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Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

MArec 2023
Številka 3/2023

Pletenice so informativno glasilo 
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja enkrat 

mesečno in ga brezplačno prejme 
vsako gospodinjstvo v občini. 

Naslednja številka izide 15. aprila 
2023. Prispevke za objavo pošljite na 
elektronski naslov pletenice@dol.si. 
Zadnji rok za oddajo prispevkov je  

1. april 2023.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

(01) 530 32 40
obcina@dol.si

www.dol.si

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

e-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico do 
redakcijskega urejanja in krajšanja 

besedil, ki so predolga ali vsebujejo 
neprimerno in žaljivo vsebino. Pisma 
bralcev, ki so dolga nad 1500 znakov 
(s presledki vred) zaradi omejenega 

prostora ne bodo objavljena. Navodila 
za oddajo prispevkov in pisem bralcev 
ter cenik oglasnega prostora najdete na 

spletni strani www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov
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Koledar dogodkov
Otroška delavnica pletenih src
Za udeležbo je potrebna predhodna 
prijava na tel. št. 040 295 809.
kulturni dom Dolsko

Nogometni turnir četvork za 
osnovnošolce
prijave v tajništvu OŠ Janka Modra do 
15. 3. 2023.
Telovadnica OŠ Janka Modra

Zbiralna akcija starega papirja za 
Karolino
več na strani 19.
gasilski dom Beričevo in gasilski 
dom Dol

Slavnostna seja ob občinskem 
prazniku
prireditev s slovesno podelitvijo 
priznanj ob občinskem prazniku.
kulturni dom Dolsko

Nasmeh za Karolino,  
dobrodelni bazar
več na strani 19.
vrtec Dol

Življenje s kužkom in predstavitev 
nove pravljice Belle Weaver
več na strani 29.
kulturni dom Dolsko

Prikaz – delavnica žičenja satnikov
več na strani 14.
Levčeva domačija (Dol 18, občinski 
prostori)

21. Gorski tek in pohod na Murovico
več na strani 25.
Start pred kulturnim domom Dolsko

Osrednja slavnostna prireditev ob 
občinskem prazniku
več na strani 14.
pred vegovo domačijo, Zagorica 12

Predstavitveni turnir petanke
predstavitev igre in zbijanja bosta 
prikazana na zanimiv način.
pri gasilskem domu v Dolskem

Jazz večer
Mladi kgBL, Woo3
Zasedba: Lan Bertoncelj (kitara), 
Luka Debelić (bas), Lovro Bone 
(bobni)
kmetski dom, Beričevo

Nogometni turnir četvork za člane in 
veterane
prijave do 26. 3. 2023 do 8.00 na 
info@nk-dol.si
Telovadnica OŠ Janka Modra

Razstava dolške rožce
glasbeni program: Tevž Lunar 

(trobenta), Sestre Trobec Žagar
Razstavljeni bodo pleteni, kvačkani, 
klekljani izdelki ter rešilje. poleg 
razstave ročnih del bo tudi razstava 
Marjane Drčar.
Razstava bo za ogled odprta 1. in 2. 
aprila ter 15. in 16. aprila od 15.00 
do 17.00.
erbergovi paviljoni

Let v Rim
gledališka predstava Teatra Rampa 
iz Celovca
kulturni dom Dolsko

Brezplačna delavnica 
izdelovanja čarobnih pisanic
Delavnica je namenjena tako otrokom 
kot tudi odraslim. Obvezne predhodne 
prijave na naslov: obcina@dol.si
kulturni dom Dolsko

Dan norcev: Slon in sadež & 
Vagabunda
predstavitev novega albuma dua 
vagabunda in koncert ob dnevu 
norcev Slona&Sadež
kmetski dom, Beričevo

Hitro zasuč’ se okol’ 2023 
Območno srečanje folklornih skupin 
Ljubljana okolica 2023
kulturni dom Dolsko
 
Občinski košarkarski turnir trojk
Za prijavo in dodatne informacije 
lahko pokličete na tel. št. 040 426 
033 (Luka) ali obiščete spletno stran: 
www.sd-zagoricapridolskem.si
Telovadnica OŠ Janka Modra

