 
carnica, torej naše avtohtone kranjske čebele. Maketa 
je izdelana v razmerju 1:100, tako v dolžino meri 170 
cm in je edinstven didaktični pripomoček, namenjen 
poučevanju in promociji. Postavljena je na vrteči se 

platformi, vgrajeni v repliko čebelnjaka. Izdelava modela 
3D-kranjice z več kot 90-odstotno morfološko podob-
nostjo z resnično čebelo delavko, je bila kompleksna 
tako v umetniškem kot v tehnološkem smislu, kar so 
omogočile najsodobnejše tehnologije. Za osnovo je 

služila resnična kranjska čebela, slikana z mikro CT-na-
pravo do mikrona natančno. Iz tega sestavljen digitalni 
model čebele je služil izdelavi fizičnega modela s po-

močjo 3D-tiska. Model vsebuje gibljive dele telesa, devet 
poučnih animacij v slovenskem in angleškem jeziku ter 
taktilni didaktični pripomoček – model čebele v velikosti 
20 cm za slepe in slabovidne, ki ga bodo lahko občutili 
v rokah. 3D-kranjica je stalno na ogled v Čebelarskem 
centru Slovenije. Ogled animacij je v okviru čebelarskih 
usposabljanj in predstavitev Čebelarske zveze Slovenije 
brezplačen. Za splošno javnost je ogled animacij možen 
z nakupom žetona v delovnem času gostišča Čebelica.

Opis 3D-kranjice

skupinska fotografija 
pred 3D-kranjico

3D-kranjico sta razgrnila borut Pahor, predsednik 
Rs, in boštjan noč, predsednik čzs.
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na Čebelarski zvezi Slovenije 
v sodelovanju z Zvezo 
paraplegikov Slovenije so 
od 10. do 11. septembra 

organizirali dobrodelni pohod za 
podporo čebelarjem na invalidskih 
vozičkih. Potekal je po poteh Petra 
Pavla Glavarja, saj letos mineva 300 let 
od njegovega rojstva. Pohodniki so 
prehodili kar 77 km, pot pa je 
potekala od Komende, kjer je 
odraščal in deloval, do Lanšpreža, kjer 
je deloval v drugi polovici svojega 
življenja in kjer je pokopan. Začetek 
pohoda v Komendi so simbolično 
začeli invalidi na invalidskih vozičkih. 
Trasa poti je potekala tudi preko 
Občine Dol pri Ljubljani. Pohodniki 
so v Občino vstopili pri Selu pri 

Ihanu, prečkali Zaboršt in prispeli v 
Dol na Rajhovo domačijo, kjer so 
pohodnike v večernih urah sprejeli 
čebelarji Čebelarskega društva Dolsko 
in Plamenke s sladkimi dobrotami. 

Zbrane sta nagovorila župan Občine 
Dol pri Ljubljani Željko Savič in 
predsednik ČD Dolsko Peter Uršič. 
Možno si je bilo ogledati tudi 
apiterapevtski čebelnjak, ki je v 
izgradnji v okviru skupnega projekta 
Občine Dol pri Ljubljani in 
Čebelarske zveze Slovenije. Po topli 
malici in počitku je pohodnike pot 
vodila dalje skozi Kleče in Dolsko v 
Laze, od koder so se povzpeli na 
Janče. Hvala županu in čebelarjem 
ČD Dolsko za prijeten sprejem na 
Rajhovi domačiji ter vsem občanom 
Občine Dol pri Ljubljani, ki ste se 
pridružili pohodu in z nami prehodili 
vsaj delček poti, saj vsak korak šteje! S 
pohodom je bilo zbranih več kot 
8.000 evrov.  
 •Marko Borko, Čebelarska zveza Slovenije

Župan Željko Savič je na 
Rajhovi domačiji sprejel 
pohodnike Dobrodelnega 
Glavarjevega pohoda 2021.

Dobrodelni Glavarjev pohod 2021

skupinska fotografija 
pohodnikov z županom 
Željkom savičem

Pohodniki na 
Rajhovi domačiji

zbrane pohodnike je 
pozdravil tudi Peter 

Uršič.

Pohodniki ob prihodu 
na cilj ob glavarjevi 
kapeli na Lanšprežu
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natin svet je letos svoj tabor 
postavil na Notranjskem, na 
Ločicah. Časovni stroj nas je 
prestavil dobrih 2000 let v  

preteklost, ko so po obronkih Slivnice 
marširali stari Rimljani. Ste vedeli, 
da so se rimski legionarji skoraj 
vsak teden odpravili na 30 km 
dolg pohod z vso bojno opremo? 
Tudi naši kandidati za legionarje 
so prehodili Naravoslovno pot in 
pot Po medvedovih stopinjah. 
Dokazali so svojo vzdržljivost in 
vztrajnost. Vmes so se spustili v 
pravo kraško jamo, obiskali veliii-
ikega pujsa Tonija in pomalicali 
skuto z zelišči, ki so jih spotoma 
nabrali. V taboru so si sami uredi-
li ognjišča in obroke kuhali v ko-

