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Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Oktober 2020
Številka 10/2020

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

gospodinjstvo v občini. 
Naslednja številka izide 21. oktobra 2022. Prispevke za objavo 
pošljite na elektronski naslov pletenice@dol.si. Zadnji rok za 

oddajo prispevkov je 10. oktober 2022.
Izdajatelj

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
Barbara Jurič

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Katja Kralj
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico do redakcijskega urejanja in 
krajšanja besedil, ki so predolga ali vsebujejo neprimerno in 
žaljivo vsebino. Pisma bralcev, ki so dolga nad 1500 znakov 

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

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov
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V deželi Jurija Vege
v soboto, 22. 10. od 13. ure dalje

za Osnovno šolo Janka Modra
Poskrbeli bomo za bogato ponudbo na 

stojnicah in glasbene goste.
Lepo vabljeni!

Občina Dol pri Ljubljani vabi na 
tradicionalni jesenski sejem

Pozdrav 
jeseni 2022

 

koledar dogodkov
21. 9. 

24.9.

29. 9.

8. 10.

1. 10

1. 10.

4. 10.

6. 10.

7. 10.

20. 10

26. 10.

15.00 in 16.00

19.00

18.00

6.00

16.00 do 20.00

9. do 13. ure

19.00

18.00

9.00

19.00

Lepote dolske graščine v erbergovih dnevnikih
predavanje
predava mag. Igor gardelin
erbergovi paviljoni, Dol

odprti košarkarski turnir trojk – dolsko 2022
Za osnovnošolce in člane
več na strani 31

Poletni glasbeni paviljoni 2022
Zvezdana novaković in Maša Budič
erbergova paviljona, Dol
vstop prost

delavnica ilustracije s Petrom Škerlom
(ob razstavi njegovih del)
Za odrasle likovne ustvarjalke in ustvarjalce 
erbergovi paviljoni, Dol

K osnovam
Brezplačna intenzivna delavnica učenja osnovnih 
gibalnih vzorcev
več na strani 26
Telovadnica kulturnega doma Dolsko

Topla svetloba narave, ob 150. obletnici rojstva 
Matije jame
Odprtje območne likovne razstave JSkD OI 
Ljubljana okolica
erbergovi paviljoni, Dol

razvoj zavesti
predavanje Davida Cigoja, avtorja knjige Razvoj 
zavesti
kulturni dom Dolsko
vstop prost

Podjetniško srečanje
več na strani 7
kulturni dom Dolsko

Pohod po Poti okoli občine dol pri Ljubljani
več na strani 31
Start izpred gostilne Žerjavica, Dolsko

Tradicionalno tekmovanje smučarjev tekačev na 
rolkah
-Tekmovanje smučarjev tekačev na krožni progi 
v Zaborštu
-alternativno rolanje otrok na parkirišču pred
tovarno JUB

Pridelajmo si zdravo in okusno sadje na 
domačem vrtu
predavanje dr. Jana Bizjaka, uni. dipl. inž. agr.
Rajhova domačija
vstop prost, več na strani 17

Portret duše
Odprtje slikarske razstave Tadeja Žugmana
erbergovi paviljoni, Dol

otroška čajanka
Delavnica Sabine grošelj, vrt zdravilnih rastlin
Rajhova domačija
vstop prost, več na strani 17

9. 10.
10.00 in 12.00

12. 10.
17.00

17.00
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IZ ŽUpanOve pISaRne

Tudi letos so učiteljice, skupaj z učenci višjih razre-
dov, pripravile krajše kulturne programe in manj-
še pozornosti, tako da bodo prvošolčki in njihovi 
starši ta dan ohranili v res lepem spominu. Na 

koncu srečanja s prvošolčki sva z ravnateljem z veseljem 
ugotovila, da imamo ponovno vpisano dokaj številčno ge-
neracijo, primerljivo lanskoletni. To je sicer razveseljivo, is-
točasno pa nam nalaga nove obveznosti po dodatnem za-
gotavljanju prostorov na vseh šolah. Sam prihod učencev 
v šolo je tudi letos potekal pod budnim očesom prosto-
voljcev iz društva upokojencev Dol in Dolsko. Kot vsa pre-
tekla leta so pomagali učencem pri prehajanju na preho-
dih za pešce, policisti in redarji pa so s svojo prisotnostjo 
zagotavljali umirjen, tekoč promet. Na koncu lahko ugoto-
vimo, da prvi šolski dan ni bil samo čaroben, ampak tudi 
varen, zato se jim še posebej zahvaljujem. 
Ob koncu letošnjega leta bodo naše šolske poti še bolj 
varne, kar poskušamo zagotoviti z izgradnjo novih varnih 
šolskih poti (pločnikov). Trenutno se izvajajo zaključna 
dela, skupaj s pločnikom v dolžini 500 metrov v Dolskem, 
ki so del 1200 metrov obnove vodovoda in rekonstrukcije 
ceste, v Dolu pa se zaključuje 350 metrov izgradnje ploč-
nika na vzhodnem delu od rondoja proti Jubu, ki je del 
1100-metrskega pasu nove kanalizacije in širitve ceste s 
pripadajočo infrastrukturo. Vsi posegi so zelo vplivali na 
vsakodnevni življenjski ritem in nemalokrat je bila tudi 
slaba volja zaradi zastojev v prometu, vendar bi se brez 
nujnih omejitev gradnja izvajala še daljše obdobje. Ob tem 
moramo pohvaliti delovodje obeh izvajalcev podjetja 
Hidrotehnik v Dolu in Trgograd v Dolskem, ki sta ves čas 
pripravljena na podajanje odgovorov zainteresiranim kra-
janom in z veliko mero izkušenj, občutka in strokovnega 
znanja sproti rešujeta manjše zaplete.  
Če smo se ob začetku preteklega šolskega leta lahko vese-
lili odprtja treh novih učilnic v Osnovni šoli Janka Modra, 
bomo konec septembra veseli ureditve nove splošne am-
bulante v bivši občinski stavbi, kjer bo zdravnica družin-

ske medicine dr. Anja Černe dobila v uporabo več kot 150 
m2 novih, sodobno urejenih prostorov. Sočasno se bližajo 
koncu tudi izvajalska dela za potrebe občinske uprave in 
krajevnega urada na Rajhovi domačiji, kamor pričakuje-
mo selitev konec oktobra. 
Sredi septembra je bila na dnevnem redu tudi predzadnja 
seja občinskega sveta, kjer smo sprejemali že tretji reba-
lans proračuna v tem letu, poleg tega dokumenta pa sta 
bila na glasovanje pred svetnike  postavljena še dva po-
membna dokumenta: Dokument identifikacije investicij-
skega projekta in Odlok o javno zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta »Dom starejših občanov in medgenera-
cijsko središče v Občini Dol pri Ljubljani«. Tudi na drugih 
področjih smo bili zelo aktivni. Z javnim razpisom je bil 
izbran izvajalec sanacije skalnega podora v Križevski vasi, 
objavljena sta dva razpisa za sanacijo plazu pri naselju Vrh 
in za sanacijo vodovoda ter izgradnjo pločnika od cerkve 
v Beričevem v smeri proti gasilskemu domu. 
Za vse te posege bomo zagotovili sredstva z rebalansom 
proračuna, nekaj rezervnih sredstev pa nameravamo na-
meniti za izgradnjo odstavnega pasu od mosta čez Savo 
do železniškega prehoda na Lazah. Jesen nam je naklonje-
na, dela potekajo po načrtih, tako da se bomo skupaj lah-
ko veselili novih pridobitev. 
Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.  
 •Vaš župan Željko Savič

prvi šolski dan je bil zopet vesel in 
razposajen! Učilnice so bile ponovno 
polne poletnih zgodb, veselih obrazov, 
prijateljstev, želja po učenju in optimizma, 
da bo prihajajoče leto teklo brez 
omejitev zaradi covida-19. Z ravnateljem 
Gregorjem Pečanom sva prvošolčke 
obiskala v naših treh šolah. 

Spoštovane 
sokrajanke 
in sokrajani, 
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pločnik Dolsko

Od maja do avgusta je potekala obnova 
nadvoza v Brinju preko državne ceste 
Šentjakob–Litija. Naročnik projekta, 
Ministrstvo Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI), je v postopku 
javnega naročila izvedbo projekta 
zaupalo podjetju UB Projekt. Celotna 
rekonstrukcija nadvoza je stala 
410.765,69 EUR. 
Nadvoz je bil v slabem stanju. Celotna 
konstrukcija oboka, je bila zamočena. 
Betonskim elementom je odpadala 
zaščitna plast betona, mestoma je 
bila vidna armatura. Pojavljale so se 
razpoke, predvsem med opornikom 
in krili. V okviru sanacijskih del je bil 
izveden vizualni pregled betonske 
površine in evidentiranje poškodovanih 
območij. Odstranjen je bil kontaminiran, 
razpadel in nevezan beton. Popravljene 
so bile razpoke. Oba krilna stebra 
sta bila ojačana. Zamenjan je bil tudi 
celotni krov objekta (vozišče, robni 
venci, ograje).  • Občinska uprava

V avgustu je izvajalec del GP Hribar d.o.o. izvedel dve 
hitrostni oviri. V Beričevem pri avtobusni postaji, skupaj z 
odvodnjavanjem, podaljšal se je tudi pločnik, ki povezuje 
avtobusno postajo z novim prehodom za pešce, ki bo 
potekal po hitrostni oviri. V Vinjah so zgradili hitrostno 
oviro, ki bo pripomogla k umiritvi prometa.  
 • Občinska uprava

Zaključena obnova nadvoza Brinje

Izvedba hitrostnih ovir v 
Beričevem in Vinjah

V  Dolskem smo zaključili 1. fazo rekonstrukcije vodovoda 
s hišnimi priključki, izdelavo meteorne kanalizacije in 
pločnika s cestno razsvetljavo. Trasa izvedenega dela je 
potekala od predvidene obrtne cone do gasilnega doma 
in navzdol proti potoku Mlinščici oziroma Lazam. Skupna 
dolžina tega dela je okoli 500 metrov. Cesta bo v tem 
delu zaključena in promet po njej sproščen.
Dela na preostali trasi, od gasilnega doma Dolsko proti 
Kulturnemu domu Dolsko in severno proti rondoju, v 
skupni dolžini okoli 400 metrov, se bodo nadaljevala z 
izvedbo kanalizacije in vodovoda, kasneje pa se bodo 
izvajalci vrnili in nadaljevali z ustrojem ceste in plitveje vko-
pano infrastrukturo. Dela po pogodbi bodo predvidoma 
trajala do decembra 2022.  •Občinska uprava

Vinje

Beričevo

Po obnovi

Pred obnovo
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Delovanje krajevnega 
urada Dol pri Ljubljani

Začetek novega šolskega leta je tu, posledično se je 
povečalo število udeležencev v prometu. Med njimi je 
najbolj ranljiva skupina - otroci, zato bodite vozniki, še 
posebej v prvih dneh, izjemno previdni.
Vse štiri Občine, ustanoviteljice organa Skupne 
občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, 
Šentrupert in Šmartno pri Litiji, so se odločile za 
nakup lastnega merilnika hitrosti, s katerim bo 
redarska služba SOU izvajala redne meritve. Meritve 
se bodo izvajale predvsem na odsekih cest, kjer 
potekajo šolske poti, in na lokacijah, kjer so bile v 
preteklosti podane pobude po namestitvi hitrostnih 
ovir zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.
Namen postavitve merilnikov hitrosti ni v polnjenju 
občinskih blagajn, temveč so lokacije določene 
z namenom preventivnega zmanjšanja prometnih 
prekrškov, nesreč in umiritve prometa.
Obveščamo vas, da se bodo meritve hitrosti na 
območju Občine Dol pri Ljubljani izvajale redno 
mesečno po planu.
Vozite previdno, upoštevajte prometne predpise, 
seveda tudi v dneh, ko ni napovedanih meritev 
hitrosti. Naj vam prihajajoči dnevi prinesejo kaj 
lepšega kot položnico in kazenske točke.  
 • Helena Kozlevčar, medobčinska inšpektorica,  
 vodja SOU

Redno izvajanje 
meritev hitrosti

Krajevni urad Dol pri Ljubljani ostaja zaprt še do 3. 10. 
2022. Stranke lahko vse zadeve urejajo na Upravni 
enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5, Krajevnemu uradu 
Medvode ali na Linhartovi cesti 13 (zgolj storitve: 
osebna izkaznica, potni list, zamenjava vozniškega 
dovoljenja) v času uradnih ur. Stranke se lahko za obisk 
naročijo na tel. št.: 01 828 16 90 ali e-naslovu:  
narocanje.uelj@gov.si.  •Občinska uprava

V poletnih mesecih 
smo izvedli zamenjavo 
preko 200 luči javne 
razsvetljave, ki niso 
bile skladne z Uredbo 
o mejnih vrednostih 
svetlobnega one-
snaževanja, hkrati 
pa so bile tudi velik 
potrošnik električne 
energije. Uredba med 
drugim določa pogoje 
in načine zaščite 
narave in naselij pred 
škodljivim delovanjem 
svetlobnega one-
snaževanja, varstvo 
bivalnih prostorov 
pred motečo osvetl-
jenostjo iz okolja 
in različne mejne 
vrednosti, ki privedejo 
do zmanjšanja porabe 
električne energije za 
potrebe javne razsvetl-
jave.
Investicija je Občino 
stala približno 36.000 
eur + ddv, vse luči 
javne razsvetljave 

v občini Dol pri Ljubljani pa so sedaj skladne z zahtevami iz 
Uredbe. Ponekod se bo izvedlo še dodatne nastavitve, ki bodo 
odpravile manjše izzive na posameznih lokacijah.
Namestili smo sodobne LED luči, s toplo barvo svetlobe in 
različnih moči, skladno s potrebami. Nove luči imajo med 
drugim tudi funkcijo zatemnitve po določenem spremenljivem 
protokolu. V praksi to pomeni, da se luč po 22. uri zvečer sa-
modejno zatemni na 80 % svetilnosti, po polnoči pa do npr. 50 
% svetilnosti. Ob npr. 6. uri zjutraj se luč znova prižge na 100 
% zmogljivost in razsvetljuje cesto do zdanitve. Na ta način se 
za že tako varčne luči poraba elektrike še optimizira, hkrati pa 
se za uporabnike cest udobje in varnost občutno ne zmanjšata.
Majhna poraba električne energije nam bo tako omogočila 
precejšnje prihranke pri porabljeni energiji, po izvedenih mer-
itvah in ustrezni optimizaciji priključnih moči na omrežje pa se 
nadejamo tudi prihrankov iz tega naslova. • Občinska uprava

Menjava luči



Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 4/14, 152/2020) 
župan Občine Dol pri Ljubljani objavlja 

Priznanja občine Dol pri Ljubljani se podeljujejo 
posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za 
dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s 
katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju 
občine in širše družbene skupnosti.

1. Merila za podelitev priznanj in nagrad

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Dol pri 
Ljubljani, ki ga prejmejo posamezniki, katerih delo in 
aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na 
kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oz. 
oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke 
pri razvoju oz. promociji občine. 

Kriteriji za dodelitev naziva častni občan so izjemni 
dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, 
dobrobit, sodelovanje in skrb za blaginjo občine ali 
njeno promocijo. 
Odločitev o podelitvi naziva se opravi hkrati s 
postopkom določanja priznanj. 

Naziv častni občan se podeljuje praviloma enkrat v 
mandatu. Če je potrebno, se lahko podeli večkrat, 
vendar največ enkrat na leto. 

PLAKETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Plaketa Občine Dol pri Ljubljani se podeli 
posameznikom, pravnim osebam, ki prebivajo ali 
delujejo na območju občine, in posameznikom, ki so se 
rodili ali živeli v občini ter s posebnimi prizadevanji, 
uspehi in dosežki na področju gospodarstva, kulture, 
športa, znanosti, humanitarnega dela ... pomembno 
prispevajo k razvoju občine in medsebojnim 
prijateljskim odnosom. 

Plaketa se podeli tudi perspektivnim mladim do 25. leta 
starosti (učencem, študentom ...) za dosežke na 
različnih področjih udejstvovanja. 

V posameznem letu se podelijo največ tri plakete, od 
tega ena v kategoriji mladih do 25. leta starosti, če je 
podelitev takšne plakete predlagana. 
Plaketa se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, 
vendar naslednjič šele po preteku najmanj petih let od 
zadnje podelitve. 

PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE DOL PRI 
LJUBLJANI
Župan lahko priznanje podeli posamezniku, skupini ali 
pravni osebi za enkratne izjemne uspehe na 
kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali 
prepoznavnost občine ali za izkazano posebno 
požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.

Župan lahko v koledarskem letu podeli največ tri 
priznanja.