Overide špil 
koncert rock glasbene šole
kmetski dom, Beričevo

Cover power
Skupine: Janko Rocks, Terapija, 
Fallen Division, Scary pandas
kmetski dom, Beričevo

Vsi so nori, razen nas
Stand up predstava Martine Ipša
vstopnina: 10,00 eUR
vstopnice se začnejo prodajati 27. 
3. 2023. kupite jih lahko na sedežu 
občine ob ponedeljkih, torkih in 
četrtkih, in sicer od 8.00 do 15.00, 
ob sredah od 8.00 do 17.00 in ob 
petkih od 8.00 do 12.00. 
kulturni dom Dolsko
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Ob dnevu žena in materinskem 
dnevu vam želimo moči in 

energije,
da s svojimi plemenitimi dejanji 

spreminjate svet na bolje.
Še naprej prinašajte v naša 

življenja svetlobo,
ki je edinstvena le vam, ženskam.

Iskrene čestitke in prijetno 
praznovanje.

 Župan Željko Savič in občinska uprava
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Kako danes gledate na pretekla štiri leta 
županovanja, na kaj ste najbolj ponosni, kaj bi 
izpostavili? 

Malo pred novim letom sem zakorakal v svoj novi 
mandat in nanj gledam veliko lažje kot pred štirimi 
leti. Na volitve smo vstopali kot skupina odgovornih 
in aktivnih posameznikov, ki si želi učinkovitejših 
sprememb pri urejanju prostora, stabilizirati finanč-
no stanje, bolj prisluhniti potrebam krajanov na soci-
alnem področju ter poiskati nove pristope k izboljša-
nju kakovosti življenja v naši občini. Kot skupina sve-
tnikov Liste Sotočje in kot župan smo razumeli, da so 
nam prioritete zdravstvo, šolstvo, socialna varnost, 
trajnostna oskrba starejših, oskrba s pitno vodo in 
nadaljevanje izvajanja določenih ukrepov, ki so zave-
ze tudi na strani Evropske unije ali države. Že kot sve-
tnik v preteklih mandatih sem se s kolegi svetniki so-
očal s problemi majhne kapacitete šolskih in zdra-
vstvenih prostorov. Prvi nujni ukrep je bil, da smo 
knjižnico morali žrtvovati za potrebe šole in iz nje 
urediti tri ločene oddelke za razredni pouk, da ni bi-
lo treba prehajati na dvoizmenski pouk. Naslednja 
večja težava pa je bila zagotovo ta, da smo morali za 
novo zdravnico, ki je prišla malo pred začetkom mo-
jega mandata, zagotoviti ustreznejše prostore za po-
trebe zasebne ambulante. Bila je namreč nameščena 
v prostorih za zobno ambulanto, ki ima prostorske 
standarde nesorazmerno manjše kot splošna ambu-
lanta. Moram pa reči, da včasih ni dovolj, da imaš že-
ljo in nekaj znanja, moraš imeti tudi nekaj sreče. Mi 
smo je imeli toliko, da se nam je dokaj hitro pojavila 
priložnost, da v neposredni okolici jedra Dola odku-

pimo objekt, ki je bil potreben dodatne skrbi in 
obravnave pri kulturnozgodovinskem in naravnem 
ohranjanju našega kraja, hkrati pa se nam je z vsemi 
pripadajočimi objekti ponudil kot primerna lokacija 
za nadgrajevanje določenih vsebin na področju delo-
vanja društev in občinske uprave. Obstoječe prostore 
Občine pa smiselno preuredimo v prostore nove am-
bulante in nove knjižnice. Danes, malo pred občin-
skim praznikom, lahko z veseljem ugotovimo, da 
nam je ob prehodu s prejšnjega mandata uspelo iz-
vesti selitev v nove prostore občinske uprave, zdrav-
nica dr. Černetova s sodelavci se je na začetku leta 
preselila v bistveno ustreznejše prostore, aprila pa 
pričakujemo ponovno odprtje knjižnice.

V minulem letu se je življenje nekako vrnilo v stare 
tirnice, umirile so se razmere glede novega korona-
virusa, pojavile pa so se nove težave, ki so bile pove-
zane z vojno v Ukrajini, posledično pa so nastopile 
številne podražitve. Usmerjati smo se začeli v obno-
vljive vire energije. Tudi občina?