tličkih. Čeprav smo v gozdu postavili 
čisto pravo gozdno umivalnico, so se 
kandidati za legionarje raje hodili na-
makat v rimske terme. Zgradili smo 
celo mini galejo in se z njo prevažali 
po divjih vodah! 
V čast Jupitra in vseh rimskih bogov 
smo prižgali olimpijsko baklo. Nekaj 
tekmovalcev ni imelo konkurence, a 
so se vsi srčno borili v metu diska, ko-
pja, v rokoborbi, dirki z vozovi in šta-
fetnem teku. Med boksom (z blazina-
mi) smo komaj zadržali razgrete navi-
jače s tribun, da niso neprestano vdi-
rali v areno! Zmagovalci olimpijskih 
iger so se zapisali v zgodovino in bili 
ovenčani z lovorovimi venci. 
Kandidati za legionarje so se izkazali v 
ročnih spretnostih, izdelavi talnih mo-
zaikov, računanju (z rimskimi številka-
mi, kakopak!) ter poznavanju svoje 

zgodovine, navad in kulture. S cmo-
kom v grlu so se po napeti vrvi prvič 
spustili čez sotesko. Naslednja vožnja 
je bila samo še užitek. V temi so mora-
li poiskati pot iz čisto pravega gozdne-
ga blodnjaka in čeprav so zagotavljali, 
da jih ni strah, so se zatresle hlače, ko 
je blizu počila kakšna vejica. V temi ni-
koli ne veš, kdo ali KAJ je v bližini! Ko 
zaslišiš lomastenje, si čisto trd od stra-
hu in prepričan, da je za smreko vsaj 
minotaver ali kakšna še bolj krvoločna 
pošast!
Stari Rimljani so se radi razvajali z do-
bro hrano, začimbami in pijačo, radi so 
se oblačili v eksotično svilo in se krasili 
z dragotinami, zato je trgovina cvetela. 
V potujoči mini trgovinici smo lahko 
kupili priboljške tudi na taboru. Otroci 
so pridrveli, ko je trgovec odprl vrata. 
Pregledali so dnevno ponudbo in ce-
ne. Nekateri so porabili prislužene sre-
brnike ali zlatnike za manjše priboljške, 
drugi so varčevali in si, ko so zbrali do-
volj, privoščili kaj dražjega. Najlepša 
hvala našemu sponzorju, podjetju 
Storck za vse dobrote! Ko so prestali 
vse preizkušnje in dodobra okusili legi-
onarsko življenje, so kandidati za prave 
rimske vojake obljubili zvestobo cesar-

ju in rimskemu imperiju. Po ta-
kem slovesnem dogodku se je bi-
lo treba poveseliti na pojedini ob 
velikem tabornem ognju.                                                               
Kam nas bo prestavil časovni 
stroj naslednje poletje, ne vemo. 
Otroci pa komaj čakajo, da bo le-
to naokrog in znova preživimo 
zabaven počitniški teden v 
Natinem svetu. Če želite izvedeti 
več o poletnih dogodivščinah, 
pokukajte na spletno stran Natin 
svet.  
 •Nataša Polanec, ekipa Natin svet

Društvo ljubiteljev narave 
Brest je letos že tretje 
leto zapored organiziralo 
poletne tabore za 
osnovnošolce Natin 
svet. Otroci so ves teden 
preživeli zunaj na travniku 
in v gozdu. Prek igre in 
dela so se učili sobivanja, 
sodelovanja, poguma, 
tehnik življenja v naravi …

Rimski legionarji na Notranjskem
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V Senožetih so že pričeli s Shaolinsko 
vadbo, v svoje vrste pa vabijo še 

nove člane, ki se jim lahko 
vpridružujejo skozi celo leto. 
Vadijo ob ponedeljkih od 8 do 
9 ure na ploščadi osnovne šole 
v Senožetih, v primeru slabega 
vremena pa v Jevnici pad streho 
nogometnega kluba Jevnica. 
»Ob ponedeljkih nas uči učitelj 
iz Shaolin templja Slovenije 
Andrej Zupančič in ta vadba ni 
brezplačna, ob sredah od 9 

do10 pa vadimo sami. utrjujemo tisto, kar 
smo se naučili ob ponedeljkih z učiteljem 
in ob sredah so vadbe brezplačne,« 
sporoča Janja Strniša, ki pravi, da 
jo vadba razveseljuje, sprošča um, 
dviguje telesno energijo ki jo uporablja v 
vsakdanjem življenju, in ji krepi imunski 
sistem. • N. K.

Trim steza Dol pri Ljubljani

Shaolinska vadba v Senožetih in Jevnici

Trim steza, ki je bila zgrajena leta 2008, 
je bila letos spomladi popolnoma prenov-
ljena, dodane pa so bile še nove naprave.

Trim steza je ponovno in morda še bolj aktualna 
kot pred leti. Vse več ljudi teče in vadi v fitnesu. 
Trim steza pa združuje oboje, in to v naravi.
Vadba na trim stezi je vodena z opisi vaj in števi-

lom ponovitev na tablah. Po poti tečemo ali hodimo. 
Vaje so izbrane tako, da vadeči krepi vse pomembnejše 
mišične skupine. Vadba vpliva na široko paleto gibalnih 
sposobnosti, kot so moč, gibljivost, ravnotežje, vzdržlji-
vost, koordinacija. Uporabniki vseh starosti brezplačno 
vadijo kateri koli dan in uro v tednu in hkrati doživljajo 
sprostitev ter stik z naravo, ki človeka duhovno in tele-
sno osveži. Poleg hoje ali teka trim steza nudi še športne 

vaje, ki zmanjšu-
jejo negativne 
posledice sede-
nja in pomanjka-
nja gibanja ter 
drugih enostran-
skih obremenitev 
pri delu. Trim 
steza je »vrelec 
zdravja« v naravi. 