Priznanje župana se za isti dosežek izključuje z ostalimi 
priznanji Občine Dol pri Ljubljani.
Priznanje župana se lahko istemu prejemniku podeli 
večkrat, vendar naslednjič šele po preteku najmanj treh 
let od zadnje podelitve.

2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za 
podelitev priznanj

Predlog se lahko poda na pripravljenem obrazcu, ki je 
priloga tega poziva in je objavljen na spletni strani 
Občine Dol pri Ljubljani. Predlog, ki ni podan na 
obrazcu, mora vsebovati vse sestavine, ki jih predvideva 
obrazec.

Pobudo za podelitev naziva častni občan in plakete 
Občine Dol pri Ljubljani lahko poda vsak občan in 
vsaka pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na 
območju občine Dol pri Ljubljani. Pobudo za vsakega 
kandidata in za vsako vrsto priznanja se poda 
samostojno – posamezno.

Pobuda mora vsebovati:
podatke o pobudniku: ime in priimek oz. naziv pravne 
osebe, naslov, telefon,
podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne 
osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, 
kontaktno osebo pravne osebe,
vrsto priznanja in utemeljitev podatkov, ki so potrebni 
za točkovanje.

3.  Rok za oddajo predlogov
Predloge za podelitev priznanj Občine Dol pri Ljubljani 
v letu 2021 pošljite ali osebno dostavite najkasneje do 
ponedeljka, 12. 12. 2022 do 12.00 ure na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol 
pri Ljubljani, v zaprti ovojnici s pripisom »Za občinska 
priznanja«. • Željko Savič, župan

JavnI RaZpIS
za zbiranje predlogov za podelitev 

priznanj OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2022

nOvICe IZ OBčInSke STavBe
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Rezervirajte si petek, 7. 10. 2022 ob 9.00, ko bomo v 
Kulturnem domu Dolsko gostili podjetniško sreča-
nje, na katerem bodo lokalni podjetniki predstavili 
primere dobrih podjetniških praks, predstavniki na-

cionalnih inštitucij pa možnosti črpanja povratnih in nepo-
vratnih sredstev iz naslova različnih javnih razpisov. 
Dogodek bo priložnost za medsebojno spoznavanje, mreže-
nje in iskanje novih poslovnih ter finančnih rešitev.
V novembru bo zaživel tudi spletni katalog lokalnih gospo-
darstvenikov, podjetnikov in obrtnikov, ki daje možnost brez-
plačne promocije vaših izdelkov in storitev. S katalogom želi-
mo oblikovati osrednjo točko lokalne ponudbe, ki bo eno-
stavno dostopen in na voljo vsem zainteresiranim pri iskanju 
različnih izvajalcev ter produktov. Vaš interes za brezplačno 
vključitev in predstavitev nam lahko pošljete že danes, in si-
cer na eva.vovk@dol.si. 
Pripravljamo tudi dokument razvojnih usmeritev za podro-
čje podjetništva v občini Dol pri Ljubljani, ki bo predstavljal 
osnovo za pripravo v lokalne podjetniške strategije. Vaše po-
trebe po nadgradnji in razvoju lokalnega podjetniškega oko-
lja lahko prav tako že posredujete na eva.vovk@dol.si. V ta 
namen bodo organizirane tudi delavnice, o katerih boste na-
knadno obveščeni.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in tudi v prihodnje 
prispevate k večji prepoznavnosti in razvoju lokalnega go-
spodarstva. •Občinska uprava

Jeseni pričenjamo s tremi pomembnimi 
dogodki in aktivnostmi na področju 
podjetništva v občini Dol pri Ljubljani.

PODJETNIKI POZOR! 

Posvetovalnica je namenjena pojasnjevanju  zdravstvenih težav 
posameznikom, ki še niso imeli možnosti biti obravnavani oziroma 
diagnosticirani, pojasnjevanju izvidov preiskav, svetovanju, samo-
pomoči oziroma premagovanju težav, ki jih je mogoče premostiti 
s spremembo življenjskega sloga. Vse to predvsem s področja 
srčno-žilnih bolezni, lahko pa tudi s sorodnih področij, ki se 
nanašajo na notranje bolezni, povezane s srcem, pljuči ali žilami. 
Opozoriti želimo, da posvetovalnica ni namenjena pisanju napot-
nic ali morebitnemu preskakovanju čakalnih vrst. Za posvet s prof. 
dr. Pavlom Poredošem se je treba predhodno naročiti na elektron-
ski naslov obcina@dol.si ali med uradnimi urami Občine poklicati 
na 01 530 32 40. S sabo imejte vso razpoložljivo dokumentacijo, 
za posvet ne potrebujete napotnice ali plačila. Posvetovanja bodo 
potekala v Kulturnem domu Dolsko, Dolsko 55, ob četrtkih od 
12.30 do 13.30. Prvi možni termin je 22. 9., naslednji pa 29. 9. 

Brezplačna 
posvetovalnica 
prof. dr. Pavla 
Poredoša

V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt 
brezplačnega pravnega svetovanja občanom. Pro-
jekt brezplačne pravne pomoči je zastavljen kot 
prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih in 
nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedo-
vanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanj-
ske problematike, delovnega prava, pravic iz inva-
lidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih 
pravic in obligacijskega prava.
Naslednji termin je 5. oktober 2022 od 12.00 
do 17.00, predvidoma v prostorih občinske 
uprave. Pravno svetovanje bo še naprej izvajal 
PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in 
okolja. Prijavite se lahko vsak delovnik od 9.00 do 
14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 ali na 
e-naslovu pic@pic.si. • Občinska uprava

Brezplačno pravno 
svetovanje za občane
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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, sezonska zelenjava, kislo zelje  
       in repa, domače pecivo in piškoti
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
Branka  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
Janez in Mali Gostinčar Kmetija Osoje Laze pri Dolskem 17 031547785   seneno mleko, jogurt, skuta, sorška  
       polnozrnata moka, kruh, sadike, med

Seznam kmetij v Občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
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Na podlagi 7. člena Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke ( Ur.l.RS, št. 167/2021) ter proračuna Občine Dol pri Ljubljani za 
leto 2022 (Ur.l.RS, št. 15/2022), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

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 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 ter 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 kadarkoli 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, 
-  nastop glasbenika solo 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 odloča 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 20. 10. 2022 do 15.00. 
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 treba poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti ovojnici s svojim 
naslovom in s pripisom »JR 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 
zainteresirani kandidati dobijo na sedežu Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna 
oseba: Ana Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-pošta: 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: 619-0001/2022
Datum:   7. 9. 2022 • Željko Savič, župan

JavnI RaZpIS
O DODELJEVANJU NAGRAD MLADINI ZA IZJEMNE DOSEŽKE 

Raven tekmovanja 
ali natečaja

državno

mednarodno
svetovno

Doseženo mesto ali priznanje

•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
•prvo do deseto mesto
•udeležba
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1.VPRAŠANJE
Sredi julija, sredi dneva, sredi 
največje vročine je v Beričevem (in 
najverjetneje okoliških vaseh), 
bojda na električnem vodu med 
Beričevim in Ihanom, prišlo do 
izpada elektrike, ki je trajal več kot 
tri ure. Po pojasnilu na telefonski 
številki Elektra Ljubljane je prišlo do 
defekta zaradi prenapetosti 
omrežja. Zanima me, kako do tega 
pride, ali boste omrežje nadgradili 
in posodobili, kdaj predvidoma in 
ali lahko do tovrstnih izpadov še 
prihaja, glede na to, da se ozračje 
več kot očitno segreva in porabimo 
vse več električne energije za 
ohlajanje.

O: 13. julija 2022 je ob 14.30 
izpadel 20 kV izvod DV Ihan iz 
razdelilno transformatorske postaje 
(RTP) Domžale. Takoj po izpadu smo 
okvaro lokalizirali, izolirali in 
prenapajali del omrežja v največjem 
možnem obsegu. Ugotovljena je bila 

okvara na 20 kV kablovodu med TP 
RTP Beričevo in TP Beričevo, sledila 
je izdelava kabelske spojke.
Pri samem dogodku je prišlo do 
izpada napajanja za 1467 odjemalcev 
oziroma 21 transformatorskih postaj. 
Večina odjemalcev je bila ponovno 
oskrbovanih z električno energijo ob 
15.25,  le en odjemalec je bil 
ponovno oskrbovan po zaključku 
del, ob 21.02.
V Elektru Ljubljana z ustreznim 
razvojem in vlaganjem, skladno s 
potrebami končnih odjemalcev ter 
vzdrževanjem obstoječega omrežja 
skrbimo za kakovostno in zanesljivo 
oskrbo z električno energijo, kot to 
zahtevajo minimalni standardi 
kakovosti, vendar žal nobeno 
omrežje ne more biti v celoti 
odporno na vplive okolja, kar pa 
privede tudi do tovrstnih dogodkov.
Elektro Ljubljana, služba za 
korporativno komuniciranje

2.VPRAŠANJE
Kdaj bo ponovno vzpostavljena 
knjižnica Jurija Vege? Kolikor se 
spominjam, je bilo rečeno, da jeseni.

O: V eni izmed preteklih izdaj 
Pletenic smo zapisali, da je selitev 
knjižnice in zdravnice v nove 
prostore načrtovana v oktobru. 
Terminski plan ostaja nespremenjen.

 Občinska uprava
3.VPRAŠANJE
Kljub pozivom občine v prejšnji 
številki Pletenic opažamo, da 
nekateri lastniki parcel še vedno 
niso uredili svojih živih mej ob 
cestah in je zato cestišče slabše 
prevozno in manj pregledno. 
Zanima nas, ali je Občina že kako 
ukrepala in lastnike pozvala ter ali 

V nadaljevanju preberite odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov. 
Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje, povezano z našo občino, ne odlašajte, 
pošljite nam ga na elektronski naslov pletenice@dol.si ali po pošti:  
Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
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O izpadu elektrike, knjižnici 
in kosovnih odpadkih
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jih pozove le na pobudo občanov 
ali to stori po svoji presoji? Kaj te 
lastnike zaraščenih parcel in živih 
mej čaka, v kolikor ne ukrepajo?

O: Do sedaj je Občina na podlagi 
prijave ukrepala v nekaj primerih, 
kjer je bila vidljivost zaradi 
zaraščenosti živih mej in dreves 
problematična oziroma z vidika 
prometne varnosti neustrezna. Z 
lastniki zemljišč je bilo sporazumno 
dogovorjeno, da se zadeve uredijo. V 
primeru, da lastnik po pozivu Občine 
nevarnosti ne odpravi, se v postopek 
vključi medobčinski inšpektorat, ki 
lahko kršitelja oglobi. Če se tudi po 
intervenciji inšpektorice nevarnost 
ne odpravi, lahko Občina na stroške 
lastnika sama izvede potrebna dela. 
Do danes se tako skrajnih ukrepov še 
ni bilo potrebno  posluževati.  

 Občinska uprava

4.VPRAŠANJE
Veliko je govora o ekološkem otoku 
(odpadu) v Kamnici. Zelo dobra 
ideja, saj kupi smeti okoli 
kontejnerjev res niso bili za 
nikamor! Zanima pa me, zakaj 
glede na velikost prostora oz. otoka 
ni možno pripeljat tudi kosovnih 
odpadkov  (stoli, omare, jogi…)? In 
kar se mi zdi še posebej nesmiselno, 
zakaj ni kontejnerja za odpadno 
(gospodinjsko) olje? 

O: Razširjeni ekološki otok je 
začasna rešitev in je rezultat selitve 
ekoloških otokov z večine ostalih 
delov naše občine. Kot sami 
ugotavljate je bila občina v iskanje 
tovrstne rešitve zaradi 
nekontroliranega odlaganja v 
preteklosti prisiljena. Odpadke, ki jih 
omenjate, bo mogoče odlagati 
takrat, ko bo občina pridobila 
ustrezno zemljišče za postavitev 
zbirnega centra, kjer bo mogoče 
odlagati različne frakcije nenevarnih 
odpadkov. Trenutna lokacija v 
Kamnici je že vsa leta rezervirana za 
gradnjo doma starejših občanov. 
Skladno s terminskim planom je 
predviden začetek gradnje v 
naslednjem koledarskem letu. 

 Občinska uprava

5.VPRAŠANJE
(vprašanje občanke, naslovljeno na 
Jub, d.o.o. in Pletenice)

Nekaj časa je že minilo, odkar smo 
si nazadnje pisali. Vsakič, ko grem 
na sprehod za Savo, se spomnim na 
vas, ko zagledam velik bel in gost 
dim. Glede na vaše obljube me 
zanima, če ste uspeli kaj narediti 
na spremembi tehnologije, kot ste 
zatrjevali? Namreč zaznati 
sprememb ni. Nasprotno, občutek 
imam, da so vaši izpusti v okolje 
vedno bolj intenzivni, kar je 
zaznati tudi v intenzivnem 
neprijetnem vonju. V pričakovanju 
odgovora in aktivnega ravnanja do 
okolja in občanov Dola, vas lepo 
pozdravljam.

O: Nekaj časa je minilo od našega 
zadnjega kontakta in v tem času smo 
delali na izboljšavah izpuha, kot smo 
tudi obljubljali. Upam, da ste med 

vašimi sprehodi opazili, da ga ni več. 
Namreč, v decembru 2021 smo 
začeli z menjavo ključne opreme za 
proizvodnjo ekspandiranega 
polistirena - blokforme. Menjava je 
trajala do konca meseca januarja, ko 
smo pričeli s testnim obratovanjem 
in prešli v redno obratovanje z 
aprilom. Ključna razlika pri 
obratovanju nove blokforme glede 
na staro je v tem, da sedaj vodna 
para, ki se uporablja v procesu 
ekspanzije polistirena, ne prehaja 
več v atmosfero, ampak jo zajamemo 
in koristno uporabimo za ogrevanje. 
Do sedaj pa smo jo v obliki oblaka 
vodne megle izpuščali v okolico. 
Lepo vas pozdravljamo in upamo, da 
bomo uspešno sobivali še naprej.

 Jub, d. o. o.
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Prvošolčki so v šolo prišli v 
spremstvu svojih staršev, ki so 
pozorno prisluhnili 
pozdravnim govorom učiteljic 

ter nagovorom ravnatelja Gregorja 
Pečana in župana Željka Saviča. 
Ravnatelj je tako poudaril, da je za 
prvošolčke to zelo pomemben dan, ki 
si ga bodo verjetno zapomnili za celo 
življenje, in jim želel, da ga bodo lepo 
preživeli, saj je ob tej priložnosti 
staršem pripadal tudi dela prost dan. 
Učencem je zaželel veliko uspeha, 
staršem pa čim manj skrbi. Ob tem pa 
je nazorno naslikal trenutno situacijo 
po šolah, češ da letos nimajo opravka 
le z eno generacijo prvošolcev, ampak 
pravzaprav z devetimi, saj je po dveh 
letih neobičajnega obdobja šolanja 
treba ponovno vzpostavljati ustrezne 
razmere.

V Senožetih je letos v prvi razred 
vstopilo sedem otrok. Župan je 
nagovoril senožeške učence in starše 
ter jim predstavil, kaj lahko še 
pričakujejo, da se bo uredilo v 
njihovem kraju, v povezavi s šolo: »Šola 
v Senožetih ima še vedno perspektivo, 
to okolje jo rabi in je velik povezovalni 
element znotraj kraja. Menim, da vsako 
leto več kot dobro poskrbi za ves učni 
proces, Občina pa z infrastrukturo 
poskuša zagotoviti čimbolj varne poti. 
Po toliko letih nam je skupaj z DRSI 
uspelo povezati vsa tri naselja, želimo 
si urediti tudi pločnik od Mercatorja 
do šole, v tem času pa nam je uspelo 
na vogalu šole pridobiti še dodatna 
zemljišča za širjenje otroških igrišč. 
Veliko pomanjkanje je večnamenski 
prostor, kjer bi se izvajala telovadba in 
v popoldanskem času druge 

aktivnosti, kar smo prepoznali tudi na 
občinskem svetu. Na pobudo 
participativnega proračuna in 
posameznih aktivnih krajanov 
gradimo nov objekt, ki bo imel tudi 
sanitarije. To sicer ni velika 
infrastrukturna pridobitev, ampak je 
vsaj prvi korak.«
Na podružnični šoli Dolsko je letos 24 
prvošolčkov, ravno prav za en razred. 
O tem, kako bodo na Občini še 
poskrbeli za čim boljše pogoje, je 
nekaj besed spregovoril tudi župan: 
»Novembra vam bomo zagotovili 
dober kilometer nove varne poti s 
pločnikom čez naselje Dolsko. 
Prostorsko stisko imamo že nekaj časa. 
Najbrž že veste, da je v načrtu 
nadgradnja s 4 oddelki vrtca in 4 
oddelki šole in enim večjim 
večnamenskim prostorom, saj vemo 
da je telovadnica tu premajhna. 
Prioritete so sicer take, da bomo 
najprej večjo telovadnico zgradili v 
Dolu, nato v Dolskem.«
Na Vidmu so 47 prvošolčkov razdelili v 
dva razreda. Na uvodnem srečanju jih 

V Senožetih, Dolskem in na Vidmu so osnovnošolski prag 1. 
septembra prvič prestopili letošnji prvošolčki. Da bi bil njihov 
vstop v šolo čim lažji, so jim njihove učiteljice in starejši učenci 
pripravili slavnostni sprejem s pevskimi nastopi.