V minulem letu se je življenje nekako vrnilo v stare 
tirnice, umirile so se razmere glede novega koronavi-
rusa, pojavile pa so se nove težave, ki so bile poveza-
ne z vojno v Ukrajini, posledično pa so nastopile šte-

Krepko smo že zakorakali v novo leto in s tem tudi župan Željko Savič v svoje 
drugo mandatno obdobje. Ob začetku novega mandata je zato primerno, da v 
kratkem pregledu z nami delisvoj pogled na pretekla štiri leta, nam razkrije, kako je 
z uresničitvijo predvolilnih obljub in kakšni so novi izzivi v prihajajočem mandatu. 

Intervju na začetku novega 
mandata župana Željka Saviča

Župan med nedavnim obiskom 
Instituta Jožef Stefan v Brinju.
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vilne podražitve. Usmerjati smo se začeli v obnovlji-
ve vire energije. Tudi občina?
Kar se tiče vprašanja, ki se nanaša na konec negoto-
vosti v zvezi s pandemijo in začetek krize na ener-
getskem področju, moram reči, da smo imeli nekaj 
sreče. Z ustreznejšimi prostori v zdravstvu in zaradi 
blažjih oblik koronavirusa trenutno ne beležimo ve-
čje stiske in je trenutno stanje dobro. Na področju 
energetske krize in draginje pa se z obema kar do-
bro spopadamo. V programskih načrtih občine smo 
si že ob začetku preteklega mandata zadali, da bo-
mo menjali energente na posameznih objektih. V 
stanovanjskem objektu v Križevski vasi, Podružnični 
šoli Senožeti in v obnovljenih občinskih prostorih 
smo zamenjali energente s toplotno črpalko, pristo-
pili pa smo tudi k zamenjavi kurilnega olja za plin v 
Podružnični šoli v Dolskem in v Kulturnem domu 
Dolsko, s tem smo sledili ukrepom države in 
Evropske unije na področju izpustov škodljivih emi-
sij. V tej smeri se bomo tudi v prihodnje odzivali na 
vse usmeritve države in sledili zmožnostim, ki nam 
jih ponujajo naravne danosti, predvsem v priorite-
tah pri izrabi sonca, vode in drugih obnovljivih vi-
rov. Trenutno so vsi večji občinski objekti energet-
sko sanirani, kar pa se tiče energetskega stanja stavb 
v občini, se lahko zahvalimo podjetju JUB, ki s sofi-
nanciranjem pri obnovi fasad že vrsto let pomaga 
našim krajanom k varčnejši porabi energentov. In 
kar se tiče draginje prehranskih proizvodov, moram 
reči, da z našo podeželsko lego blizu Ljubljane to 
draginjo lahko oblažimo z večjo stopnjo samooskr-
be. Večina prebivalcev, razen novopriseljenih v sta-
novanjskih blokih, ima ob svojem domu možnost 
umestitve vrta ali njive, s tem pa kar nekaj prihraniti 
pri porabi sveže zelenjave in sadja. 

Kako so se višje cene poznale pri oblikovanju pro-
računa, bomo občani prikrajšani za kateri pro-
jekt?

Mislim, da ne. Skoraj bi lahko rekel, da smo kljub 
povprečno do skoraj 30-odstotnim podražitvam pri-
čakovana sredstva optimalno porabili. Višje cene pri 
oblikovanju proračuna so se poznale predvsem pri 
tem, da so odstopale od 50 do 100 % od projektant-
skih cen, kar je posledično pomenilo razveljavitev 
razpisov in pripravo novih s sočasnim sprejema-
njem rebalansov proračuna. Vse to se je najbolj po-
znalo pri zamujanju začetka gradnje ali rekonstruk-
cije posameznih projektov. Moram pa poudariti, da 
nam je v tem času uspelo tudi pridobiti nove pravi-
ce grajenja pri kanalizaciji, sledili smo tudi novim 
obnovam vodovodov. Naš osnovni cilj že na začetku 
mandata je namreč bil, da čim več javnega vodovo-
da pripeljemo do občanov, tako da smo tudi v tem 
času začeli tudi rekonstrukcijo kanalizacije na 
Vidmu in obnovo vodovodov v Dolskem, temu pa 
so sledili tudi drugi ukrepi od pločnika, širitve ceste, 
javne razsvetljave do plinske napeljave. 