ZAČETEK V 
ZABORŠTU
Trim steza Dol pri Ljubljani se začne v Zaborštu, nekoli-
ko stran od podhoda pod Zasavsko cesto v Dolu, kje je 
nameščena osnovna tabla s podatki o trim stezi. Do prve 
postaje se s tekom ali hojo ogrejemo, tam pa izvedemo 
raztezne vaje. Ostale postaje so nameščene v zavetju goz-
da okoli Koranta in najvišjega vrha, Ajdovščine. Pri zaje-
tju vode za Korant se trim steza odcepi na daljšo in kraj-
šo varianto. Trim stezo smo dodatno opremili s QR koda-
mi, in si lahko s pomočjo pametnega telefona na samem 
trimskem mestu ogledamo prikaz pravilne izvedbe vaj. 
Na filmčku so prikazane še dodatne vaje, ki jih je mogo-
če izvajati, in vaje, ki so primerne za starejšo populacijo. 

ZA KONEC RAZTEZNE VAJE
Zadnja postaja trim steze je v bližini »babcnega brega« v 
Zaborštu, kjer izvedemo statične raztezne vaje. Z lahko-
tnim tekom ali hojo končamo svoje »trimčkanje« na istem 
mestu, kot smo začeli. Želim vam veliko zadovoljstva v 
vadbi na trim stezi in gibanju v našem lepem gozdu. 
•Robert Slabanja

Vse vaje trim 
steze si je 
mogoče ogledati 
tudi na spletni 
strani občine 
Dol pri Ljubljani, 
https://www.dol.
si/sl/content/lo-
kalno/trim-steza-
dol.html
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Prvi zametki nastanka našega 
Kluba segajo v daljno leto 
1997. Z ostalimi somišljeniki 
ga je ustanovil naš prednik 

Ivan Tkalec, ki je bil tedaj eden naj-
boljših strelcev v  Sloveniji, in sicer v 
streljanju na glinaste golobe, discipli-
na trap. Poleg športnih disciplin je 
bil Klub že takrat tudi ekološko na-
ravnan. Po Ivanovi tragični smrti je 
Klub nekaj časa miroval. Glede na to, 
da je bilo vanj vloženega ogromno 
dela in ljubezni, smo se potomci ka-

sneje odločili, da nadaljujemo z de-
lom, vendar v drugačnem smislu. 
Temu primerno sta se uskladila ime 
in statut Kluba. 

OD KOD ČRPAMO IDEJE
Ideje za naše delovanje izhajajo iz na-
ših lastnih težkih življenjskih preizku-
šenj. Nikoli ne obupamo. Z vztrajno-
stjo in pogumom gremo naprej. Ker 
vemo, kako je včasih življenje težko, 
lahko tudi razumemo stiske drugih 
ljudi. Sodelujemo z NVO in drugimi 
organizacijami dobre volje za pomoč 
ljudem.

TAKO JE NASTAL INFORMATIVNI 
KLUB TARAJA
Je prostovoljska organizacija in druž-
beno koristen projekt. Del tega projek-
ta so slikanice in omenjeni spletni por-
tal. Po svojih najboljših močeh se trudi-
mo ohranjati vrednote ter kulturo kla-
sičnega načina branja in pisanja. Če že-
lite prispevati svojo kapljico pozitivno-
sti za boljši jutri, nas lahko spremljate 
na naši spletni strani www.taraja.si in 
na družbenih omrežjih Facebook in 
Instagram, kjer nas najdete na profilu 
Informativni klub Taraja.  
 •Informativni klub Taraja

Za ljudi, ki 
jim je mar

Festivalska prireditev V hvaležnost jeseni v Jevnici

Stiske ljudi so se zaradi 
epidemije znatno povečale, 

zato smo pripravili Spletni 
portal TaRaja, kjer so in 

bodo zbrane pomembne 
informacije, za katere 

menimo, da bi morale priti 
do čim večjega števila 

ljudi, saj jih prej ko slej v 
življenju potrebuje čisto 

vsak izmed nas.

Krajevna skupnost Jevnica, KUD Jevnica in Športno 
društvo Jevnica – kljub oviram, ki jih predstavlja virus  – 
pripravljajo festivalsko prireditev V hvaležnost jeseni, ki bo 
v nedeljo, 24. oktobra. Osrednji dogodek festivalskega 
dogajanja bo razstava kmetijskih pridelkov in izdelkov, 
poleg tega pa bo pred jevniškim športnim domom 
svečano »odkritje« vevnice kot simbola krajevne skupnosti, 
športnikom pa bodo predani novi garderobni prostori.

PRiReDiTeV bO POTeKALA Ves DAn PO OKViRnem 
URniKU:
• nogometni turnir (od 9. do 14. ure),
• strokovno predavanje na temo Kako ohraniti sadovnjake 
zdrave (od 13.30 do 14.30 v gasilskem domu),
• osrednja prireditev s kulturnim programom, razglasitvijo 
priznanj za »naj« pridelke, razglasitev izidov nogometnega 
turnirja, svečano odprtje garderobnih prostorov (od 15.00 
do 16.30),
• družabni del prireditve (od 16.30 do 20.00).

Organizatorji vabijo kmetijske 
pridelovalce (in vrtičkarje) iz domače 
in sosednjih krajevnih skupnosti  (iz 

občin Litija, Šmartno, Dol pri Ljubljani 
idr.) k udeležbi na razstavi kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, prav tako tudi 
zainteresirane k prodajni razstavi, 
za kar bodo zagotovljene stojnice. 