Slovesen sprejem prvošolčkov

Prvošolčki s 
starši v Dolskem 
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je župan nagovoril s spodbudnimi 
načrti: »Tudi v prihodnje vam želimo 
zagotavljati čim boljše pogoje za 
normalno obiskovanje šole. Tudi sam 
sem nekoč obiskoval to šolo in bil tu 
prvošolček. A takrat ni bilo tako lepo 
urejeno, kot je danes. A zagotoviti vam 
želimo še boljše pogoje za športno 
vzgojo, dodatne spremljajoče objekte, 
tudi atletsko stezo. Še ko sem jaz 
obiskoval to šolo, je bila telovadnica 
ista. Zdaj smo naredili že prvi korak, 
pričeli smo z idejnimi zasnovami in 
bomo videli, kaj bo na drugi strani 
rekla država in pristojna ministrstva s 
svojimi omejitvami.«
Otroci so prvi dan v šoli preživeli le 
dve uri, nato pa so ponje ponovno 
prišli starši in skupaj so preživeli prosti 
dan. Mnogi so sončno popoldne 
izkoristili za izlet ali krajši potep, ki se 
ga bodo prvošolčki spominjali za 
vedno. •Nina Keder

Prvošolčki v Senožetih

Ravnatelj 
Gregor 
Pečan

Nastopajoči 
na Vidmu

Župan Željko 
Savič je naj-
prej nagovoril 
prvošolčke 
v Senožetih, 
nato še v 
Dolskem in 
nazadnje na 
Vidmu.

Prvošolčki na 
Vidmu
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Imate žilico za pisanje? In zraven še en kup lepih 
dejanj? Potem vam bo všeč naslednji kreativni izziv 
Rdečega križa Ljubljana – v največ 300 besedah 
spišite zgodbo ali pesem in predstavite vse prednosti 
lepih dejanj za starejše. Sodelujete lahko z zgodbami 
ali pesmimi, ki pokažejo kaj se zgodi tretjemu, če se 
prvi nasmeje drugemu. In kaj lahko vsak od nas naredi 
za boljše medsosedske odnose in več solidarnosti do 
starejših? 
Edini izziv pri tem je, da vse to zapišete brez besede 
»solidarnost«. Zakaj? Ker naj se solidarnost v vašem 
tekstu začuti in pokaže z dejanji in ne le v besedah. Z 
izbranimi literarnimi deli namreč Rdeči križ Ljubljana želi 
spodbuditi še več lepih dejanj, povezanost, prijaznost in 
empatijo med ljudmi, še posebej do starejših. Literarna 
dela sprejemajo do 7. 10. 2022.
Več informacij o samem natečaju in načinu oddaje 
literarnega dela lahko najdete na spletni strani www.
lepadejanja.si. Poleg literarnega dela mladoletni 
obvezno priložite tudi soglasje staršev oziroma 
skrbnikov, ki je ravno tako objavljeno na spletni strani.   
 • Občinska uprava

Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani vabi na tradicionalno 
srečanje starejših vse, ki ste ali boste  letos dopolnili 70 in 
več let. Srečanje bo v nedeljo, 2.  oktobra 2022.  Pričnemo 
z mašo ob 10. uri v župnijski cerkvi v Dolu in nadaljujemo z 
družabnim srečanjem v dvorani Župnišča v Dolu. 
Spoštovani, vzemite si čas zase in se poveselite v družbi 
svojih vrstnikov.  • Župnijska Karitas  Dol pri Ljubljani
 

VABILO

Literarni natečaj lepih dejanj

Zvezdana Novaković bo na svoj koncert povabila 
pripovedovalko zgodb MAŠO BUDIČ - pričarali bosta en lep 
večer prepleten z bolgarsko glasbo in zgodbami za odrasle.



15

DOgaJanJe v našI OBčInI

Zbrane so nagovorili vodja 
vrtca pri Osnovni šoli Dol 
pri Ljubljani Zdenka Peklaj, 
ravnatelj  Gregor Pečan, žu-

pan in predsednik LAS Srce 
Slovenije Željko Savič in ravnateljica 
Vrtca Antona Medveda Kamnik Liana 
Cerar. V programu so nastopali otro-
ci, ki obiskujejo vrtec pri Osnovni šo-
li Janka Modra Dol pri Ljubljani. 
Prenovljeno igrišče že zdaj radi upo-
rabljajo. 

Obnova igrišč v vrtcu v enoti na 
Vidmu in v vrtcu Antona Medveda 
Kamnik v enoti Stranje je del partner-
skega projekta Gibanje za zdrave mo-
žgane, pri kateri sodelujeta kot par-
tnerja tudi Občina Dol pri Ljubljani in 
Občina Kamnik. Oba vrtca sta uredila 
igrišči po podobnih nevroloških do-
gnanjih, ki govorijo v prid temu, da 
se morajo otroci čim  gibati po nerav-
nem terenu in pri igri uporabljati ne-
strukturirane materiale.
Del projekta je tudi izvedba raziska-
ve, ki bo primerjala stanje otrok pred 
obnovo igrišča in po njegovi uporabi 
ob zaključku projekta, ki naj bi poka-
zala na dejanske spremembe v obna-
šanju, igri in razvoju otrok. Na to te-
mo bodo izvedena v prihodnjih me-
secih v obeh vrtcih še predavanja za 
starše in vzgojitelje.
Projekt Gibanje za zdrave možgane 
sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republika Slovenija 

v okviru Programa razvoja podeželja 
RS 2014-2020 preko LAS Srce 
Slovenije.  
 •Mija Bokal, LAS Srce Slovenije

V sredo, 31. avgusta 
2022, je v vrtcu pri Osnovni 
šoli Janka Modra Dol pri 
Ljubljani potekalo odprtje 
prenovljenega otroškega 
igrišča. Ta je po novem 
opremljen z različnimi 
nestrukturiranimi materiali 
in neravnim terenom, kar 
bo otrokom omogočalo 
bolj uravnotežen nevrološki 
razvoj.

Prenovljeno igrišče v vrtcu Dol
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Ob razstavi njegovih del v Erbergovih paviljonih, 
Dol pri Ljubljani za odrasle likovne ustvarjalce in 
ustvarjalke sobota, 1. oktober 2022, od 9. do 13. ure 
Erbergovi paviljoni, Dol pri Ljubljani.

Mentor: PETER ŠKERL (1973) je diplomiral iz ilustracije in vizualnih ko-
munikacij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Za njim je obši-
ren in prepoznaven ilustratorski opus: ilustrira slikanice in knjige za 
otroke in mladino, učbenike in priročnike ter objavlja v otroških revijah. 
Likovno je opremil tudi številne lutkovne, gledališke ter plesno igrane 
predstave. S svojimi ilustracijami je opremil več kot sto različnih knjižnih 
del in prejel veliko pomembnih nagrad: najvišjo slovensko nagrado 
Hinka Smrekarja za ilustracije Močvirnikov (2012). Z njimi je bil leta 
2014 uvrščen tudi na mednarodno ilustratorsko razstavo v okviru knji-
žnega sejma v Bologni. Trikrat je bil nominiran za nagrado ALMA 
(Astrid Lindgren Memorial Award) in dvakrat za HCCA (Hans Christian 
Andersen Award). 

Vsebina delavnice: ILUSTRACIJA ZGODBE /STRIP 
Iz znanega odlomka slovenske klasične literature bomo razvijali kratko 
zgodbo v stripu v črno-beli risbi. Ustvarjanje bo temeljilo na junaku in 
zaporedju zgodbe, inovativnost in kreativnost pri razvijanju zgodbe pa 
bo prepuščana udeležencem likovne delavnice. 
TEHNIKA: črno-bela risba. 
LIKOVNI PRIPOMOČKI: risalni papir, svinčnik (HB in B) in črni flo-
mastri (S, F, M). Predznanje ni potrebno, dobrodošla je le dobra volja in 
želja po likovnem izražanju. 
Obseg: 5 šolskih ur/od 9. do 13. ure. Kotizacija: 20 EUR z DDV (subven-
cionira JSKD). 
Kje?: V razstavnem prostoru ob razstavi mentorjevih del. 
Na osnovi vaše prijavnice vam bomo poslali predračun, ki mora biti po-
ravnan pred izvedbo delavnice. 
Prijava: Izpolnite elektronsko prijavnico na povezavi: https://bit.
ly/3S3TK92.
Kontakt: oi.ljubljana.okolica@jskd.si, tel: 01 241 05 37 (Tatjana Avsec in 
Nataša Klemenčič)

Letošnja misijonska 
nedelja je bila za našo 
župnijo načrtovana zelo 
slovesno. 

DELAVNICA ILUSTRACIJE 
S PETROM ŠKERLOM

Ob vse večji priljubljenosti šaha v 
naši občini smo uvedli redni šahovski 
kotiček. V vsaki številki se spoprije-
mamo s tremi šahovskimi problemi, ki 
so razvrščeni po težavnosti. Ob vsaki 
šahovski poziciji je na voljo tudi kratek 
opis problema. Rešitve ugank bodo 
objavljene v naslednji številki. Veliko 
uspeha pri reševanju!

Rešitve iz prejšnje številke:
Primer 1: 1...  Sg3!! 2. Dg6: Sde2 #
Primer 2: 1. Df8+ Dd8 2.Ta8+! Ka8: 3. bc7!
Primer 3: 1. de6! Sb3: 2. ef7+ Kd7 3. Le6+ Kc6
4. Se5+ Kb5 5. Lc4+ Ka5 6. Lb4+ Ka4 7. ab3 #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski 
kotiček

Primer 3: beli na potezi. Mat v 8.

Primer 2: črni na potezi. Mat v 5.

              Primer 1: črni na potezi. Mat v 3.
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Število udeležencev na predavanjih in delavnicah 
je omejeno, zato se morate predhodno prijaviti. 
Svetujemo vam, da svoje mesto rezervirate že se-
daj. Na e-naslov klemen.runtas@dol.si ali tel. št. 01 

530 32 40 nam sporočite vaš ime in priimek, katere delav-
nice/predavanja vas zanimajo, kraj bivanja ter vaš kontakt 
(elektronski naslov), da vas lahko na prihajajočo aktivnost 
prijazno opomnimo oz. vam sporočimo, če bodo kakšne 
terminske ali lokacijske spremembe. V nadaljevanju vam 
na kratko predstavljamo vsebine in termine za prihajajoče 
aktivnosti, predvidena lokacija za vse aktivnosti je posestvo 
Rajhove domačije v centru Dola pri Ljubljani

PREDAVANJE: PRIDELAJMO SI ZDRAVO IN OKUSNO 
SADJE NA DOMAČEM VRTU
Kdaj: sreda, 12. 10. 2022, ob 17. uri
Predavatelj: dr. Jan Bizjak, uni. dipl. inž. agr.
Na predavanju bo predavatelj predstavil, na kaj vse mora-
mo biti pozorni pri zasnovi, zasaditvi ter kasnejšemu 
vzdrževanju sadnega drevja in jagodičevja v obhišnem vr-
tu oziroma travniškem sadovnjaku. Kje kupiti sadike, ka-
ko jih posaditi, katere sorte izbrati, koliko in s čim jih gno-
jiti ter kako se izognit škodljivcem in boleznim, bodo 
glavne tematike uvodnega sadjarskega predavanja.

SREČANJE ČEBELARJEV ČD DOLSKO
Kdaj: sobota, 15. 10. 2022
Čebelarsko društvo Dolsko vabi vse člane in občane na 
vsakoletno srečanje. V okviru dogodka si boste lahko 
ogledali čebelnjak na Rajhovi domačiji, se udeležili stro-
kovnega predavanja, poskusili različne vrtce medu, za naj-
mlajše pa bodo pripravili praktične delavnice.

DELAVNICA: OTROŠKA ČAJANKA
Kdaj: sreda, 26. 10. 2022, ob 17. uri
Izvajalka: Sabina Grošelj, Vrt zdravilnih rastlin
Otroška čajanka je delavnica, ki je v prvi vrsti namenjena 
najmlajšim. Otroci bodo na interaktivni delavnici spoznali 
zelišča, ki pomagajo pri raznih tegobah. Zelišča bodo lah-
ko poskusili v obliki napitkov, čajev in okusnih namazov!

V primeru slabega vremena bodo delavnice, ki so predvide-
ne na prostem, izvedene teden dni kasneje, o čemer vas bo-
mo obvestili na občinski spletni strani, prijavljeni pa boste o 
spremembi obveščeni po elektronski pošti. 
 •Občinska uprava

V okviru LAS projektov Park življenja in 
Čebelja pravljica povezuje, sofinanciranih iz 
EKSRP sklada, bo Občina Dol pri Ljubljani 
od oktobra dalje na Rajhovi domačiji 
organizirala vrsto predavanj, izobraževalnih 
delavnic in tematskih sejmov. Vse aktivnosti 
bodo za občane brezplačne. 

Brezplačne aktivnosti za vse generacije

BRAINOBRAIN CENTER 
DOL PRI LJUBLJANI

V bivših prostorih Varstva na kmetiji smo začeli 
trenirati možgančke!

Kaj delamo? Treniramo z brainobrain metodo.

Kdaj se nam lahko pridružite?

Za spodbujanje enakomernega razvoja leve in desne hemisfere 
smo razvili metodo Brainobrain, ki daje izjemne rezultate na več 

200.000 otrocih po celem svetu. Metoda Brainobrain je enostavna, 
zabavna in otrokom zelo privlačna, lahko ji rečemo kar brain gym 
za otroke. Kako poteka učenje? Metoda Brainobrain je enostavna, 
zabavna in otrokom zelo privlačna. Otroci se prve 3 do 4 mesece 

učijo računati z abakom, nato nadaljujejo z računanjem brez njega 
– abak si morajo vizualizirati, torej računati v mislih, prav tako pri 

razvoju uporabljamo miselne uganke za otroke. Otroci se tako učijo 
biti pozorni na svoje misli in vadijo, da bi povečali notranjo jasnost 

s sliko kroglic. Kadar vadijo uporabo svojih vizualnih abakov, je 
aktivirana njihova domišljija.