Že več mesecev se vleče izgradnja kanalizacije v 
Dolu in na Vidmu, ki naj bi bila dokončana no-
vembra 2022. Ste ugotovili, kdo je kriv za tolikšno 
zavlačevanje? 

S podpisom pogodbe aprila 2022 smo začeli re-
konstrukcijo kanalizacije na Vidmu, s pogodbo pa 
je bilo predvideno, da bo končana v 210 dneh oziro-
ma bi se morala dela 4. novembra končati. V tem ča-
su smo bili deležni skrbi in opozoril od izvajalca, da 
se pojavljajo posamezne tehnične težave pri izved-
bi. Glede na to, da smo ves čas skrbno izvajali tudi 
lasten nadzor, smo novembra in decembra izvajalcu 
naročili, da dokler ne bodo vse vgrajene inštalacije 
ustrezne in umeščene v skladu s pogodbo, ne sme-
jo niti enega dela ceste asfaltirati. Po podatkih za-
dnjega preverjanja v februarju je rezultat temeljite 
analize poškodovanih cevi pokazal, da je izvajalec 
sam kriv za poškodbe na cevi, ker jih ni skrbno zasi-
paval. Sama kakovost cevi je bila ustrezna in to sta 
izvajalec in proizvajalec cevi na kraju, kjer so se te 
težave pojavile, tudi potrdila. Pričakujemo, da se bo 
rekonstrukcija ceste zaključila v fazi od mosta na 
Mlinščici v smeri proti rondoju v sredini aprila, do-
končanje celotnega območja pa v mesecu maju. 
Predvsem v drugem delu se predvideva težava, ko 
bo treba ponovno odkopati del ceste od Pošte do 
Juba. 

Boste zahtevali nadomestila?
V skladu s pogodbo, ki jo imamo, bomo od izva-

jalca zahtevali garancije. Pozvali smo jih tudi, da ne-
mudoma zaključijo dela po pogodbi, hkrati pa bo-
mo v skladu s pogodbo uveljavljali pogodbeno ka-
zen.

V občinski upravi se je v teh letih tudi korenito 
zmenjala ekipa in še se bo, saj dva zaposlena od-

Izgradnja kanalizacije 
na Vidmu, hkrati pa tudi 
sanacija mostu.
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hajata na druga delovna mesta. Kakšni so odnosi 
na Občini, kako jih ocenjujete, zakaj ne morete za-
držati dobrih kadrov? 

Glede na pretekla leta je ostalo kar nekaj izzivov, 
ki so bili potrebni dodatne obravnave, predvsem na 
področju infrastrukture, kanalizacije, potrebe po iz-
gradnji in širitvi šolskih prostorov ter ambulante. 
Velika pričakovanja so bila tudi glede sprejemanja 
novega OPN ter trajnostne oskrbe starejših in v tej 
smeri smo v naslednjih letih tudi iskali primeren ka-
der, ki bi bil to tudi sposoben izvajati. Moram reči, 
da smo v zadnjih treh letih zaposlili sodelavce, ki so 
znali to področje ustrezno strokovno in dinamično 
izvesti, lahko bi celo rekel, da smo v zadnjih dveh le-
tih s sodelavci našli tempo, ki je bil tudi za primerlji-
ve najuspešnejše občine nepredstavljiv. V zelo krat-
kem času smo uspešno izvedli in zaključili veliko 
projektov, posledično pa so bili zaradi tega posa-
mični sodelavci tudi preveč obremenjeni in na meji 
izgorelosti. Stanje kadrov v lokalni samoupravi in 