Prijave želene do 14. oktobra. 
Razstavne pridelke in izdelke bo 

komisija sprejemala v soboto, 
23. oktobra, od 15. do 19. ure. 

Kontaktna telefona bosta: 031 514 
178 (Janko Kukovica) in 041 547 

186 (Štefan Trebec).
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V prvem tednu oktobra se 
je odvil še zadnji dogodek 
v okviru Poletnih glasbenih 
paviljonov 2021, že tradi-
cionalne prireditve, ki se odvija v Erbergovih paviljonih. Vsi dogodki so 
bili za obiskovalce brezplačni in dobro sprejeti. Velik odziv sta doživela 
zadnja nastopajoča, koncertni pianist in šansonjer Tomaž Hostnik in 
violinist Matija Krečič. Naj omenimo, da je Hostnik nedavno nastopil tudi 
na Slovenski popevki, kjer je prejel nagrado za najboljše besedilo. Svoje 
mojstrstvo v besedi in glasbi je dokazal tudi v nastopu v Dolu in skupaj s 
Hostnikom sta požela bučen aplavz.   •Nina Keder

Zaključek 
Poletnih 
glasbenih 
paviljonov

Ob 33. obletnici Galerije 19 na domačiji Pr’ 
Krač v Dolskem je potekalo odprtje razstave 
z naslovom Nakit narave. Avtorica Maruša 
Žmitek je navdih našla v naravi, kamor se 
tudi najraje zateče. Prihaja iz Bohinja, tako 
da je ves čas tudi obkrožena z njo. Za pri-
jeten večer so poskrbeli še Sorški orgličarji 
KUD Oton Župančič Sora, predsednik KUD 
Jarem Roman Veras in mlajša literarna sek-
cija KUD Jarem Bezeg Sara in Kaja Bukov-
šak ter pesnik Jurij Marussig. • Nina Keder

Nakit narave
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gospodar domačije 
Pr’ Krač Tone čič je 
avtorico obdaril z ma-
jhno pozornostjo.

sorški orgličarji KUD 
Oton Župančič sora

Pesnik jurij marussig je recitiral s 
predstavnicama mlajše generacije 
saro in Kajo bukovšek.

Avtorica 
maruša 
Žmitek

erbergovi paviljoni 
so bili zapolnjeni do 
zadnjega kotička.

Dogodek je 
povezovala 

Tatjana 
Avsec.

Tomaž 
hostnik 
in matija 
Krečič
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seznanjene in upoštevajoč 
vse protikoronske ukrepe 
smo se zeliščarice odpeljale 
proti Snoviku. Mentorica 

Veronika nas je popeljala do izvirske 
vode. Le-ta naj bi izvirala v Vasenem, 
Potoku in Snoviku, kjer so domačini 
prosto tekočo vodo že v pedesetih 
letih odnašali domov za pitje. O njej 
se je razširil glas, da blagodejno 
vpliva na prebavo. Strokovnjaki so 
ugotovili, da gre za visokokakovostno 
pitno vodo, ki je čista in brez primesi 
ter bogata z magnezijem in kalcijem. 
Po najnovejših raziskavah blagodejno 
vpliva tudi na ščitnico, kožo in kosti. 
Ob izviru raste tudi invazivna rastlina 
žlezava nedotika. To je enoletnica, ki 
zraste tudi do dva metra visoko in je 
bila k nam prinesena s Himalaje. Na 
listnih pecljih so žlezni laski. Cvetovi 
so škrlatni ali rožnati. Plod je glavica, 
ki ob dotiku kar eksplodira in se iz 
nje vsujejo številna semena. Največ 
uspeva ob robu travnikov, obcestnih 
jarkih in močvirnih gozdovih. 
Invazivne rastline spodrivajo druge, 
bolj občutljive rastline. Od tod jim 
tudi ime. Iz žlezave nedotike delajo 
tudi Bachove kapljice – za umirjenost 
in potrpežljivost. Med invazivne 
rastline sodi tudi japonski dresnik.  

V Aziji ima status božanstva zaradi 
vsesplošne uporabe v tradicionalni 
medicini. Korenina japonskega 
dresnika vsebuje resveratrol, ki 
blagodejno vpliva na srčno-žilni 
sistem. Je močan antioksidant, ki 
pomaga zdraviti naš imunski sistem. 
Invazivni rastlini sta tudi kopriva in 
zlata rozga, obe pa dobro vplivata na 
sečila in odvajanje vode iz telesa.
Po učni uri smo si natočile izvirsko 
vodo in se odpeljale še do Term 
Snovik, kjer imajo na zelenici ob 
apartmajih urejen zeliščni vrt.  

Tu rastejo ginko, baldrijan, meta, 
melisa, bazilika, šetraj, majaron, 
žajbelj, rožmarin, aronija, rumena 
rozga, sivka …  Jesen že kaže svoj 
obraz, zato se narava pripravlja na 
počitek. Vse rastline na vrtu bodo 
zaživele in vzcvetele v vsej svoji 
lepoti, ko jih bo obsijalo pomladno 
sonce. Druženje smo zaključile na 
sončku, ob dobri kavici in klepetu, ki 
smo ga močno pogrešale. In ne 
pozabimo: rožice nam pomagajo pri 
spreminjanju čustev iz negativnih v 
pozitivne. •Marina Kopač

Tako kot na vseh šolah 
in fakultetah se je tudi na 
Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje Lipa Domžale 
začelo novo šolsko leto. 