 
 Pon Tor

16.00–18.00  

18.00–20.00

VPISUJEMO 
LBOB 1 
4–6 LET

VPISUJEMO 
rEG 1 

7 + LET

 Prijave in info: Barbara Šimenc, licencirana 
trenerka, Brainobrain center Dol pri Ljubljani, 

tel: 041 350 954, www.brainobrain.si.
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Na vprašanje, čemu je 
Občina pristopila k pripravi 
razvojnih usmeritev na po-
dročju turizma, je njen od-

govor obrazložila tako: »Zaradi ugo-
dnih kazalnikov, ki so se v zadnjih le-
tih dogajali na turistično-gospodar-
skih trgih, zaradi visoke stopnje rasti 
tega sektorja ter zaradi velikega po-
tenciala nadaljnje rasti, ki jih napove-
dujejo nacionalne, evropske in glo-
balne organizacije. Tudi na lokalnem 
območju je Občina Dol pri Ljubljani 
prepoznala priložnost za razvoj turiz-
ma, tako zaradi že načrtovanih inve-
sticij v turistično infrastrukturo (npr. 
kolesarske poti, Rajhova domačija, 
idr.) kot tudi zaradi pobud prebival-
cev in obstoječih lokalnih turističnih 
ponudnikov ter regijskih organizacij, 
ki se ukvarjajo s področjem turizma 
in iščejo dodatne turistične produkte, 
ki bi naslovili strateške usmeritve 
Slovenije v smeri zelenega, aktivnega, 
zdravega, butičnega in trajnostnega 
turizma. Dokument vsebuje predsta-
vitev globalnih trendov v turizmu in 
razvojne usmeritve na področju turiz-
ma za Slovenijo, temeljna strateška iz-
hodišča za razvoj turizma v Občini 
Dol pri Ljubljani, analiza stanja na po-
dročju turizma v občini Dol pri 
Ljubljani (izvedena leta 2021), opis vi-
zije in ciljev na področju turizma v 
občini Dol pri Ljubljani, opis petih iz-
branih razvojnih vsebinskih področij 
za doseganje turističnih ciljev v obči-
ni (Erbergi in botanika, Jurij Vega, so-
točje rek Kamniške Bistrice, Save in 

Ljubljanice; Korant in arheološka de-
diščina območja ter kmetije odprtih 
vrat) in treh horizontalnih področij 
(dogodki, sistemsko upravljanje turiz-
ma v občini in ustrezna javna/turistič-
na infrastruktura) ter povzetek ključ-
nih ugotovitev. Namen priprave do-
kumenta razvojnih usmeritev na po-
dročju turizma v občini Dol pri 
Ljubljani za obdobje 2021–2027 je bil: 
pridobiti jasno sliko o trendih in ra-
zvojnih usmeritvah v turizmu na nivo-
ju regije/države, trenutnem stanju na 
področju turizma v občini, predno-
stih, slabostih, priložnostih in nevar-
nostih za razvoj turizma v občini; de-
finirati vizijo in ključne cilje na po-
dročju turizma ter identificirati 3 do 5 
ključnih razvojnih vsebinskih podro-
čij z nizom idej, ki imajo potencial za 
doseganje zastavljenih ciljev (izhodi-
šča, razvojni koncept, aktivnosti, cilj-
ne skupine); identificirati ključne de-
ležnike za načrtovanje in izvedbo tu-
rističnih aktivnosti v občini; pridobiti 
izhodišča za letno (finančno) načrto-
vanje turističnih investicij, programov 
in aktivnosti na lokalni ravni. 
Temeljna vizija turizma je: »Dol pri 
Ljubljani bo do leta 2027 uspešna in 
prepoznana destinacija aktivnih out-
door in edinstvenih kulturnih dožive-
tij, prepletenih z zdravjem, znanjem 
in tradicijo. Čisto okolje, urejena in-
frastruktura, zelene površine in pove-
zani ljudje bodo prebivalcem omogo-
čali kakovostno bivanje in jih motivi-
rali k pristnim stikom z obiskovalci in 
turisti.« 

CILJI TURIZMA V NAŠI OBČINI
Dokument sta pripravila Razvojni 
center Srca Slovenije, d. o. o. (Mojca 
Štepic, Mija Bokal, Mitja Bratun, Tina 
Pregel) in Občina Dol pri Ljubljani 
(Željko Savič in Eva Vovk), 32 oseb je 
sodelovalo na delavnicah, dobili pa 
so tudi 176 anonimno izpolnjenih 
vprašalnikov. Intervjuvali so tudi 
predstavnike različnih organizacij, 
poveznih s turizmom v občini.
Iz vseh ugotovitev so cilji turizma do 
leta 2027 naslednji: 

1. Povečanje števila slovenskih in 
tujih turistov v občini za 50 % 

(izhodiščno leto 2019: 1.269 turistov) 

2. Povečanje zaposlenih v turistič-
ni dejavnosti za vsaj 10 % 

3. Pridobitev certifikata Slovenia 
Green Destination Bronze 

4. Oblikovani vsaj 3 nosilni inte-
gralni turistični produkti 

5. Izvedena vsaj 2 ključna infra-
strukturna občinska projekta na 

področju turizma 

6. Povečanje števila nastanitvenih 
zmogljivosti za 10 % (izhodiščno 

leto 2019: 41 ležišč) oz. vsaj 60 % za-
sedenost obstoječih prenočitvenih 
kapacitet (izhodiščno leto 2019: 25,24 
% zasedenost) 

7. Povečanje števila gostinskih po-
nudnikov za vsaj 2 oz. vzposta-

vljenih vsaj 6 prodajnih točk z lokal-
nimi pridelki/izdelki (npr. 1 v vsakem 
vaškem odboru)

In kako je z obiskom turistov v naši 
občini? »V letu 2018 je občino Dol pri 
Ljubljani obiskalo 1.239 turistov, ki so 
skupaj opravili 3.206 prenočitev, v le-
tu 2019 pa je občino obiskalo 30 turi-
stov več. Ti so skupaj opravili 571 več 
prenočitev kot predhodno leto. 
Povprečna doba bivanja turistov v ob-
čini Dol pri Ljubljani je bila v letu 
2018 2,59 dni, v letu 2019 pa 2,98 dni. 
Organiziranost turizma na ravni 
Občine Področje turizma na občinski 
ravni pokriva 1 oseba, 5 % delovnega 
časa. Večinoma gre za sodelovanje s 
Turizem Ljubljana in LAS Srce 
Slovenije ter za sodelovanje z društvi 
pri organizaciji različnih dogodkov in 
prireditev (administrativna dela). Za 
izvedbo dogodkov v občinskih pavi-
ljonih je zaposlena ena oseba za po-
lovični delovni čas. Leta 2010 je bil 
ustanovljen TIC Jurij Vega, Dolsko, ki 

Na eni zadnjih občinskih sej, še pred minulo poletno 
turistično sezono, je Mojca Štepic iz Razvojnega centra 
Slovenije predstavila obsežen dokument z naslovom 
Razvojne usmeritve na področju turizma v Občini Dol 
pri Ljubljani za obdobje 2021 do 2027. V okviru tega je 
bila izvedena tudi anketa med prebivalci naše občine, 
nekatere povzetke 90-strankega dokumenta objavljamo v 
nadaljevanju.

Razvojne usmeritve 
na področju turizma 
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pa še ne obratuje. Razmišlja se o 
vzpostavitvi nove TIC točke v Dolu 
na Rajhovi domačiji ter o ustanovitvi 
javnega zavoda, ki bi prevzel podro-
čje turizma in delovanje TIC-a z na-
slednjimi aktivnostmi: informiranje 
obiskovalcev in turistov, priprava 
promocijskega materiala, vzpostavi-
tev in vzdrževanje spletne strani Visit 
Dol, razvoj in trženje programov (de-
lovanje kot turistična agencija), vode-
nje po znamenitostih, prodaja vsto-
pnic, manjša trgovina z lokalnimi 
produkti, razstavno-prodajni prostor, 
vodenje statistike obiska…).« 

TURISTIČNA PONUDBA
In kaj občina nudi na področju turi-
stične ponudbe? Imamo naravno de-
diščino (graščinski park, razgledne 
točke, izviri, reke, sotočje treh rek…), 
kulturno dediščino (dvorec Dol, 
Erbergova paviljona, Rajhovo doma-
čijo, Žerjavov grad, cerkve, Vegov 
muzej, spominska soba in hiša pisa-
telja Miška Kranjca, številne rokodel-
ce…), gostinsko ponudbo (Vegov 
hram, Pr' Krač, Pri žerjavici, Fantazija, 
Lunca, Sosed, Zvonček…), ponudbo 
prenočišč (Vegov hram, Pr' Krač, 
camper stop Osredke…), seminarsko 
ponudbo (kulturni dom Dolsko, ob-
čina, Vegov hram, Pr' Krač, Hiša zaba-
ve Pustotnik..), športna infrastruktura 
in ponudba (Vegov hram s kolesar-
sko ponudbo, športno rekreacijski 
center Korant, kolesarski poligon 
Zajelše, nogometna igrišča, plezalne 
stene, lov na sulca, asfaltna igrišča…), 
pohodniške poti (Barjurova krožna 
pot, Zasavska planinska pot, Vegova 
učna pot, pot okoli občine Dol…), šte-
vilne kolesarske poti, vrt zdravilnih 
rastlin, številna društva (turistična, 
športna, kulturna, čebelarska…), šte-
vilne kmetije, znamenite osebnosti, 
tradicionalne prireditve (sejmi, kreso-
vanja, prvomajske budnice, martino-
vanje, teke in pohode, športna tek-
movanja…), priložnostne dogodke 
čez celo leto (Poletne glasbene pavi-
ljone, razstave v Erbergovih paviljo-
nih, Galeriji 19…), kulinarično ponud-
bo, značilno za občino (prešca, plete-
no srce…) in turistične publikacije 
(zloženka Vegova pot, pohodniške 
poti Posavskega hribovja, Konjeniške 
poti Posvskega hribovja, Promocijska 
brošura Dežela Jurija Vege, Turistična 
karta občine Dol pri Ljubljani, 

anketa med turisti v Dolu pri Ljubljani
Nekaj turistov smo povprašali kaj 
jih je navdušilo v naših krajih.

Darija (Hrvaška)
»Všeč mi je, da vidim vse več ljudi, ki se odločijo živeti 
izven urbanih središč, da cenijo življenje na deželi, hiše 
z vrtom, da cenijo naravo. Ko vidim okoli hiš kolesa in 
igrače, to pomeni, da tam živijo mlade družine. Nekoč 

so se na deželo selili le 
upokojenci. Tukaj imate 
prekrasno. Tudi jaz sem se lani 
z družino preselila iz Zagreba ven, v naravo.«

Stefania in Giovanni 
(Bergamo,Italija)
»Sem sva prišla z avtomobilom in kolesi. Voziva 
se po kolesarskih poteh. Greva od Ljubljane 
proti meji s Hrvaško, potem pa proti Mariboru in 
potem z vlakom v Ljubljano. 

Spiva v Vegovem hramu, obiskala sva tudi kmetijo Pr' Krač. 
Lastnik nama je razkazal svojo domačijo, malo smo poklepetali. 
Jedla sva potem pri žerjavici in poklepetala z domačini. Všeč 
nama je, če jeva lokalno in domačo pripravljeno hrano.«

Jitka in Lukas (Češka)
»Obiskala sva že Ljubljano in Veliko planino, bilo je super. Tu, v 
Vegovem hramu, bova prenočila petkrat. Vsak dan greva 
drugam. Jutri na morje. Imava kolesa, a imava pripombo, saj 
kolesarske poti niso dobro označene. Najraje pa kolesariva po 
naravi.«

Panoramska karta občine, Namigi za 
doživeta potepanja po Srcu Slovenije, 
Okusi osrednje Slovenije, knjiga 
Dežela Jurija Vege, jubilejni zbornik 
Cesar v Dolu…).
Pri pripravi vizije, ciljev in vsebinskih 
področij so izhajali iz ugotovitev 
opravljenih analiz, rezultatov delav-
nic in individualnih sestankov ter na-
cionalnih strateških razvojnih usmeri-
tev na področju turizma. Uporabljena 
izhodišča za razvoj turizma
•Strateška vizija slovenskega turizma 
•Zelena butična destinacija za zah-
tevnega obiskovalca, ki išče raznolika 
in aktivna doživetja, mir in osebne 
koristi 
•Trajnostni vidiki razvoja turizma 
•Politika vključujočega turizma (soo-
blikovanje prebivalcev – prebivalci 
kot promotorji in informatorji lokal-
ne ponudbe) 
•Lega v osrčju Slovenije, bližina glav-
nega mesta 
•Organiziranost in povezovanje ob-
stoječe ponudbe in obstoječih kako-
vostnih ponudnikov, ki predstavljajo 
zdravo jedro za razvoj turistične po-
nudbe občine ter podjetniška nad-

gradnja teh zdravih jeder 
•Odgovorno ohranjanje kulturne 
identitete podeželja, t. j. naravne in 
kulturne dediščine 
•Zaščita naravnega okolja in kultur-
ne krajine 
•Neokrnjena narava (ki je še »neizko-
riščena«) in lažje pohodniške poti 
•Razvoj turistične ponudbe za aktiv-
ni turizem 

Z definiranimi razvojnimi vsebinski-
mi področji želijo, da se turizem v 
občini osredotoči in še bolj jasno 
profilira, hkrati pa izkoristi že obsto-
ječe lokacije in potenciale, ki danes 
že obstajajo, vendar potrebujejo moč-
nejšo vsebinsko, investicijsko, promo-
cijsko in trženjsko nadgradnjo: 
»Govorimo o lokacijah in edinstvenih 
zgodbah, na osnovi katerih je mogo-
če dalje razvijati privlačne kulturne 
ter outdoor & rekreacijske produkte 
in storitve, ki se naslanjajo na: 
Erberge in botaniko, Jurija Vego, so-
točje rek Kamniške Bistrice, Save in 
Ljubljanice, Korant in arheološko de-
diščino območja ter kmetije odprtih 
vrat.« •Nina Keder Fo
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naročanje gradiva v paketnik 
ObObčina Dol pri Ljubljani, Knjižnica Jurij 

Vega Dol pri Ljubljani in Mestna knjižnica 
Ljubljana vam ponujamo novo storitev, 
naročanje knjižničnega gradiva v paketnike 

Direct4me na lokaciji Občine Dol pri Ljubljani. Pri 
občinski stavbi smo postavili niz paketnikov, v katere 
sedaj lahko naročite gradivo iz knjižnice Bežigrad. 
Prevzamete ga lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan. 
Veseli nas, da vam lahko zagotovimo še dodatno 
storitev, naročilo v paketnik, in s tem olajšamo dostop 
do knjižničnega gradiva, preden bomo ponovno odprli 
prenovljeno knjižnico Jurij Vega. Lahko pa izkoristite 
možnost izposoje gradiva v vseh enotah Mestne 
knjižnice Ljubljana, predvsem v Črnučah, Zalogu, Polju, 
Bežigradu in Mostah. 

KAKO NAROČIM REZERVIRANO GRADIVO ZA 
PREVZEM V PAKETNIKU? 
V knjižničnem katalogu Cobiss+ ali mCobiss v knjižnici 
Bežigrad rezervirate želeno gradivo in izberete 
prevzemno mesto Dol-paketnik,
gradivo iz knjižnice Bežigrad rezervirate po telefonu 
01/ 308 53 00 in se dogovorite za prevzemno mesto 
Dol-paketnik.
Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in 
pripeljano iz knjižnice Bežigrad, boste na vašo 
mobilno telefonsko številko (zabeleženo v COBISS+, 
Moj profil) prejeli SMS obvestilo in digitalno zvočno 
kodo za odpiranje paketnika.

KAKO PREVZAMEM GRADIVO V PAKETNIKU?
Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v 
SMS obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.
Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS 
obvestila.

Za gradivo, ki ga ne boste prevzeli, vam zaračunamo 
strošek v skladu s cenikom. 

KAKO VRNEM GRADIVO?
Gradivo lahko vrnete v paketnik z aplikacijo Direct4.
me, za vračilo v paketnik se dogovorite s klicem v 
knjižnico Bežigrad ali ga brezplačno vrnete osebno v 
knjižnici Bežigrad. Podrobnejša navodila za prevzem in 
vračilo izposojenega gradiva so navedena na 
paketniku. Paketniki so na voljo tudi v drugih 
knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana in uporabniki so 
s storitvijo zelo zadovoljni. Vabljeni k uporabi tudi vi. 
 •Branka Vodenik, Nataša Grubar Praček
 

- Osnovna šola Janka Modra Dol: vsak ponedeljek od 13.00 do 
14.15
- Kulturni dom Dolsko: vsak ponedeljek od 14.30 do 16.15
- Senožeti, parkirišče pred osnovno šolo: vsak ponedeljek od 
16.30 do 17.45
- Podgorica: vsak ponedeljek od 18.15 do 19.00
e-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01 308 51 24 ali 041 473 930
Naročila in rezervacije sprejemamo po telefonu ali e-pošti vsaj 
en dan pred prihodom bibliobusa v vaš kraj. Rok izposoje je 
75 dni brez možnosti podaljšanja. Gradivo bibliobusa preverite 
v Cobissu na www.mklj.si, oddelek Potujoča knjižnica. Ob 
naročilu ali rezervaciji obvezno navedite vaše ime in priimek ter 
postajališče bibilobusa. Potujoča knjižnica po poletnem predahu 
ponovno obratuje s 1. septembrom. Za vse gradivo, ki je bilo 
izposojeno maja in junija, je rok vračila v septembru in oktobru.

Potujoča knjižnica
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Na mostu je potekala posebna slovesnost na sre-
dini mostu, kjer sta se srečala župan občine Dol 
pri Ljubljani Željko Savič in župan občine Litija 
Franci Rokavec ter podpisala listino o nameri za 

izgradnjo novega mostu. Ob tem je potekal zanimiv kul-
turni program s plesnimi in pevskimi nastopi, nato pa so 
se udeleženci preselili v Zadružni dom v Jevnici, kjer so 
predvajali še projekcijo dokumentarnega filma Roka 
Rozmana Zgodba Save in okrogla miza z naslovom Sava 
danes in jutri ter življenje z njo, ob in v njej.  •Nina Keder

8. septembra 1959 je po lesenem visečem 
mostu čez Savo, ki povezuje Senožeti 
in Jevnico, prvič stekel promet. Ob tej 
priložnosti sta Vaška skupnost Senožeti 
in Krajevna skupnost Jevnica priredili 
posebno praznovanje obletnice.

Podpis listine o nameri za izgradnjo novega mostu

Govorci na okrogli mizi: Franci Props, poslanec Državnega zbora Re-
publike Slovenija, Franci Rokavec  župan občine Litija, Uroš Macerl, 
okoljski aktivist iz Zasavja, Brina Sotenšek, biologinja Skupina Za 
Savo, Rok Rozman, biolog in producent filma Zgodba Save, prof. dr. 
Nejc Jogan z Biotehniške fakultete, Željko Savič, župan občine Dol 
pri Ljubljani in Janez Kukovica, voditelj okrogle mize.