javni upravi je ves čas na udaru in pod pritiskom za-
sebnega sektorja in višje plačanih primerljivih de-
lovnih mest v državni upravi. Ker smo zelo majhna 
lokalna skupnost, naloge opravljamo z omejenim 
številom delavcev na način, da posamezni zaposleni 
pokriva tudi več področij, ki se med seboj ne 
dopoln jujeta, kar v praksi pomeni velikokrat tudi ve-
liko nejevolje in odpora. Če vzamemo v zakup tre-
nutno stanje na trgu dela v državi, razvrednotenje 
klasifikacije poklicev in plačnih razredov, je odgo-
vor na dlani. Vsak od nas bi zamenjal službo, če si 
obeta manj dela za 20 do 30 % višje plačilo na bolje 
plačanih delovnih mestih v javni upravi ali do 50 % 
bolje plačanih delovnih mestih v zasebnem sektor-
ju. Moja naloga pri tem je, da se jim iskreno zahva-
lim za ves trud v preteklih letih, zaželim še naprej 
uspešno delo in skupaj z občinsko upravo prido-
bim vsaj primerljive zamenjave.

Na zadnji občinski seji je občinski svet sprejel pro-
račun za leto 2023. Katere projekte bi izpostavili?

Če na neki način rečemo, da smo v prejšnjem 
mandatu zaključili praktično vse začete projekte, so 
nam za nov mandat ostale zaveze in izzivi, kot so iz-
gradnja novega doma za upokojence, uresničitev že 
dolgoletne želje po izgradnji večnamenske dvorane 
v Dolu in širitvi podružnične šole v Dolskem za štiri 
oddelke šole in štiri oddelke vrtca. V ta namen smo 
že v preteklem letu začeli aktivnosti in pridobivati 
dokumentacije. Do konca aprila si želimo pridobiti 
dokumentacijo za izvedbo povabila investitorjem za 
gradnjo doma in do avgusta pridobiti dokumentaci-
jo in gradbeno dovoljenje za gradnjo športne dvora-
ne, da se prijavimo na razpise, ki jih bodo jeseni so-
financirali Eko sklad in državne spodbude. Na drugi 
strani pa pristopamo k projektni dokumentaciji za 
širitev podružnične šole v Dolskem, kjer nujno po-
trebujemo štiri oddelke šole in štiri oddelke vrtca, 
da pritisk na osnovno šolo v Dolu malo razbremeni-
mo in damo priložnost vsem staršem, da bodo lah-
ko imeli otroke v varstvu v naši občini. Pristopamo 
tudi k pripravi dokumentacije za ureditev večna-
menskega prostora v Senožetih. Naslednji zelo po-

Župan med sprejemom avstrijskih dijakov, ki 
tradicionalno vsako leto obiščejo našo občino.

Občinska seja



6

IZ ŽUpanOve pISaRne

memben cilj je dolgoletna želja po ureditvi plazu na 
Vrhu, kjer smo tudi pristopili k iskanju investitorja 
in smo ga tudi izbrali, nismo pa še zagotovili sred-
stev v celoti, ker smo imeli od države obljubljeno 
sofinanciranje in razgovori še potekajo. Eden od 
pomembnih ukrepov, ki jih bomo še izvajali, je na-
daljevanje izgradnje in rekonstrukcija vodovodov, v 
Beričevem bo to potekalo skupaj z gradnjo pločni-
ka, rekonstrukcija vodovoda in priklop na javni vo-
dovod v Podgori ter prva faza izgradnje vodovoda v 
Vinjah. To so pomembni ukrepi, ki se bodo začeli v 
tem letu in potem nadaljevali naslednja leta.
Že dolgo se govori o izgradnji vaškega jedra Dola. 
Vemo, da je bilo vmes obdobje korone, ko se je ži-
vljenje nekako zaustavilo, ampak kljub temu, kje 
ste trenutno z dogovori in načrti?

Malo se je zaustavilo pri pridobivanju dokumenta-
cije, z novo sprejetim OPN smo bili tudi mi dolžni 
pridobivati in posredovati dopolnitve. Osnovne 
smernice so določene, potrebujemo še dve pozitiv-
ni mnenji in nekje sredi leta naj bi bil sprejet odlok. 

Ste pa dosegli selitev Občine v nove prostore, na 
naslov Dol 18, zdaj se prične urejati še zunanja 
okolica. 