Zeliščarice pogumno v novo šolsko leto

izobraževanje v naravi – snovik

martinovanje za upokojence

Pošteno smo zakorakali v jesenske dni – trga-
tve so že za nami, sedaj pa je čas, da uživamo 
v sadovih svojega dela. Pred vrati je namreč 
praznik svetega Martina, ki bo iz mošta nare-

dil vino, obenem pa poskrbel za številke zabavne tre-
nutke. Ste pripravljeni za martinovanje?
Vabimo vas na izlet MARTINOVANJE V ZELENO 
DOLINO V STOPERCE v sredo, 3. novembra 2021. 
Odhod je ob 10. uri. Peljali se bomo po štajerski avtoce-
sti mimo Celja in imeli prvi postanek v Slovenski 
Bistrici. Po ogledu Slovenske Bistrice bomo krenili po 

lokalni cesti mimo Majšperka do Stoperc, kjer se na ču-
doviti lokaciji nahaja okrepčevalnica Zelena dolina. Tu 
bo organizirano martinovanje z martinovim kosilom, ži-
vo glasbo in krstom mošta. Po večurnem rajanju se bo-
mo pred odhodom še okrepčali s kislo juho v jušnikih, 
da bo pot domov lažja. Ob povratku se bomo po želji 
ustavili še na Trojanah za nakup trojanskih krofov.
Cena izleta 40 eurov. Prijave s plačilom sprejemajo po-
verjenice do 25. 10. 2021. Udeleženci izleta morajo ob-
vezno izpolnjevati PCT predpise.  
 •Društvo upokojencev Dolsko
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iris na tekmovanjih nastopa tako v 
katah kot v športnih borbah. Je 
ena najobetavnejših mladih 
karateistk v Sloveniji. S svojimi 

visokimi uvrstitvami na pokalnih 
tekmovanjih in državnem prvenstvu 
Karate zveze Slovenije si je priborila 

mesto v otroški karate reprezentanci 
Slovenije in je Slovenijo zastopala na 
otroškem Balkanskem prvenstvu, ki 
je potekalo 16. in 17. 10. v Poreču na 
Hrvaškem. Balkanskega prvenstva se 
udeležijo tekmovalci iz držav 
Balkanskega polotoka, Turčije in 
Tunizije. Zahvaljuje se podjetju Klima 
Hafner, ki ji je pomagalo pri udeležbi 
na tem prvenstvu.
 
V soboto, 2. 10., je nastopila tudi na 
državnem prvenstvu Karate zveze 
Slovenije v Slovenskih Konjicah, kjer 
je osvojila 3. mesto v športnih 
borbah, deklice + 45 kg. Iris redno 
trenira štirikrat tedensko, pred 
večjimi tekmovanji pa vsak dan. V 
svoje uspehe Iris vlaga veliko truda in 
odrekanja, saj mora ob šolskih 

obveznostih usklajevati še čas za 
treninge in nastope na tekmovanjih. 
Iris je sicer učenka 6. razreda 
Osnovne šole Janka Modra Dol pri 
Ljubljani. • P. Š.

Iris Bračun Mašera, članica 
karate kluba Sokol, 
je pokalna zmagovalka za 
leto 2021 Karate zveze 
Slovenije v kategoriji deklice 
10–11 let. V skupni seštevek 
se točkujejo osvojene točke 
v disciplinah kate in športne 
borbe.

Obetajoča mlada karateistka

V Vrtec Dol smo v začetku 
oktobra povabili stare starše 
otrok naše igralnice v okviru 
projekta »Gibanje za zdrave 
možgane«. Stari starši so 
skupaj z otroki pripravili teren za 
sajenje sadik, izkopali zemljo, 
razporedili sadike, jih zasuli 
z novo zemljo, ki je primerna 
za grme borovnic in malin, ter 
zelo skrbno zasadili grmičke. 
Stari starši so pohvalili prijetno 
druženje in predlagali, da z 
druženji v vrtcu nadaljujemo tudi 
v prihodnjih mesecih.   
 • Janja Fortuna

Sajenje malin in borovnic v Vrtcu Dol

iris bračun mašera 
in njen trener Peter 
šircelj
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Po mojem spoznanju in vede-
nju je proslava obrisala večsto-
letni prah zgodovine našega 
kraja in nam poživila našo sa-

mozavest in ljubezen do našega bivanj-
skega okolja. Ob tem razmišljanju sem 
prišel do nekaterih spoznanj, o katerih 
bi se bilo zanimivo pogovarjati:
Vedno znova moramo oživljati resnico 
o lepoti kraja, v katerem živimo. 
Lepota, ki so jo naši, lahko rečem, davni 
predniki že v 13. stoletju ali še prej poi-
menovali: Vesela, prijetna dolina /nem-
ško Lustthal/. Nekaj »lokal patriotizma« 
ne škodi.
Skrb za ekologijo in varovanje naravne 
in kulturne dediščine. Ozemlje naše 
občine naj postane Verseilles za naše 
glavno mesto. Imamo srečo, da nima-
mo težke industrije. V smislu varovanja 

naravne dediščine bi bilo pametno 
omejiti nove pozidave. 
Razvijati in podpreti naše kmete in pro-
izvajalce zelenjave, sadja in povrtnin. 
Dolska dolina naj postane oskrbni cen-
ter z zdravo zelenjavo za naše glavno 
mesto.
Naravne danosti izkoristiti za razvoj tu-
rizma.
Varovanje kulturnih spomenikov v smi-
slu služenja ljudem. Tu mislim pred-
vsem na obe graščini v občini. Ob po-
gledu na ruševine dvorca marsikdo 
zmaje z glavo v prepričanju, da ni reši-
tve. Pa vendar so rešitve v več smereh. 