Glasbena skupina Čuvaji Save

Na most se je naš župan Željko Savič podal v družbi Zlatke Tičar 
(Folklorna skupina Dolsko), Helene Rumič (Senožeški tamburaški 
orkester) in pobudnice dogodka Janje Strniše.

Mešani pevski zbor Miha Vahen iz Jevnice

Litijski župan Franci Rokavec s svojimi 
sokrajani je prišel na most z jevniške strani.

Senožeški tamburaški orkester

Plesna točka deklet, članic Plesno športnega društva NLP
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V  začetku julija me je za energetski nasvet poklical 
dober prijatelj iz otroških let, ki je pred kratkim 
kupil staro enostanovanjsko hišo v Ljubljani. 
Denarja za energetsko prenovo ni ostalo kaj do-

sti. Trenutno se ogreva z zemeljskim plinom in da »i« ne 
bi ostala brez pike, naj povem, da je prejel že drugi opo-
min dimnikarja o dotrajanem plinskem kotlu, ki ga mora 
nemudoma zamenjati. Razlagal sem mu, kako zelo po-
membno je najprej izvesti vse ukrepe učinkovite rabe 
energije (URE) in šele nato menjati ogrevalni sistem. Od 
tu naprej si najinega pogovora »o kuri ali jajcu« ni težko 
predstavljati.
Posebna reč, ki mi je ostala v spominu, je, da je poznal 
praktično vse ukrepe URE, le prave teže jim ni pripiso-
val. Ko smo glede ukrepov bombardirani s tisoč in enim 
nasvetom, se namreč kaj hitro zgodi, da postanemo ne-
kritični do njihovih učinkov, ali povedano z drugimi be-
sedami, enako pozornost namenimo varčevanju pri upo-
rabi telefona kot pri uporabi tople sanitarne vode. Ne za-
vedamo se, da pri ogrevanju sanitarne vode porabimo 
nekaj redov velikosti (nekaj 10-krat) več energije. Za pol-
njenje telefona namreč porabimo le toliko električne 
energije, kot če smo se pri odmerjanju vode za pripravo 
testenin ušteli za manj kot en deciliter. 
Prav zato danes za vsakega od treh tipično največjih po-
rabnikov energije doma izpostavljamo pet verjetno naj-
pomembnejših malih dejanj. To so tista dejanja, lahko bi 
jih imenovali mali ukrepi URE, ki ne stanejo veliko, zah-
tevajo pa spremembe naših navad in imajo sorazmerno 
velik učinek. Da bi jih lahko identificirali, si moramo naj-
prej pogledati statistiko rabe energije v slovenskih go-
spodinjstvih in jo ustrezno »preslikati« v lastno življenje 
ali povedano drugače: če ne uporabljamo sušilnega stro-
ja, z njim pač ne moremo prihraniti energije. Ne gre za 
iskanje grešnega kozla, gre za iskanje načina, kako lahko 
čisto vsak od nas na svoj način prispeva delež k zmanjša-
nju rabe energije in vzdržni prihodnosti. 

IN KOLIKŠEN JE TA DELEŽ?
Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem sloven-
skem gospodinjstvu, ki ga za potrebe tokratnega pisanja 
predstavlja 4-članska družina. Živijo v srednjevarčnem 
stanovanju, velikosti 100 m2. Ogrevajo se z zemeljskim 
plinom. V prostoru vzdržujejo pozimi 22 °C, poleti pa 
klimatsko napravo uporabljajo po potrebi le kak mesec. 

Člani družine porabijo v povprečju 70 litrov vode na 
osebo na dan, od tega 18 litrov vroče vode, ogrete na 55 
°C. Imajo en družinski avto, ki v povprečju porabi 5,6 li-
trov dizelskega goriva na 100 km, na njegovem števcu pa 
se letno odvrti 20.000 km. V družini imajo vse velike go-
spodinjske aparate, vsak dan kuhajo na steklokeramični 
plošči, imajo pa tudi računalnik in klimatsko napravo. 
Pričakovana poraba energentov v opisani družini je 26 
MWh po porabnikih, kot jih prikazuje slika 1.

Slika 1: Ocenjena letna raba energije v tipičnem sloven-
skem gospodinjstvu: rumena - poraba zemeljskega plina, 
rdeča - poraba dizelskega goriva, modra - poraba elek-
trične energije.
S slike 1 lahko hitro razumemo, zakaj pozornost v tem 
članku usmerjamo zlasti na tri ključne porabnike: ogre-
vanje prostorov, mobilnost in pripravo tople sanitarne 
vode, vendar pa bi bilo zelo narobe kar posplošiti, da so 
drugi porabniki zanemarljivo majhni. Vrstni red priporo-
čil za našo tipično slovensko gospodinjstvo je sledeč.

1. OGREVANJE PROSTOROV 
(PRIČAKOVAN PRIHRANEK 15 %-20 %)
Eden najpreprostejših in najpomembnejših ukrepov pri 
ogrevanju prostorov je znižanje temperature ogrevanih 
prostorov za 1 ali 2 °C. Seveda tega ne moremo storiti 
vedno in povsod, a nam takšen ukrep v osrednji 
Sloveniji lahko zniža rabo energije za približno 8 % za 
vsako stopinjo, ki jo znižamo. 
Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo.
Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo temperaturo 
ogrevalnega medija, ki še ogreje prostore na nastavljeno 

Na katerih področjih svojega življenja 
lahko z majhnimi ukrepi prihranimo 
največ energije in denarja? Na Inštitutu 
Jožef Stefan so pripravili prispevek, v 
katerem lahko preberete, kateri so ti 
ukrepi, kakšen prihranek nam prinesejo 
in koliko nas stanejo.

Z malimi dejanji do velikih prihrankov
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temperaturo. Da bi to lahko dosegli, moramo uporabiti 
vse radiatorje ogrevalnega sistema, na katere namestimo 
termostatske ventile in glave z nastavljeno temperaturo 
prostora. S tem, ko imamo večjo površino za oddajo to-
plote v prostor (več radiatorjev) se namreč lahko zniža 
temperatura ogrevalnega medija/sistema, kar poveča iz-
koristek ogrevalne naprave, še posebno če imamo kon-
denzacijsko plinsko peč ali toplotno črpalko. Intuitivni 
ukrep »varčevanja«, da v prostoru, ki ga ogrevamo, za-
premo čim več radiatorjev, je napačen.
Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali omogoča 
način ogrevanja. Naprava je namreč prav tako toplotna 
črpalka, ki je zelo učinkovita, kadar je temperaturna raz-
lika med ogrevanim prostorom in okolico majhna, zato 
je zlasti v prehodnem (pomladnem, jesenskem) obdo-
bju lahko zelo ugodna rešitev za (do)grevanje.
Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: hitro, v nekaj 
minutah in to »na prepih«. Če uporabljamo prezračeval-
no napravo, prostore prezračujemo z minimalno po-
trebno izmenjavo zraka.

2. MOBILNOST 
(PRIČAKOVAN PRIHRANEK 15%-20%)
Podobno kot ogrevanje prostorov, je tudi uporaba oseb-
nega avtomobila povezana z eno najintenzivnejših rab 
energije v tipičnem slovenskem gospodinjstvu, zato je 
prvi ukrep - zmanjšati število nepotrebno prevoženih ki-
lometrov. V to smer je usmerjena tudi danes vse bolj 
uveljavljena možnost dela od doma. Na tem mestu izpo-
stavljamo tudi službene poti ali turistična potovanja z le-
talom, ki jih v tipičnem slovenskem gospodinjstvu (slika 
1) niso upoštevana. Ta potovanja je prav tako potrebno 
zmanjšati na minimalno potrebno. 
Kadar je le mogoče in smiselno, namesto osebnega av-
tomobila uporabljamo javni prevoz ali druge načine 
prevoza (kolo, pešačenje). Pomenljiv je že podatek, da 
okoli 50 % poti v mestih opravimo z avtom na razdaljah 
manjših od 5 km.
Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 km/h oziro-
ma tako, da je varno, skladno s predpisi, in da ne ovira-
mo prometa. To za tisti čas vožnje lahko pomeni do cca 
20 % manjšo porabo goriva.
Če res ni nujno potrebno, klimo v avtomobilu ugasne-
mo. Toliko bolj pomembno je to storiti pri starejših av-
tomobilih, saj tam vključena naprava ves čas deluje pri 
nazivni moči ne glede na nastavitev temperature v po-
tniški kabini. Ugasnjena naprava lahko prihrani do 0,5 
L/100 km.
Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih nehamo upora-
bljati za prevoz tovora (koles, strešnega kovčka, smu-
či…).

3. OGREVANJE VODE 
(PRIČAKOVAN PRIHRANEK 15%-20%)
Tretji tipično največji porabnik energije doma je pri-
prava tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako zelo 
energetsko intenzivno je ogrevanje vode, naj povemo, 
da za pripravo 1 litra čaja, porabimo približno toliko 
električne energije, kot bi jo potrebovali, če bi avto 
omenjene družine dvignili na vrh 30 m visoke stolpni-

ce. Kdo bi si mislil; 1 liter čaja. Tukaj so naslednja mala 
dejanja najpomembnejša:
Redkeje se kopamo, namesto tega se prhamo z nava-
dnim tušem. Oprhamo se hitro, brez namakanja. Skozi 
tuš ročko takrat dobesedno odteka 20 kW, kar je veliko 
več kot so nazivne toplotne izgube velike stanovanjske 
hiše. Minuta prhanja v povprečju pomeni porabo 10 li-
trov vode in 0,3 kWh akumulirane energije. Tuš ni ravno 
primeren kraj za iskanje navdihov...
Za spiranje in splošno uporabo pazimo, da namesto to-
ple vode uporabljamo hladno vodo.
Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se dan danes 
opazi redkeje, pa je pol ure puščanja na strani tople vo-
de, ki se s kapljico na sekundo zdi zanemarljivo majhno, 
primerljivo s porabo električne energije za enkratno 
polnjenje telefona.
Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste mrežice na iz-
stopu iz pipe, kamor se vodni kamen rad nabira. Nič 
posebnega ne počno, razen tega, da vodi primešajo 
zrak v homogeno zmes, zaradi česar si lahko umijemo 
roke in učinkovito splakujemo posodo z občutno manj-
šim pretokom. Pa saj, to je njihov glavni namen - zmanj-
šati porabo (tople) vode. Porabo pa zmanjšamo tudi, ka-
dar pipo zapremo, če vode ne potrebujemo, npr. med 
ščetkanjem zob ali kuhanjem.
Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v zalo-
govniku. Z nižjo temperaturo je učinkovitost grelne na-
prave za pripravo tople sanitarne vode višja, hkrati pa 
se zmanjšajo tudi toplotne izgube zalogovnika in celo-
tnega sistema. 
Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev termostat-
skih ventilov in glav na radiatorje ter namestitev perla-
torjev na pipe finančno najdražja. Okvirni strošek prve-
ga je cca. 30 EUR/radiator, strošek drugega pa cca 1 
EUR/pipo. Zanimivo je, da ta dva ukrepa ne zahtevata 
spremembe naših navad, vsi ostali ukrepi, ki ne stanejo 
nič, pa od nas terjajo vsaj malo muje. Pa saj tako je v ži-
vljenju - brez muje se še čevelj ne obuje.
V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE se med drugim 
ukvarjamo tudi s tem, kako najbolj učinkovito pristopiti 
k različnim ciljnim skupinam. Zavedati se moramo, da k 
ukrepom URE posameznika ženejo različni vzroki; med 
njimi so najpomembnejši finančni motivi, energetska 
revščina, zavest in odgovornost do podnebja in okolja. 
Nekaterih razpoložljivi argumenti še niso prepričali in 
čakajo na boljša pojasnila, še vedno pa je nerazumljivo 
velik del takih, ki se jih zniževanje emisij in rabe energi-
je preprosto ne tičejo in ob tem navajajo različne argu-
mente. Njim zgornje pisanje ni bilo namenjeno, vsem 
ostalim pa upamo v veliko korist in v sprostitev ob ka-
kšni hudomušnici.
In če zaključim s prijateljem iz otroštva; odločil se je za 
zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko, ki 
pokrije toplotne izgube neobnovljene hiše. Čez kakšno 
leto ali dve, bo ta naprava bistveno prevelika, da bi lah-
ko delovala optimalno in takrat bomo iskali najboljšo 
možno rešitev. A vse to prihranimo za naslednje pisanje, 
do takrat pa le pogumno »Z MALIMI DEJANJI DO 
VELIKIH PRIHRANKOV«.  
 •Maša Pavoković, Care4climate
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»Na internetu sem videl 
objavljeni razpis za 
dijaško poezijo in 
sem šel malo izven 

svojih okvirjev ter poskusil. 
Inspiracijo sem iskal pri naših pesni-
kih in pri tem naletel na pesniško 
zvrst glosa. Ni pogosta, je tehnično 
zahtevnejša, zato sem se je tudi lotil. 
Pisal sem o preprostem človeku in 
ko sem videl da je v redu izpadlo, 
sem jo poslal na razpis. To je bila ena 
lepa izkušnja, morda za današnjo 
mladino brez veze, a bi rad spodbu-
dil prihodnje generacije, da gredo 
kdaj tudi izven okvirjev in poskušajo 
osvojiti tudi to, kar jim ni tako blizu,« 
pove Anže Brodnik, dijak 3. letnika 
Gimnazije Poljane. Zanima ga tudi 
slovenska zgodovina, kultura in 
šport, predvsem nogomet, ki ga je tu-
di treniral. »V prihodnje me zanima 
študij geografije in pedagogika, rad 
bi se usmeril v poklic profesorja.« 
Vid Rovšek, dijak 2. letnika 
Gimnazije Bežigrad pa je pesmi pisal 
že kot otrok, a jih nikoli ni nikjer ob-
javil: »Ko sem zdaj videl priložnost, 
sem jo izkoristil. Poslal sem jim štiri 
pesmi, dve sta objavljeni. Ena je pro-
sta pesnitev, druga pa sonet. Tu obja-
vljena pesem prostega verza pa zara-
di prostorske stiske v zbirki žal ni bi-
la objavljena. Navdih sem dobil, ko 
smo brali Shakespearove sonete, ko 
se je rahlo posmehoval petrarkistom, 
ki so opevali ljubezen. Razmišljal 
sem, kaj bi bilo nekaj zelo neprivlač-
nega, da bi temu napisal odo in sem 
našel glivico iz rodu Candida. Gre tu-
di za nekakšen posmeh.« Vid se tudi 

v svojem prostem času rad ukvarja s 
kulturo in gledališčem, igra kitaro, fo-
tografira, snema in montira videe: 
»Glede študija še nisem odločen, saj 
me zanimajo tako naravoslovje, bio-
logija in fizika, kot družboslovje in 
vpis na AGRFT.« Oba nadobudna 
mlada pesnika sta se udeležila tudi 
slavnostnega dogodka v Narodni ga-
leriji v Ljubljani, kjer sta prejela vsak 
svoj izvod Zbirke dijaške poezije. 
 •Nina Keder

Svojo ustvarjalno in 
umetniško žilico sta 
pokazala naša sokrajana 
Anže Brodnik iz 
Kamnice in Vid Rovšek 
iz Petelinj. Njune pesmi 
so bile objavljene tudi 
v nedavno izdani Zbirki 
dijaške poezije, ki je izšla 
pod okriljem Dijaške 
organizacije Slovenije.

Ustvarjalna mlada pesnika

Trud poplača pôtne rôke
Smrt prepeva hvalne stihe
Peklo sprošča nam oddihe
Kak’ bi rešil spon uroke?

 
Kdor bo delal, ta bo jedel
Pravi rek učenih znalcev
Sonce sladko te bo grelo

Ko boš gajbo sam zasedel
Bod’ poveljnik dušnih tkalcev

Ko bo sence osamelo
Kaj nam treba nesposobnih?
Kaj nam nuca lic presodnih?

Če ni njive, tal ugodnih?
Trud poplača pôtne roke.

 
Kri in žulji niso sredstvo

Kôn’c predpisan je za vsazga
Truga čaka na človeka

Bog te čaka, z njim občestvo
Vsak je deležen česa tazga
Kaj pa čmo? Za to ni leka

Kaj če kon’c ni skos narisan?
Kaj če duh je že odpisan?
Če ne Bog, kdo je pisan?
Smrt prepeva hvalne stihe.

 
Pride duša kmetovalca

Tam, kjer ogenj vlada sobam
N če duša bit’ del tega

Vrédna Sonca, dobrobita
Sréča diabla, zla lokalca

Delav’c žal ni kos nalogam
Huda zanj peklenska nega
Da b’ ugledal mil’ga svita
Pôje mrtvih pesem stihe

Peklo sprošča nam oddihe.
 

Tuhta réva, znanja išče
N če mučnih ur trpeti

Išče možnost, neko uteho
Družba žgoča mu ne prija

Trup spozna, da je smetišče
Živež noče več bedeti

Glava prazna bdi v kéhi
Žal ne bo več videl sija

Hladni prsti, kmečke roke
Kak bi rešil spon uroke?