Nekatere so bile že pred desetletji naka-
zane in se niso uresničile iz bojazni 
pred neuspehom. Moje mnenje je, da je 
potrebno dvorec obnoviti in mu dati 
svoj namen, in sicer naj postane dom 
počitka za občane. Verjamem, da bi se s 
Zavodom za spomeniško varstvo uspeli 
dogovoriti za obnovo zunanjosti po 
spomeniško varstvenih kriterijih, ki bi 
vrnili ruševini njeno nekdanjo lepoto. 
Notranjost pa bi obnovili za potrebe bi-
vanja občanov v pokoju. Verjamem, da 
bi naši občani radi preživljali jesen ži-
vljenja v domačem okolju v bližini svo-
jega doma. Zdaj imamo lep zgled v ob-
novi ljubljanske Cukrarne, ki je na zu-
naj zasijala v vsej lepoti gradnje tedanje-
ga časa, namen znotraj pa je povsem 
drugačen in bo tudi ekonomsko vzdr-
žen. V obnovljenem dvorcu bi lahko 
zgradili kulturno prosvetno dvorano, ki 
jo v tem delu občine nimamo. Če bo-
mo razmišljali v tej smeri in ne pozabili 
na graščino v Dolskem, ki bi lahko slu-
žila v znanstvene in turistične namene, 
bomo lahko rekli, da največji Dolan 
Jožef Kalasanc Erberg še po odhodu v 
večnost opravlja svoje delo mecena, ko 
je številnim omogočil študij na visokih 
šolah. Narodni pregovor pravi: »Kjer je 
volja, tam je pot.« V evangeliju imamo 
napotek: »Iščite in boste našli, trkajte in 
se vam bo odprlo …«. V občini imamo 
veliko učenih, modrih, gospodarnih lju-
di in če se poveže ta potencial, verja-
mem, da bi uspeli.  •Alojz Grebenc

Ko neke septembrske 
noči nisem mogel spati, 
sem svoje misli zaposlil 
z obujanjem spomina 
na proslavo ob obletnici 
rojstva največjega Dolana 
Jožefa Kalasanca Erberga 
in v tesni zvezi z njim 
obiska cesarja Franca I. ob 
zaključku Ljubljanskega 
kongresa. 

Spoznanje – nemi krik vhodnega portala
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epidemija je močno zarezala 
v naše življenje in v 
marsičem spremenila naše 
navade in tudi naše odnose, 

še posebno med generacijami. 
Mnoge družine so v teh časih še 
poglobile medsebojne vezi in se še 
bolj povezale v celovito skupnost. Na 
drugi strani pa so mnogi starejši, 
bolni in zapostavljeni, ki jim je čas, 
povezan s covidom-19, prinesel še 
več osamljenosti, stisk, strahov in 
skrbi. Starejši tudi v domačem okolju 
doživljajo osamljenost. Pomembno 

je, da začutijo, da ima življenje smisel 
in prevzamejo odgovornost za svojo 
prihodnost. 

POSLANSTVO žUPNIJSKE 
KARITAS
Ljudje v stiski se morajo odločiti in 
zaprositi za pomoč. Kljub omejenim 
možnostim delovanja smo 
prostovoljci župnijske Karitas 
pripravljeni na pogovor po telefonu 
ali pa se za duhovno pomoč obrnite 
direktno na gospoda župnika Alojza 
Grebenca. Poslanstvo župnijske 

Karitas je dobrodelnost in skrb za 
bližnjega. Gre za ljudi v stiski, ki 
potrebujejo sočuten človeški odnos 
in ohranjanje človekovega 
dostojanstva. Starost ni enostavna, saj 
prinese številne izzive. Tudi pri 
zdravih starejših ljudeh, ki nimajo 
posebnih bolezni, so težave, ki jih 
prinese vsaka starost: telesna 
okorelost, zmanjšana gibljivost, večja 
odvisnost od bližnjih, pozabljivost. 
So starejši, ki z veseljem in vedrino 
sprejemajo vsak dan in se ga veselijo 
ter tako v svoje okolje prinesejo 
veliko vedrine in veselja. Sinovi in 
hčere so jih veseli in mnogim 
domačim so vir energije in dobrega 
duha. Stari starši so neizmeren vir 
modrosti in pomembni posredovalci 
vrednot. Otroci in mladostniki si 
želijo srečanja s starimi starši in so 
jim pomemben vir znanja in 
izkušenj. Svojim vnukom skozi lepe 
spomine podarjajo tudi vrline in 
tradicionalne življenjske vrednote. 