Anže Brodnik
GLOSA PEKLU , 5.4

Vid Rovšek
ODA CANDIDAI ALBICANS

Hval na svetu je prepolno,
Hvali vsak, le kar mu paše,
Predilja hvali dobro volno,
Pohodnik hvali si gamaše,

Lovec hvali lepo žolno,
Vsak hvali konja, ki ga jaše.

Slaviti,, kar je slave vredno,
Ljubezen kopa se v slavi,
Slave ni za vreme bedno,
Poet vsak k ljubezni stavi,

Pozabljamo prebavo redno,
Ljubezen zgolj proces je v glavi.

Hvali se, kar je lepó,
Če to je vse, je to problem,

Lepoto vidi le oko,
Za nelepoto svet je nem,

Mi ne razmišljamo z glavó,
Preveč zaupamo očem.

Lepota res je kakor strup,
Za glivice najbolj podlaga,
Se lepote je znebit obup,
Microsporum tu pomaga,
A seže ne globoko v trup,

Od koder izvira ta nesnaga.

Ker lepota od znotraj izhaja,
Problem bila že Lepa Vida,
Iz Ljubljane Urška odhaja,

Zlato jabolko in Erida,
A tam tudi se nahaja,
Gliva iz rodu Candida.

Zato te opevam, kot ljubezen,
Obe se širita z poljubi,

Pri nobeni občutek trezen,
Obe dobi, kdor pač se ljubi,

A ti nekako si bolezen,
Ljubezen pa presvetel rubij.

Zato posluh, ljubezni oboževalci!
Ki na znotraj ste pač gnili!

Glive so razkrojevalci!
In zato ste jih dobili.

Apeliram zdaj na vas,
Ki padli ste v ljubezni trans,

Lepota izgine skozi čas,
Živela, Candida Albicans!
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Vid Rovšek in Anže Brodnik
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Nad harfo se je Neža navdušila po tem, ko jih je v 
šoli obiskala mojstrica harfe, naša sokrajanka 
Erika Frantar in učencem predstavila ta veličastni 
inštrument. Neža pripoveduje: »Že prej sem raz-

mišljala o harfi, potem pa sem dve leti še prepričevala starše 
in vztrajala pri tem, da si jo želim igrati. Ko smo šli s šolo 
kam poslušat kakšen orkester, mi je bil ta inštrument zelo 
lep, že od vsega začetka. Po spletu okoliščin smo spoznali 
gospoda, ki uči na Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana, ki je moje starše spodbudil, da sem se udeležila 
sprejemnih izpitov in jih tudi uspešno opravila. Na spreje-
mnih izpitih preverijo, ali imaš posluh in gibalno sposob-
nost prstov, pa tudi ritem so preverjali.« Neža danes obiskuje 
7. razred osnovne šole in 4. razred nižje glasbene šole. V nje-
ni družini ni nihče glasbenik, a ima vso njihovo podporo: 
»Prvo leto sem imela harfo izposojeno, zdaj imam doma 
svojo pedalno harfo. Dvakrat tedensko imam učno uro z 
učiteljico Teo Plesničar, enkrat pa nauk o glasbi. Tea je zelo 
zabavna in prijazna, dobro 
igra in nauči res dobro. Tudi 
posluša nas, če imamo kaj za 
povedati in dodati, vedno 
upošteva tvoje mnenje in tudi 
pesmi si lahko izbiraš. Doma 
vadim še vsak dan po pol ure, 
pred tekmovanji pa tudi po tri 
ure na dan.« 

TUDI V DUETU
Neža je letos prvič igrala tudi 
v duetu z Mašo Ponikvar, kar 
je bilo za obe posebno doži-
vetje, saj sta prijateljici in se 
poznata že od začetka njune-
ga igranja. Glasbena tekmova-
nja ji pomenijo izziv, saj se 
odlično izkaže, tako na doma-
čih kot mednarodnih. Osvojila 
je zlato plaketo na 
Tekmovanju mladih sloven-
skih glasbenikov v Murski 
Soboti in na mednarodnem 
tekmovanju v Celju, na med-
narodnem tekmovanju v 
Palmanovi v Italiji pa je osvoji-
la 1. nagrado. Prizna, da se 
pred nastopi še vedno bori s 
tremo, a tudi te je čedalje 

manj: »Pred tekmovanjem imam pet ali 
šest nastopov že v šoli, na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana ter na drugih 
glasbenih šolah po Sloveniji, da se nava-
dim nastopanja in izgubim tremo.« Ne gre 
pa vedno vse po načrtih. Pripetilo se ji je 
že, da je, preden je šla na oder, padla in si 
umazala obleko. A z več nastopi pridobiva 
tudi več izkušenj. Letos jo tako čaka še kar 
nekaj nastopov: »V načrtu imamo tekmo-
vanje v Pragi, v Palmanovi, v Novem Sadu 
in v Velenju.« Ob tako napornem urniku 
je vesela, da bo lahko imela v šoli tudi sta-
tus mladega umetnika: »V šoli so bili že do 
zdaj zelo razumevajoči in me podpirajo, 
še posebej razredničarka Damjana Jerše.« 
Ob vsem tem pa Neža priznava, da so nje-
na prva ljubezen pravzaprav konji. Zadnje 
štiri leta namreč hodi enkrat tedensko tudi 
jahat na Brdo pri Ihanu. In seveda ne po-
zabi na prijatelje: »Rada se družim s prija-
telji, imam jih veliko. Med počitnicami 
sem bila tudi tri tedne pri babicah v 
Prekmurju in takrat nisem nič vadila. A ta-
koj ko sem prišla domov, sem se usedla za 
harfo in igrala.« •Nina Keder

Na Vidmu smo obiskali dom nadarjene 
mlade harfistke Neže Osterc. Pri 
dvanajstih letih dosega zavidljive uspehe, 
pohvale in vzpodbude za nadaljnje delo. 

Obožuje harfo in konje

Med 
slavnostnim 

nastopom

Neža med vajo doma

Fo
to

: 
os

eb
ni

 a
rh

iv
 N

ež
e 

O
st

er
c,

 N
in

a 
K

ed
er



26

kaJ DeLaJO naša DRUšTva

Za popestritev poletnega 
športnega dogajanja je 
Športno društvo Partizan 
Dolsko organiziralo vztrajno-

stno preizkušnjo Vzpone na vrh Sv. 
Miklavža. Pogoji akcije so od udele-
žencev zahtevali, da med 1. majem in 
31. avgustom zberejo čimveč obiskov 
Sv. Miklavža (peš, gorskotekaško ali s 
kolesom). 
V Športnem društvu Partizan Dolsko 
spodbujamo občane k redni rekrea-
tivni športni aktivnosti. V ta namen 
smo za letošnje poletje pripravili 
vztrajnostno preizkušnjo Vzpone na 
vrh Sv. Miklavža. Pogoji akcije so od 
udeležencev zahtevali, da med 5. ma-
jem in 31. avgustom zberejo čimveč 
obiskov Sv. Miklavža (peš, gorskote-
kaško ali s kolesom). 
Najbolj vztrajnim smo nagrade pode-
lili na kolesarskem vzponu v 
Zagorico. Prispevala sta jih Elizabeta 
Milijaš s. p., gostišče pod vrhom 
Miklavža in ŠD Partizan Dolsko. Naziv 
najvztrajnejšega je usvojil Luka 
Gradišek s 53 vzponi, sledili pa so 
mu Lojze s 35 vzponi, Jure Grilj (34), 

Stane Rovšek (34) in Matej Bajde 
(28).
Za vse, ki ste tokratne izzive zamudili, 
pa povejmo, da je Sv. Miklavž tradici-
onalna izletniška točka tukajšnjih pre-
bivalcev. Cerkev sv. Miklavža se naha-
ja na razglednem pomolu nad reko 
Savo, na višini 742m. Nanj se lahko 
podate iz Dolskega ali iz Senožet sko-
zi Veliko vas, iz Ribč čez Grmače in 

Katarijo, lepa tura gre čez Murovico 
in Cicelj. Dostopne poti pa vodijo tu-
di čez Javorščico in iz Moravč.  
 •Nika Rovšek

Poletni vzponi na Sv. Miklavža
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Mit – Ženska ne 
more trenirati enako 

kot moški
Menite, da ženska ne more trenirati enako kot moški? 
Zakaj tako mislite?
Morda je vzrok v oglaševanju. Danes je veliko stvari 'personaliziranih', 
namenjenih zgolj nekemu posamezniku. Ustvarja se lažna potreba. V 
resnici lahko marsikaj počne vsak, ne glede na spol in druge 
karakteristike. Dober primer tega je trening za moč, ki ga lahko 
izvajamo vsi. Seveda trening moškega in trening ženske ne bo 
popolnoma enak, saj lahko  moški praviloma dviguje težja bremena,  
a vaje so za vse enake. Glede na spol imamo tudi različne cilje 
vadbe, a v osnovi vsi sledimo istemu: manj maščobe in več mišic na 
'pravih' mestih. In veste kaj? To dosežemo na enak način: s pravilno 
zasnovano vadbo moči.
Kaj se zgodi, ko ženska poprime za uteži, čeprav ima v povprečju 
manj kot desetino ali celo štiridesetino moške količine testosterona?
Zagotovo ne postane Hulk, a z redno vadbo pridobi nekaj mišične 
mase, ta pa pripomore k lepši obliki telesa in večji energijski porabi v 
mirovanju. Če si želiš moč, obišči www.nbfit.si   
 •Nejc Bartolomej Polanec

Vzponi na Sv. Miklavža, 
podelitev nagrad 
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NorDijsKa hoja iN TeK z eKiPo PeTre MajDič

Imaš težave s kolesom? Obišči nas v Športni 
trgovini Nordic by Petra Majdič in si z rednimi 
pregledi ter servisi svojemu kolesu zagotovite 
daljšo življenjsko dobo in ob enem poskrbite 
za lastno varnost ter večji užitek kolesarjenja. 
Opravljamo servis vseh vrst koles, od otroških 
pa vse do električnih. Pokliči ali nas obišči in 
si rezerviraj svoj termin v servisnem kotičku 

051 606 616. Ne zamudi, vsako servisirano 
kolo prejme bidon GraTis!

Že tradicionalno vsako jesen začenjamo z vadbo nordijske hoje. S prihajajočo jesenjo pa dodajamo še tek. 
Vadba je primerna tako za začetnike kot  izkušene in poteka do konca novembra.  

Dobra družba in dobra volja sta zagotovljeni.

Program ne poteka v zaprtih prostorih, ne glede na vreme smo vedno na svežem zraku. Na vadbi 
raziščemo poljske poti v okolici Dola in prijetne gozdne poti po Korantu in Ajdovščini. Naučimo se 

pravilne tehnike nordijske hoje, teka in spoznamo pravilno izvedbo vaj za moč in gibljivost. Če bo dovolj 
interesa, bo vadba organizirana tudi v Dolskem.

Več informacij in prijave na info@nordic.si in 051 606 740.
Termini vadb bodo:

občanom Dola pri Ljubljani občina sofinancira nordijsko hojo, 50 % mesečne vadnine. 
občani za vadbo zato plačajo le 15 € na mesec. Vadba teka znaša 20 € na mesec.

Pridružite se nam na vadbi v torek (tek), sredo, četrtek ali petek (nordijska hoja) 
ob 17.30 pred trgovino Nordic v Dolu.

ToreK 17.30-18.45 (občani)  Tek
sreDa 17.30-18.45 (občani)  Nordijska hoja
čeTrTeK 17.30-18.45 (občani)  Nordijska hoja
PeTeK 9.00-10.15 (občani in upokojenci)  Nordijska hoja

NoVo!

zadihaj v naravi, začuti svoje telo in spoznaj 
nove prijatelje.

Tekaški treningi in vaje za aktivacijo.
Pripravi se pod vodstvom izkušenih trenerjev.
Ne skrbi, saj bodo treningi prilagojeni vašim 

sposobnostim.
Pridruži se nam vsak torek ob 17.30 pred 

trgovino NorDiC by Petra Majdič.
Cena 20 eur na mesec (1 x tedensko).

Več informacij in prijave na 
info@nordic.si in 051 606 740.

NoVo!



28

kaJ DeLaJO naša DRUšTva 

Projekt smo začeli že v 
landkem decembru. 
Tamburaši in folklorniki 
smo izdelali  načrt za izved-

bo seminarja  pod pokroviteljstvom 
JSKD. Na njem smo s pomočjo ume-
tniških vodij obeh ansamblov na 
program uvrstili nekaj novih skladb 
in plesov.
Skupno smo zastavili venček prek-
murskih plesov, z naslovom Gorički 
plesi. Nato so sledile vaje, vaje in še 
enkrat vaje. Zgodaj spomladi leto-
šnjega leta smo dobili ponudbo, da 
se prijavimo  na razpis Slovenija v 
Pragi. Strokovna komisija festivala je 
izbrala obe skupini. Nato so sledile 
še bolj intenzivne vaje in ostale ak-
tivnosti za izvedbo projekta v Pragi.
24. avgusta smo se v zgodnjih jutra-

Na festivalu Slovenija so od 24. do 28. avgusta zaigrale tamburice, v njihovem ritmu pa so se 
zavrteli člani Folklorne skupine Dolsko. Skupaj smo izvedli splet goričkih in belokranjskih plesov.

Slovenski plesi ob zvokih 
tamburic na Praškem gradu



29

kaJ DeLaJO naša DRUšTva 

njih  urah odpravili iz Senožeti in 
Dolskega proti  Pragi. Pot je bila skrb-
no načrtovana, da smo turnejo lahko 
izvedli čimbolj ekonomično. Istega 
dne zvečer sta bila v prisotnosti vele-
poslanice Republike Slovenije v Pragi 
Tanje Strniša in direktorja  festivala 
Aleša Breznikarja na programu otvo-
ritveni dogodek z bogatim progra-
mom slovenskih  kulturnih društev 
in izmenjava simboličnih daril. 
Veleposlanici in direktorju festivala 
smo podarili dve knjigi o naši občini, 
grafiki Sv.Helene slikarke Barbare 
Jurkovšek in pletena srčka, ki jih je iz-
delala Ljuba Knavs iz Aktiva žena 
Plamen TD Dolsko. Donatorjem se is-
kreno zahvaljujemo!

NASTOP NA PRAŠKEM GRADU
Naslednji dan so sledile skupne vaje 
obeh ansamblov, zadnje priprave na  
sobotni nastop, ki smo ga izvedli na 
Praškem gradu. Tu ima rezidenco in 
stanovanje češki predsednik. Kljub 
prisotnosti velikega števila policistov 
in pripadnikov oboroženih sil je bilo 
vzdušje na gradu sproščeno in vese-
lo. Najprej je Folklorna skupina 
Dolsko ob spremljavi senožeških  
tamburašov izvedla Goričke plese ter 
Belokranjski splet. Dolski plesalci so 
nastopili vrhunsko. Nato smo tambu-
raši predstavili svoj samostojni pro-
gram. Navdušenje publike je potrdi-
lo, da so nastopi obeh ansamblov 
opravljeni zelo kakovostno.

Po opravljenem uradnem nastopu 
smo z dovoljenjem nastopili  na graj-
skem trgu pred plakatom, ki vabi na 
ogled del  našega arhitekta Jožeta 
Plečnika, ki je grad obnovil. Nastop 
je bil v sproščenem ozračju pred veli-
ko množico turistov s celega sveta, ki 
so obstali in nas nagradili z navduše-
nim aplavzom. Nekaj se jih je aktivno 
vključilo in zaplesalo z nami. Za oba 
ansambla je bila to jagoda na že tako 
bogati torti. Hvala vsem, ki ste se po-
trudili, da smo uspešno zaključili še 
en velik projekt. Hvala Občini Dol 
pri Ljubljani za finančno pomoč.  
 •Zlatka Tičar, predsednica TD Dolsko, in 
 Tomo Dukarič, predsednik KD STO  
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Med 19. in 31. 7. 2022 se je na pot 
po vseh 212 slovenskih občinah podal 
Matjaž Hribljan, doma iz Ivanjega 
Sela pri Uncu. Namen njegovega 
kolesarjenja je ozaveščanje o 
amiotrofični lateralni sklerozi - ALS. 
To je hitro napredujoče nevrološko 
obolenje, ki zaenkrat še ni ozdravljivo. 
Kolesarjenje je imelo tudi dobrodelno 
noto. Donirate lahko tudi vi, več o tem 
izveste na spletni strani naše občine 
pod rubriko Aktualno. Oboleli z ALS so 
tudi naši sovaščani.
V četrtek, 28. 7. 2022, v popoldanskih 
urah, je Matjaža s sokolesarjem 

dočakala tudi naša občina. Vaščani 
Laz smo ju sprejeli v Dolskem, se jima 
zahvalili za njuno dejanje in ju počastili 
z osvežilno pijačo.
Premalo se zavedamo in kdaj zamižimo, 
ko ljudi okoli nas doleti bolezen, čeprav 

smo lahko naslednji na vrsti prav mi. 
Usoda bolezni se dogaja tukaj in zdaj, 
pred našimi očmi. Če imate namen 
obiskati obolelega, s tem ne odlašajte. 
Čas je do vseh enako neusmiljen.  
 • Dušan Hribernik

19. kolesarski vzpon k baronu Juriju Vegi

Matjaževo 
dobrodelno 
kolesarjenje

Za nami je še ena uspešno izpeljana 
kolesarska dirka. Kot že kar nekaj 
let, je bila prva septembrska nedelja 
rezervirana za kolesarje in njihove 
družine iz naše občine.
Prav vsi tekmovalci si zaslužijo čes-
titke. Zmagovalec Jernej Goropečnik 
je s progo  opravil v  času 12 min 
in 33 sek. V navdih sta nam lahko 
ga. Tičar Zlatka s svojimi 63 leti kot 
najstarejša tekmovalka in najmlajši, 
komaj 10-letni Tilen Jemec. Rezultate 
smo razglasili na Vegovi domačiji v 
Zagorici, med čakanjem nanje pa 
so se kolesarji okrepčali z zasluženo  
malico. 