VEDRO SRCE
Včasih je ob vsem, kar nam življenje 
prinaša, težko ohraniti vedrost, 
zaupanje in optimizem. Zato smo 
vsak dan znova postavljeni pred 
odločitev, ali bomo na življenje 
gledali kot dobronamerni optimisti 
ali kot pesimisti. Veselje izhaja iz 
vedrega srca. Ključ do sreče in 
notranjega miru je v naših rokah. Ta 
se skriva v vsakem smehljaju, v vsaki 
dobri besedi, v naklonjenosti, ki jo 
podarjamo sočloveku. Abraham 
Lincoln je zapisal: »Na koncu niso 
leta življenja, ki štejejo, ampak 
dejstvo, koliko življenja je bilo v teh 
letih.«   •Angelca Škrajnar, župnijska 
 Karitas Dol pri Ljubljani

Stari starši so neizmeren vir modrosti

V nedeljo, 3. oktobra, je mednarodni dan starejših in je 
tudi dan, ko župnijska Karitas organizira tradicionalno 
srečanje za starejše – to je za vse občane, ki so dopolnili 
70 ali več let. Tudi letošnjo jesen nam epidemiološke 
razmere ne dovoljujejo organizacije tovrstnih dogodkov, 
prav tako pa tudi ne nedeljskih popoldanskih izletov. 

To jesen začenjamo z rednimi tedenskimi šahovskimi turnirji, ki potekajo vsak torek ob 
19. uri na spletni platformi Lichess. Turnirji so namenjeni vsem šahistom v Občini in so 
organizirani s pomočjo Šahovske sekcije TD Dol pri Ljubljani. Za informacije o prijavi na 

turnir se obrnite na Andreja Kampuša:
 andrej.kampus@gmail.com, 040 306 943. Vljudno vabljeni!

Vabilo na tedenske šahovske turnirje
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Tudi po cestah naše Občine se je zapeljal avtomobil 
ameriškega tehnološkega velikana Googla. Že od 

leta 2014 ponuja storitev Street View (Ulični pogled) 
tudi po naši državi in sedaj so, kot kaže, osvežili 

svoje slike. Srečali smo ga na magistralni cesti, ko 
se je peljal od Beričevega proti Dolu. •N. K

googlov avtomobil 
v naši Občini

Ime Priimek Domače ime naslov in hišna št. telefon GSM Dosegljivost Ponudba
Marjan in Vera  Belcijan Pr' Sirk Kleče pri Dolu 14 01 56 47 565 051 353 165   mleko, mlečni izdelki, žganje, 
       sadni kis, peka iz nove krušne peči
Janez in Tatjana  Bitenc Pr' Goset Kleče pri Dolu 21 01 56 47 501 041 336 571  vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni  
       kis, mošt, domač kruh in potice
Jelka in Janko  Godec Pr HrVaT Dolsko 39      mleko
Silvester Grilj    KMETIJa Križevska vas 12 01 56 47 368 051 441 126   začasno samo sir
  TraVNarJU
Tomaž in Marija  Hilbert Pr' Hrašar Senožeti 16   031358439,  PO 16.00 vsa zelenjava in krompir 
     041 533 267  (sezonska zelenjava)
Janez    Kralj Pr' antonovc Brinje 12 01 56 26 782     sezonska zelenjavakislo, zelje in repa, 
       strokovno škropljenje večjih površin
Stanislav    Kralj Pr' Slavkot Brinje 14 01 56 26 785     povrtnine, živinoreja
Darka    Levičar Pr' Jernač Laze pri Dolskem 44 01 56 47 738 051 816 931,    sezonski pridelki, kis, 
     041 801 778  med, kapsl iz sadja
Marjan    Majdič Pr' Medišku Brinje 5 01 56 26 789 041 334 319   zelenjava, žito
Jožef    Pokovec Pr' Vehuc Zagorica pri Dolskem 12 01 56 47 276     sadje, krompir, žganje, kis, krhlji
Mojca in Franci  rak Pr' Kovač Kleče pri Dolu 16 01 56 47 572 041 568 982 Od 8:00 do 18:00 Zelenjava, krompir
Ivanka    rihtar Pr' Flajšman Beričevo 48 01 56 26 170 041 506 140   zelenjava
Frančiška in Blanka  Slabanja Pr' Mežnarju Beričevo 26 01 56 268 53 031 635 959   zelenjava, prireja govejega mesa
andrej    Šimenc Pr' Pečnikar Zaboršt pri Dolu 12 01 56 47 776 041 880 020   krompir, zelje, zelenjava
Jože    Uštinc Pr' Uštinc Beričevo 40 01 56 26 839 051 321 226   zelenjava, prodaja sadik
Janez in Milena  Velepec Pr' Velepcu Beričevo 21 01 56 26 862,  031 568 000,    jagode, kropir, korenje, solata, zelje
    01 56 27 127 031 802 222
Vinko    Vode Pr' Jakopc Vinje 32 01 56 47 186 040 377 090   jabolka
Maks    Zajc Pr' Zajčk Dol pri Ljubljani 8 01 56 47 590 041 334 895   zelenjava (zelje), krompir
rok, Mateja Žle Pr' Vadamuc Beričevo 45 01 562 61 71 041 950 790   vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst
in andrej       solate, sadike za zelenjavo/ 
       zelje, repa, sarma

Seznam kmetij v Občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke

Noč čarovnic oziroma 
noč, ko se 31. oktober 
prevesi v 1. november, 
se je že dodobra usi-

drala v naše kraje, kar kaže tudi 
na to, kako zelo so te dni iskane 
velike buče. Priljubljen običaj za 
ta čas je namreč izrezovanje in 
okraševanje buč, v katere se 
vstavi goreča sveča. Naši kmetje 
so pridelali cel kup buč, med 
drugim so na voljo na številnih 
kmetijah v Brinju, tudi te na sliki 
izvirajo od tam.   •N. K.