Malo v hecu se po dirki pogovarjamo, 
kako »starejši« vedno težje lovijo rezul-
tate prejšnjih let, mlajši pa so vedno 
boljši. Kar je vsekakor vzpodbudno, 
saj se nam očitno ni potrebno bati za 
športni podmladek. Ko opazujemo to 
dogajanje okoli sebe, si upamo trditi, 
da je postala naša mala kolesarska 
dirka eno prijetno nedeljsko druženje 
za vse udeležence. In ko pogledamo 
nazaj, lahko rečemo – bilo je luštno.
V imenu društva se zahvaljujem vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali pri tem 
dogodku. Se vidimo  naslednje leto !  
• Sonja Povirk, ŠD Zagorica pri 
DolskemAbsolutna zmagovalca Katarina 

Jančič in Jernej Goropečnik.

Prijavno mesto
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pohod po poti okoli občine Dol pri Ljubljani

Za popestritev jesenskih dni in znova polna igrišča 
so se člani ŠD Zagorica pri Dolskem odločili, da v 
Dolskem organizirajo za vse ljubitelje košarke odprti 
košarkarski turnir trojk. Turnir bo potekal v soboto, 24. 
septembra 2022, s pričetkom ob 16. uri. Tekmovanje 
bo potekalo na igrišču za Kulturnim domom tako 
za osnovnošolce kot za člane. Pripravili bodo tudi 
tekmovanje v metanju trojk, kjer lahko sodelujejo 
vsi sodelujoči, tako tekmovalci kot gledalci. Da pa 
boste igralci do turnirja uigrani, ste povabljeni, da se 
pridružite igranju košarke ob nedeljah ob 18. uri, prav 
tako v Dolskem. • Iztok Vodnik, ŠD Zagorica 

Čas in kraj tekmovanja: turnir bo 
potekal v soboto, 24. sept. 2022, na 
asfaltnem igrišču pri Kulturnem domu v 
Dolskem s pričetkom ob 15. uri za os-
novnošolce ter ob 16. uri za člane.
Kategorije: člani in osnovnošolci.
Prijavnina: 20 eur za člansko ekipo v 
predprijavi oz. 30 eur na dan prireditve; 
osnovnošolci igrajo brezplačno. Prijav-
nina za metanje trojk je 2 eur.
Sistem tekmovanja:
- igrajo 3 (igralci) + 1 (rezerva);
- predtekmovanje + končnica na izpa-
danje;
- veljajo pravila, ki so sestavni del razpisa, 
razsodnika priskrbi organizator;
- morebitne posebnosti bodo predstavl-
jene pred pričetkom tekmovanja.
Pred finalnim delom metanje trojk  
(3 meti izza črte 6.25/6.75 m), v kolikor 
je več izenačenih, se pomerijo med seboj 
na izpadanje). 
Nagrade: Pokali in praktične nagrade za 
najboljše ekipe, nagrada za najboljšega 
metalca trojk. Lahko sodelujejo tudi 
navijači in obiskovalci. Igralcem pripada 
tudi brezalkoholna pijača in malica.
Prijave in plačilo: predprijave do vključno 
četrtka, 22. sept. 2022, s plačilom na 
TRR društva (obvezno poslati dokazilo o 
plačilu) oz. na dan prireditve do 15.45.
Drugo: na turnirju lahko nastopi na-
jveč 12 ekip. V primeru dežja, bo turnir 
potekal v telovadnici OŠ Janka Modra na 
Vidmu. 
Informacije:
- M: 031 591 403 (Iztok) 
- I: www.sd-zagoricapridolskem.si
- E info@sd-zagoricapridolskem.si  
 • Občinska uprava

Športno društvo Zagorica pri 
Dolskem razpisuje

Odprti košarkarski turnir 
trojk - Dolsko 2022

Organizatorji iz vrst Športnega 
društva Zagorica pri Dolskem, Tur-
ističnih društev Dolsko in Senožeti 
ter Kulturno-umetniškega društva 
Jurij Fleišman Beričevo vabimo vse 
svoje člane in simpatizerje društev 
k udeležbi na Pohod po poteh okoli 
naše občine.
Po lanski premierni izvedbi se bomo 
tudi letos na pohod odpravili prve 
oktobrske dni. Pohod bomo izvedli v 
soboto, 8. oktobra 2022. S pohodom 
bomo startali v Dolskem ob 6. uri 
izpred gostilne Žerjavica, krajani in 
simpatizerji Laz pa se bodo odpravili 
na krog, ki poteka nad Lazami.
Organizatorji bomo poskrbeli za 
označitev proge in okrepčevalnice 
ob trasi. Pohod bodo vodili vodniki, ki 
traso v celoti poznajo.
Malica bo organizirana na 
Sv. Trojici, kjer je predviden 
postanek pri okrepčevalnici 
Zavrh, malica pa bo tudi 
ob zaključku v Dolskem v 
Gostilni Žerjavica.
Potek daljše trase:
 Organizatorji glavne poti 

bomo pripravili trasi dolgi 45 in 27 km. 
Daljša trasa poteka na relaciji Dolsko, 
Gostinca, Lipančev grič, Slapnica, 
Jevnica, Senožeti, Sv. Miklavž, Cicelj, 
Murovica, Sv. Trojica, Oklo, Brdo, 
Ajdovščina, Bišče, Brinje, Beričevo, 
nato pa se mimo Dola in Kleč vrnemo 
v Dolsko. Krajša varianta se po 
okrepčilu na Sv. Trojici vrne mimo 
Osredk in Kamnice nazaj v Dolsko.
Za pohodnike bomo pripravili tudi 
Knjižico zanimivosti ob poti. Ob poti 
srečamo veliko zanimivih točk, vsaka 
ima svojo zgodbo, prav tako pa je 
veliko razglednih točk, kjer si ob poti 
lahko za trenutek odpočijemo.
Kotizacija znaša 10 eur in vključuje 
enolončnico na okrepčevalnici Zavrh 
na Sv. Trojici ter malico pri Gostilni 
Žerjavica v Dolskem. 

Informacije:  
M: 031 65 78 41, Jernej 
Rebolj (za glavno pot) 
M: 041 631 964, Dušan 
Hribernik (za krog nad 
Lazami)   
E: trops.jr@gmail.com 
I: www.trops.si 

Naši najmlajši 
iz preteklega 

turnirja v 
Dolskem

Košarkarski turnir se vrača v Dolsko
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Nadaljevanje 
tradicije

Festivali pitne vode predsta-
vljajo eno od vsebin projekta 
Mreža vodnih poti v 
Kamniško-Savinjskih Alpah. 

Med poletjem se je zvrstilo več tovr-
stnih dogodkov, katerih namen je 

osveščanje ljudi o pomenu kakovo-
stne pitne vode za naše vsakdanje ži-
vljenje. V okviru raziskave, ki jo je 
opravil Razvojni center Srca Slovenije, 
je bilo popisanih na območju Srce 
Slovenije okrog sto vodnih virov, za 

15 izbranih izvirov, ki so v širši javni 
uporabi, pa je bila opravljena v avgu-
stu na vrhuncu suše tudi analiza vo-
de, ki je pokazala na njeno dejansko 
kvaliteto. Janezov izvir se je izkazal 
kot primeren za uživanje, zato smo ga 
ponudili tudi obiskovalcem žegnanja 
v Lazah. Okušanju naravne izvirske 
vode bo namenjen tudi zadnji festival 
pitne vode, ki bo potekal predvido-
ma v nedeljo, 18. septembra, od 13. 
ure dalje v Planinskem domu Ušte – 
Žerenk nad Moravčami.
Projekt sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. •Mija Bokal

LAS Srce Slovenije in Jamarski klub Kamnik sta zadnjo 
nedeljo v avgustu na Kmetiji Osoje v Lazah pripravila 
festival pitne vode. Zbrani, ki so se udeležili vaškega 
žegnanja ob kapeli sv. Modrosti, so lahko okušali vodo 
iz lokalnega Janezovega izvira in jo primerjali z vzorci 
naravne vode iz drugih izvirov, katerih kvaliteto redno 
preverjajo v Jamarskem klubu Kamnik. 

Okušanje vode ob Janezovem izviru

V nedeljo, 28. avgusta, 
je v Lazah na sedežu 
Društva za razvoj 
socialnega kapitala, 
kulture in turizma 
Laze - Osoje potekalo 
tradicionalno žegnanje. 
Zbrala se je množica 
občanov. Dobre volje 
ni manjkalo, bilo je 
oskrbljeno za obilo 
hrane, pijače ter sladkih 
dobrot, ki so jih pripravile 
pridne gospodinje.    
 • Tajda Ložar
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Spoznavali smo življenje sv. 
Ignacija Lojolskega. Če si je kot 
vitez in vojak prizadeval, da bi 
sam postal čimbolj slaven, pri-

ljubljen in uspešen, se je od hude nesre-
če, v kateri ga je zadela topovska krogla 
in mu spreobrnila življenje, začel truditi 
za Božjo in ne več le za svojo slavo. 
Začeli smo z mašo v farni cerkvi in pro-
gram nadaljevali na igrišču pred 
Janeževim domom. Razdelili smo se v 
skupine,  pogledali uvod v zgodbo, ki 
nas je spremljala čez teden, in imeli ka-
teheze. Ker nesreča nikoli ne počiva, 
smo se naučili osnove prve pomoči, si 
izdelali mini ščite in preizkusili naše 
spretnosti v lokostrelstvu. Po kosilu smo 
za otroke pripravili še veliko igro. 
V torek smo se med veliko igro tudi sa-
mi pomerili v vojaških taktikah in boje-

vanju. Sledile so delavnice, na katerih 
smo ponavljali znanje oratorijske hi-
mne, tako letošnje kot preteklih, se dru-
žili ob družabnih igrah in si izdelali la-
stne tatuje. 
Sredo smo preživeli na kopališču 
Kodeljevo. Po ogledu igrice in katehe-
zah smo se hitro osvežili, saj so sledile 
vodne igre. 
Četrtek je bil namenjen izletu. Z vlakom 
smo se odpeljali v Ljubljano in si ogle-
dali živalski vrt, predstavo z morskim le-
vom. Sledila je velika igra, ki nas je po-
peljala čez cel živalski vrt, med potjo pa 
so nas na točkah čakali animatorji, ki so 
nam zastavili zabavne in poučne nalo-
ge. Druženje smo nadaljevali še isti dan 
zvečer, ko smo se spet zbrali pri 
Janeževemu domu, kjer smo imeli ve-
černo rajanje ob hrenovkah in palačin-
kah. Ker smo bili zelo utrujeni od poho-
da, je vsak zlezel v svojo spalko in pri-
sluhnil zgodbi animatorjev. Zaželeli smo si lahko noč in kmalu zaspali. 

Ko bi še vsi spali, nas je zbudila glasna 
budnica. Hitro smo vstali in pohiteli na 
jutranjo telovadbo. Po njej je sledil zaj-
trk, ogled zgodbice in končne kateheze. 
Sledila je priprava na mašo in pospra-
vljanje. Pridružili so se nam tudi starši in 
skupaj smo odšli v cerkev. Tam smo slo-
vesno zaključili Oratorij 2022, vsi pa 
smo odšli še na agape pred Janeževim 
domom. Tudi letošnji oratorij smo izve-
dli uspešno. Zahvaljujemo se vsem pri-
dnim rokam, ki so nam pomagale, vsem 
animatorjem, udeležencem in staršem, 
ki nam že vrsto let zaupate in nas pod-
pirate.  •Mateja Selšek 

Oratorij v Dolskem je 
letos potekal prvi teden v 
avgustu, zbralo se je 60 
animatorjev in otrok.

Na oratoriju z Ignacijem Lojolskim

»V Društvu misijonarja dr. Janeza 
Janeža organiziramo oratorij že 
25 let. Veseli me, da animatorji in 
otroci še vedno radi sodelujejo 
in se tega projekta lotevajo z veli-
ko mero samostojnosti in odgo-
vornosti. Prepričana sem, da pri-
dobivajo ob tem pomembne iz-
kušnje, ki jih bodo lahko upora-
bili kasneje v življenju. Predvsem 
pa se gradijo med njimi tesna 
prijateljstva. Hvala Aleksandri za 
vodenje projekta, vsem animator-
jem in staršem, ki nam zaupate 
svoje otroke, in g. župniku za du-
hovno spremstvo. Hvala tudi 
Občini Dol pri Ljubljani za fi-
nančno podporo društvenim 
projektom.«  •Mija Bokal,  
 predsednica Društva  
 misijonarja dr. Janeza Janeža
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Tokrat smo se podali na 
Dolenjsko. Po poti smo se 
peljali mimo Turjaka, Rašice, 
Velikih Lašč. Poslušali smo o 

zgodovini teh krajev ter o pomemb-
nih literatih, ki so se rodili in ustvarjali 
na tem področju (Primož Trubar, Fran 
Levstik, Josip Stritar). Naš prvi cilj je 
bila Škrabčeva domačija v Hrovači. 
Tam se je rodil Stanislav Škrabec, slo-
venski jezikoslovec in nabožni pisa-
telj. Nato nas je pot vodila v 
Rokodeljski center v Ribnici, kjer smo 
izvedeli marsikaj zanimivega o izdelo-
vanju suhe robe in lončarstvu, zakaj 
sta se obrti razvili ravno v teh krajih, 
kako poteka izdelava, kako so proda-
jali. Ogledali smo si tudi delavnico iz-
delovanja leskove vitre oz. košare.
Nato nas je pot vodila v Kočevje, kjer 
smo obiskali župnijsko cerkev. Tam 
nas je sprejel župnik Damjan Štih. 
Izvedeli smo, kdo so bili kočevski 
Nemci, kakšna sta njihova zgodovina 
in usoda. Imeli pa smo tudi veliko 
srečo, da je ravno takrat krasila cer-
kev Helena Štefanič, ki poje v pev-
skem zboru Cantate domino. 

Povedala nam je, da so se pred leti 
naučili nekaj pesmi v kočevski nem-
ščini in se udeležili njihovega sreča-
nja v Kanadi. Njihove pesmi so jih ta-
ko ganile, da se še danes živo spomi-
nja dogodkov. 

UŽIVALI TUDI NAJMLAJŠI
Naš tretji cilj je bilo Kočevsko jezero, 
kjer so naši najmlajši poskakali v je-
zero in se vozili ter igrali s supi. 
Skoraj vsi otroci so supanje na jezeru 
ocenili kot najboljšo točko dneva. 
Na poti nazaj smo se ustavili v 
Dolnjih Ložinah na kavi in sladoledu 
in si obenem ogledali dva prava med-
veda, številne koze, golobe in konje. 
Ustavili smo se še v Velikih Laščah na 
pokopališču, kjer je pokopan naš 
nekdanji župnik Vinko Čampa. 
Pot nazaj nam je še prehitro minila, 
ker smo že tradicionalno zadnji del 
poti posvetili mislim in predlogom o 
izletu in pa našim najmlajšim, ki so 
nam lahko povedali svoje vice in za-
peli nekaj pesmi. Kljub slabši vre-
menski napovedi smo bili na koncu 

dneva zadovoljni, da smo letos lahko 
izpeljali izlet in se družili med seboj. 
Nestrpno pričakujemo že novega na-
slednje leto. Kam, pa izdamo nasle-
dnje poletje. 
Hvala Občini Dol pri Ljubljani za fi-
nančno podporo našemu društvu in 
projektu.  
 •Barbara Jemec Zalar in Simon Zalar

Zadnjo soboto v avgustu 
smo v okviru Društva 
misijonarja dr. Janeza 
Janeža organizirali 
medgeneracijski izlet, ki je 
bil do »korona časov« naša 
tradicija. Zato smo vsi že  
komaj čakali, kdaj bodo 
spet bolj ugodne razmere 
za nov izlet. 