Priprave na noč čarovnic
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Črna kronika kriminaliteta

Videm DolBeričevo
Dolsko

Kleče
Zaboršt Senožeti

za obdobje med 1. in 30. septembrom 2021

• Vlom v tovorno 
vozilo, škoda znaša 
več 100 evrov

• Prometni nesreči, v katerih ni 
bil nihče poškodovan, nastala je le 
premoženjska škoda. 
• Poškodovanje zapornice, škoda 
znaša več 100 evrov.

• Tatvina registrskih tablic, škoda 
znaša okoli 20 evrov.

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

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

•  Prometna nesreča z lahkimi 
telesnimi poškodbami.

• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan, 
nastala pa je premoženjska škoda. Voznik je z 
vozilom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal 
s ceste in trčil v ograjo. Med postopkom 
je bilo ugotovljeno, da povzročitelj 
prometne nesreče ni imel veljavnega vozniškega 
dovoljenja, zaradi česar so mu zasegli osebno vozilo. 
Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na Okrajno 
sodišče v Ljubljani. 
• Prometna nesreča s telesnimi poškodbami.

prometne nesreče Ostalo
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Najprej bi se zahvalila vsem občanom Občine Dol pri 
Ljubljani za vašo podporo in zaupanje. Noben denar ni 
vreden toliko, kot občutek, koliko pomeniš ljudem, kar 
si naredil zanje. Ne zavedate se, koliko dobrega ste vi 
naredili za nas. Veliko vas je, ki ste nas vzeli za svoje 
družinske člane, zaupnike. V občini smo delovali celih 10 
let in smo se tudi veliko naučili in opazili, da je vedno več 
ljudi, ki potrebujejo pomoč. Včasih je dovolj lepa beseda 
in nasmeh.

Med občani se je veliko govorilo o zamenjavi 
koncesionarja, jaz osebno bi se vzdržala vsakega 
komentarja. Vsak posameznik si je ustvaril mnenje o tem. 
Upam, da bo novi koncesionar in njegov kader delal v 
korist ljudi, ker si ljudje to zaslužite, in da bodo pridobili 
vaše zaupanje, kot ste zaupali meni in ekipi. Zahvalila 
bi se rada tudi županu in občinski upravi za vso dano 
podporo in upam, da bodo stali ob strani svojim občanom 
in še naprej delali v njihovo korist. Hvala še enkrat in 
zapomnite si, vedno obstaja žarek upanja.   
 •Andreja Orel s sodelavci

Pomoč in nega na domu

Ste opazili napise na lesenih tablah z okoljsko vsebino, ki so 
postavljene ob poteh v naši občini? Izdeluje in postavlja jih Slavko 
Marić iz Laz. Hvala sokrajanu Slavku in vsem ostalim, ki brez 
besed skrbite za naše čistejše okolje. Sovaščani

zahvala sokrajanu iz Laz Ugodne cene Popust za upokojence

Pokliči

080 2466

PRODAJA KURILNEGA OLJA - Poskrbimo, da vas ne bo zeblo



Tekmovanja se je udeležilo kar 190 tek-
movalcev iz 14 slovenskih klubov. 
Tekači in tekačice vseh starostnih kate-
gorij so se na rolkah prvič do sedaj po-

merili v disciplini ekipnega sprinta, kjer sta na 
rolkarski stezi v Zaborštu vsako ekipo sestavljala 
po dva člana. Vsi najmlajši udeleženci, ki šele 
začenjajo svoje športno udejstvovanje, pa so za 
svoje znanje spretnostne vožnje z rolerji na par-
kirišču pred tovarno JUB prejeli medalje za ude-
ležbo. Med 52 tekmovalci domačega kluba TSK 
JUB Dol sta zmago v absolutni ženski konku-
renci dosegli Nika Ljubič in Tia Janežič. Na stop-
ničke so se uvrstili še Urban Knez in Izak 
Ojsteršek v kategoriji mlajih dečkov, Tine Šporn 
in Ažbe Tičar v kategoriji starejših dečkov ter 
Inja Sešek in Manca Benčina v kategoriji mlajših 
mladink. Najboljši tekmovalci so na koncu tek-
movanja iz rok župana Željka Saviča in predse-
dnika kluba Davida Pavliča prejeli zaslužene 
medalje, diplome in praktične nagrade. 
Ker je bilo to tudi zadnje letošnje pokalno tek-
movanje Smučarske zveze Slovenije, so najboljši 
po posameznih starostnih kategorijah prejeli za-
služene nagrade za skupno uvrstitev na šestih 
izvedenih tekmovanjih v sezoni 2021. Najboljši 
Dolani v skupnem seštevku Poletnega pokala 
Argeta junior 2021 so bili: 

TSK JUB Dol pri Ljubljani je v nedeljo, 10. oktobra 
2021, organiziral tradicionalno tekmovanje 
smučarjev tekačev na tekaških rolkah, ki je štelo 
tudi za Poletni pokal Argeta junior 2021. 

190 tekmovalcev na tekmovanju 
z rolkami in rolerji

1. mesto - Ula Kuhar, starejše deklice
1. mesto - Tia Janežič, starejše mladinke
1. mesto - Katja Marolt, članice
1. mesto - Mark Gavrič, člani
4. mesto - Tine Šporn, starejši dečki
4. mesto - Nika Ljubič, starejše mladinke

na progi v zaborštu

Otroci so bili zelo zagnani.

Ula Kuhar na stopničkah

inja sešek in 
manca benčina na 
stopničkah

Odlično sta se odrezali Tia 
janežič in nika Ljubič

skupinski start

•Jože Klemenčič