Medgeneracijski izlet v Ribnico in Kočevje
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Dve leti nam je bilo skoraj 
onemogočeno druženje, 
zato smo želeli izlet malo 
popestriti in ga omogočiti 

večjemu številu udeležencev. Kar 71 se 
nas je že ob 6. uri zjutraj zbralo na 
mestu za odhod. Zaradi velikega 
števila udeležencev smo se odpeljali z 
dvema avtobusoma. Na poti proti 
Kopru, na mejni prehod Dragonja in s 
postankom v Poreču nas je ves čas 
prijazni vodič seznanjal z vsemi  
znamenitostmi  in zgodovinskimi  
značilnostmi krajev, mimo katerih smo 
se peljali. 

OBČUDOVALI DELfINE
Na obali v Poreču smo se vkrcali na 
ladjo in se odpravili na križarjenje do 
Limskega kanala.  Na plovbi  proti 
Rovinju smo občudovali jato delfinov. 
Na poti smo se ustavili še v Rovinju, se 

sprehodili skozi staro mestno jedro. Po 
ogledu mesta so nam na ladji postregli 
z ribjim ali mesnim  menijem pa tudi 
rujna kapljica ni manjkala. Plovbo smo 
nadaljevali proti Vrsarju, kjer smo si 
ogledali staro mestno jedro, nekateri 
pa so se kopali na bližnji plazi.
Čas je kar hitro minil in v 
popoldanskih urah smo se odpravili 
proti domu.
Lahko rečemo, da je izlet zelo lepo 
uspel, veliko zanimivosti smo videli, 
marsikaj tudi novega zvedeli o Poreču, 
Rovinju in Vrsarju. Nekaj posebnega je 
bil ogled delfinov ter sama vožnja ob 
obali.  Veseli smo bili, da se je našega 
izleta udeležil tudi župan občine in 
tudi član društva Željko Savič.
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je 
izlet uspel, in da smo varno in udobno 
potovali. Luštno je bilo.  
 •Zajec M., Društvo upokojencev Dolsko

V torek, 30. 8., smo se dolski upokojenci odpravili na izlet, 
tokrat malo drugače. 

Na izletu iz Poreča do 
Limskega kanala



pOMeMBne InfORMaCIJe

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si

(01) 530 32 40
Uradne ure:

ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00

petek: 8.00–12.00

Upravna enota Ljubljana  
Krajevni urad Dol pri Ljubljani

Urad je v času poletnih počitnic zaprt, 
vse do 3. 10. 2022, 

več informacij na strani 5.

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 

8.00–18.00, sobota: zaprto

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   

(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si

(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006

Oddelek v župnišču:  
030 641 005

Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani

www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si

(01) 564 72 58

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962

Gregor Pirc, predsednik

Družinska medicina  
dr. Anja Černe

www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,  

sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00

Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  

oz. po dogovoru. 
info@medicina-cerne.si

Ordinacija splošne medicine,  
Valerija Rus, dr. med.  

(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00

torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00

Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

valerija.rus@siol.net 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 

031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 

031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič

(01) 56 39 715; 
ponedeljek, torek: 13.00–19.00

sreda–petek: 7.00–13.00
 

Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023,  

031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30

sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

 
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.

080 27 37 (8.00–15.00) 
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič

040 204 530

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08

ponedeljek–petek: 7.30–19.30 
sobota: 7.30–12.30

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50

ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

 
LAS Srce Slovenije

www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713

Društvo upokojencev  
Dol - Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič

040 730 516
(le v nujnih primerih, 
ob večjih nesrečah in 

aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  

Klopce–Vrh–Zagorica,  
Podgora, Vinje–Žabja vas,  

Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p. 041 365 558

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 

031 331 336 (dežurni oskrbnik za 
obvestila o najdenih živalih)

 
Javna razsvetljava

Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 

(01) 58 63 600
080 7277; info@jr-lj.si

Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani na  

tel. št. (01) 530 32 40 ali 
e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  

na telefonsko številko (01) 530 32 40 
ali e-pošto obcina@dol.si.

Karitas
(01) 56 39 096

 
Rdeči križ 

(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani

vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Prostofer
Zavod Zlata mreža 080 10 10 
vsak delovnik: 8.00–16.00

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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Spoštovani fotografski ustvarjalci!
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Foto natečaj Vodovje
Spoštovani fotografski ustvarjalci!

Lani oktobra je Občina Dol pri Ljubljani objavila razpisno 
dokumentacijo za fotografski natečaj Vodovje. Ugotovili smo, 
da je rok za prijavo zelo kratek – v zgolj dobrem mesecu dni 
namreč v objektiv ni mogoče ujeti vseh letnih časov, zato smo 
se odločili, da fotografski natečaj podaljšamo do 30. 
septembra 2022 in izbrane fotografije uporabimo v koledarju 
za leto 2023. Pravila in pogoji za sodelovanje na fotografskem 
natečaju ostajajo nespremenjeni, določena je le nova 
časovnica. 

Trajanje natečaja:  
8. 10. 2021–30. 09. 2022
Izbor fotografij:   
do 20. 10. 2022
Obvestilo o izboru:  
do 20. 10. 2022
Ureditev dokumentacije za izplačilo 
avtorskega honorarja: do 30. 11. 
2022
Rok za izplačilo avtorskih honorarjev: 
30 dni od podpisa pogodbe

Na natečaju bo izbranih 13 najboljših 
fotografij, ki bodo nagrajene s 
simboličnim avtorskim honorarjem 
(50 EUR bruto za fotografijo). 
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 …). Vsak avtor lahko 

pošlje eno prijavnico z največ 25 fotografijami. 
Zavedamo se, kako pomembno je spodbujanje ustvarjalne 
žilice, pa naj gre za profesionalno ali zgolj ljubiteljsko 
umetnost. Naj vas ob tem še enkrat vljudno povabimo k 
sodelovanju. Več informacij dobite na www.dol.si/sl/
publications/fotografski-natecaj-vodovje.html . 
 •Občinska uprava

CenIk kOMeRCIaLnega OgLaševanJa
VELIKOST MERE CENA V EVRIH, BREZ DDV 
1/1 263 X 186 mm 300,00 
1/2 129,5 X 186 mm ali 263 X 90,5 mm 160,00
1/4 128,5 X 90,5 mm ali 61,75 X 186 mm 90,00
1/8 61,75 X 90,5 mm 50,00
1/10 48,6 X 90,5 mm 45,00
1/30 (mali oglas) 23 X 90,5 mm 20,00 

POPUSTI GLEDE NA 
ŠTEVILO OBJAV V LETU 

8–10 ponovitev 25 %
5–7 ponovitev 15 %
3–4 ponovitve 10 %

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri 
Ljubljani je priznan dodatni popust v višini 50 %. 
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so 

registrirane v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za 
nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti 
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje 
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.
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September ima vedno pridih po šoli in je poln pričakovanj. Spomin seže 
na naše šolske dni, na šolske dneve naših otrok in na sedanji čas, ko 
skozi šolska vrata vstopajo naši vnuki. Za nekatere izbrane  pa je šola 
drugi dom, daje jim kruh in jih bogati v ljubezni. V njej preživijo še do-
datno, tudi do štirideset let življenja. 
September 1962 je bil poseben tudi za učiteljico Anico. Za njo je bilo že 
nekaj let učiteljskih izkušenj, ko je začela s poučevanjem na osnovni šoli 
na Vidmu. Šola je imela štiri učilnice, štiri garderobe, hodnik, sanitarije, 
kabinet, zbornico in pisarno. Pouk je potekal dopoldne in popoldne, tudi  
ob sobotah.  Dopoldne je učila kemijo in še posebej uživala pri poiz-
kusih, takih, ki jih je zaradi pomanjkanja opreme, v tistih skromnih časih, 
sploh lahko opravila. Mlada, polna energije in zanosa, je postala razred-
ničarka drugega razreda, s poukom v popoldanskem času. Moja razred-
ničarka. Spominjam se je tudi kot voditeljico otroškega pevskega zbora, 
par let kasneje pa kot vodjo skupine počitnikarjev v koloniji v Žirovnici na 
Gorenjskem. Izredno je uživala pri delu z otroki. Znala se jim je približati 
na igriv način, jih poslušati in razumeti. Življenje je pisalo zgodbo naprej. 
Po  tridesetih letih je vstopila v tretji razred osnovne šole na Vidmu moja 
mlajša hči. Pričakala jo je razredničarka Anica. Šola je bila večja, saj je 
bila večkrat dozidana, sodobnejša in bogatejša tako  s pripomočki kot s 
vsebinami. To je bilo za učiteljico Anico zadnje leto poučevanja.
 Leta 1993 se je upokojila in se posvetila svoji veliki družini, ki jo je 
napolnjevala z radostjo, pogumom  in optimizmom. Pletilke, svinčnik in 
knjige so postali njeni zvesti spremljevalci skozi vsakdan. Rada je imela 
zgodnja jutra. Uživala je v naravi in pri delu na vrtu, kjer se je počutila 
povezana s svojimi koreninami. S hvaležnostjo je sprejemala vse, kar ji je 
življenje prinašalo. Ostala je prisotna v kraju, se rada sprehajala, vozila s 
kolesom in veliko pletla.  V srcu je nosila  vse generacije svojih učencev 
in  jih spremljala skozi življenje. Ob srečanjih je v spominih zatavala v 
preteklost, ko je bila ona pred tablo, učenci pa v šolskih klopeh, kot 
smo včasih rekli. Izžarevala je veselje nad življenjem. Mladim mamicam, 
svojim  nekdanjim učenkam, kakor tudi ženam svojih nekdanjih učencev 
je podarjala pletena oblačila za dojenčke in malčke. Marsikdaj je zraven 
pristavila še kakšno knjigo, bodisi za otroka ali pa za mamico in dopisala 
izbrane besede, ki so segle do srca.
Spet je prišel september, skozi vrata osnovne šole na Vidmu vstopata 
moji dve vnukinji. Za Anico bi se dopolnilo šestdeset let, odkar je izbrala 
Dol pri Ljubljani za kraj, kjer je preživela večino svojega življenja. Toda v 
pričakovanju septembra so se ji odprla druga vrata, vrata večne ljubezni. 
Od tu dalje se zanjo leta štejejo od začetka. Zadnji dom pri Sveti Marjeti  
ostaja mesto spomina na učiteljico, ki je pustila sledi tudi v mojem 
življenju. Draga Anica, počivaj v miru.  •Marinka Lajovec

Ob boleči izgubi naše drage Anice Vuga se 
zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, 
sorodnikom in znancem, ki ste jo obiskovali, 
jo bodrili in jo spremljali v času njene 
bolezni. Zahvaljujemo se dr. Anji Černe in 
sestri Barbari iz Medicine Černe za skrbno 
spremljanje in zdravljenje, prav tako osebju 
Onkološkega inštituta, sosedama Majdi 
Zupan in Metki Ložar za prijateljsko skrb. 
Hvala vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji 
poti, za tolažilne besede sožalja, darovane 
sveče in cvetje. Hvala župniku Alojziju Greb-
encu za tenkočuten oris Aničine življenjske 
poti in ganljjive besede slovesa. Hvala 
vsem, ki ste darovali za maše in obnovo 
cerkve sv. Katarine v Zaborštu. 
Naša babi Ani je bila srčna dolgoletna 
učiteljica v Dolu, nam pa skrbna mama, 
babica in prababica. Ohranimo jo v 
hvaležnem in blagem spominu. •Vsi njeni

Ob izgubi našega dragega Mira Flereta se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja 
ter za vse sveče, maše in darove.
Hvala dr. Valeriji Rus, sestrama Mateji in 
Barbari, hvala Zavodu Verbančič, Petru 
Avscu in župniku Grebencu za lep obred 
in sočutne besede. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnjo pot. •Vsi žalujoči

v SpOMIn: 
anica vUga  (1938-2022)

Zahvala

Zahvala

Od 23. 7. 2022 pogrešamo črnega mucka. Star je 1 leto, kastriran in cepljen. 
Ima zelo svetlečo dlako, rumene oči in je vitke postave. Izgubil se je na obmo-
čju naselja Videm, vendar je lahko kjerkoli v občini. Je zelo radoveden, zato 
obstaja velika verjetnost, da ga je kdo nehote kam zaprl, ali da se je zatekel 
nekam, kjer ne vejo, da ga iščemo. Če bi kdorkoli vedel kaj o njem, nas pro-
sim obvestite na telefonsko številko 041 755 117, Košir Barbara. Hvala vsem, 
ki ste že poklicali in nam pomagali pri iskanju, in vsem, ki še boste!

pOgRešan čRn MUC – 
naJDITeLJU nUDIMO nagRaDO 



Črna kronika kriminaliteta

DolBeričevo

Podgora

Videm
Dolsko

Vinje

za obdobje od 4. avgusta do 7. septembra 2022

•Prometna  nesreča  
z materialno škodo

• Prometna nesreča z materialno škodo
•Tatvina in požig bivalne prikolice na 
sotočju Kamniške Bistrice in Save
•Tatvina delov vozila
•Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in 
miru z grafitiranjem

• Tatvina litoželeznih pokrovov
• Drevo je padlo na vozilo in ga poškodovalo

• Prometna  nesreča  
z materialno škodo

• Prometna nesreča 
z materialno škodo na 
makadamski cesti iz smeri 
Vinj proti Domžalam

• Prometna  nesreča  z 
materialno škodo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Dva primera suma kaznivega 
dejanja Nasilje v družini, kjer je 

bila kršiteljema izrečena prepoved 
približevanja.

prometne nesreče Ostalo

Vi
r 

fo
to

gr
af

ije
: 

w
w

w
.p

is
o.

si

VABI NA VODENE VADBE
oŠ Dolsko 

PONEDELJEK  
ob 18.45 Pilates 

ob 19.45 Kombinirana zmerna vadba
Vrtec Dol 

ToreK ob 19.00 in čeTrTeK ob 18.30 
Kombinirana intenzivna vadba

iNFo: 040 209 299 
www.svetzdravja.sizačnemo oktobra 2022.

Na pomoč
O kako srce boli, če imetje ti gori, 

saj ne veš, kaj bi počel, 

da še sam se ne bi vnel. 
Ko gasilec zasliši sireno, 

že hiti brž na pomoč, 

njegove roke so jeklene,
 kadar je ogenj prevroč.

Vsa čast in zahvala 
gasilcem pripada, 

ker niso se ustrašili 
na Krasu požara. 

V vročini in dimu so se dušili,

samo da bi življenja in hiše rešili. 

Če so poplave ali gori, 

pokličeš gasilce, pa vse se uredi.

Hvala vam za pogum in dobra dela.
  
 Marija Cerar

RaZnO
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Slavnostna parada in veselica bi sicer potekali pred gasilskim domom 
v Dolu, a je tam trenutno gradbišče, zato so dogajanje preselili na 
ploščad za osnovno šolo Janka Modra. V slavnostni paradi so 
sodelovali ešaloni vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD-

jev) iz občine Dol pri Ljubljani, pobratenega PGD Gradnik, sosednjih PGD 
Ihan in PGD Pšata - Dragomelj. Gasilce so na paradi spremljale narodne noše 
in Pihalni orkester Ljubljana. Slavnostna gosta sta bila župan Željko Savič in 
predsednik gasilske zveze Dol - Dolsko Gregor Pirc, ob tej priložnosti pa je 
imel slavnostni govor še Janko Žuntar, član nadzornega odbora Gasilske zveze 
Slovenije.  
 
Podeljena so bila tudi številna odlikovanja, med drugim so prejeli:  
• gasilsko odlikovanje plamenica II. Stopnje: Marjan Skubi in Srečko Lunar,
• gasilsko odlikovanje II. stopnje: Marjan Kuhar,
• gasilsko odlikovanje plamenica I. stopnje :Pavel Okorn,
• gasilsko odlikovanje I. stopnje: Marko Lunar, Štefan Levstek in Matej Lajovec,
• zlato plaketo: Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani,
• zlato plaketo civilne zaščite: Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani.

Pri slednjem odlikovanju, zlati plaketi civilne zaščite, gre za najvišje državno 
priznanje na področju zaščite in reševanja. Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Dol pri Ljubljani jo je podelil župan Željko Savič. Po podelitvi je 
sledila gasilska veselica s skupino Zvita feltna, ki je trajala do jutranjih ur in je 
bila množično obiskana. •Nina Keder

Zadnjo avgustovsko soboto je Prostovoljno gasilsko društvo 
Dol pri Ljubljani praznovalo okrogli jubilej, 130 let svojega 
delovanja. Ob tej priložnosti sta pred gasilsko veselico 
potekali še slovesna parada in podelitev odlikovanj.

130. obletnica 
Prostovoljnega društva Dol pri Ljubljani
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