Vsi smo bili veseli, da smo se takoj po novem letu 
lahko selili v nove prostore. Ti res omogočajo ohra-
njanje tradicije in so funkcionalno ustrezni za tako 
velikost uprave. Prednost te lokacije je tudi še boljši 
stik s krajani, znotraj notranje ureditve smo že ume-
stili krajevni urad, ki enkrat tedensko ob četrtkih 

opravlja svoje naloge, poleg tega pa urejamo zuna-
njo infrastrukturo in jo pripravljamo za druge vse-
bine, ki bodo v podporo društvom in preostalim 
dogodkom. V te namene smo uredili večnamenski 
objekt, ki bo podpora gostincem, in sanitarije, po-
stavili smo tradicionalen kozolec, ki bo neka 
osnovna streha za vse manjše dogodke in tematske 
delavnice, prostor, kjer bodo parkirišča, bo večna-
menski in bo primeren za izvedbo gledaliških 
predstav, lokalne tržnice, odprte kuhinje ali drugih 
dogodkov.

Kako pa je s poimenovanjem Rajhove domačije - 
ali res ni ustrezno?

Kar se tiče imena domačije, sta se ves čas poja-
vljali dve imeni – Rajhova in Levčeva domačija, od-
visno od tega, koga smo v vasi srečali. Je pa tu zelo 
pomemben zgodovinski pogled in sam sem to ra-
zumel že dobro leto dni nazaj, ko smo s komisijo 
za ohranjanje kulturne dediščine debatirali o 
Rajhovi domačiji. Ko smo še razpravljali o tem, ka-
ko jo obnavljati, sem že takrat večkrat omenil, da je 
prostor, kjer je županova pisarna, primeren za bo-
dočo Rajhovo sobo. Ime Rajhova soba pa s tem na-
menom, da ohranimo spomin na nadučitelja, ki je 
dal velik prispevek kraju, zavedajoč se, da je dejan-
sko v glavni stavbi Levčeve domačije. To pomeni, 
da bomo v prihodnosti, ko bomo tudi uradno z ob-
činskim praznikom in z dnevom odprtih vrat vsto-

pili v ta prostor, tudi mi kot inštitucija na vseh doku-
mentih in v komunikaciji uporabljali ime Levčeva 
domačija. O tem sva se tudi z župnikom, ki je velik 
poznavalec krajevne zgodovine, večkrat pogovarjala 
ter si bila enotna, da je veletrgovec Janez Levec naj-
bolj zaslužen za podobo domačije in vse, kar je bilo 
zgrajeno v okolici tega objekta. 

Si lahko v novem obdobju obetamo boljše črpanje 
evropskih sredstev, kako kaže?

V preteklem obdobju nam je na koncu uspelo pri-
dobiti osem projektov, ki so se že izvedli ali pa so v 
fazi končne izvedbe. Pred nami je novo obdobje do 
leta 2027. Ravno potekajo delavnice, tako v naši kot 
po vseh območjih sosednjih občin, za pripravo stra-
tegije nadaljnjega razvoja do leta 2027. Tu smo v 
prednosti, ker smo v preteklem letu že sprejeli stra-
tegijo razvoja turizma, ki je pomemben dopolnilni 
akt k skupnemu razvoju v regiji, tako da bomo zago-
tovo aktivno pristopili k strategiji razvoja našega ob-
močja in se, ko bo možno, prek razpisov tudi prija-
vljali na posamezne ukrepe. Zagotovo si želimo sko-
zi nove projekte krepiti področja lokalne samooskr-
be, spodbujati razvoj kmetov z njihovimi dopolnilni-
mi dejavnostmi, spodbujati predstavitve lokalnih 
produktov skozi različne tržnice in sejme ter s tem 
krepiti in predstavljati identiteto svojega kraja.
Zdravnica dr. Černe je zdaj v novih prostorih, kaj 
pa se bo zgodilo z njenimi starimi prostori na 
Vidmu? 

Novi prostori v pritličju ambulante omogočajo 

Poškodovana cev
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prostore za še eno zdravnico. V ta namen smo za-
prosili za še eno zdravniško koncesijo, a smo dobili 
začasno negativno mnenje, da naše potrebe po kon-
cesiji trenutno še ustrezajo. Ko se bo kaj spremeni-
lo, nam bodo sledili, da bomo takrat dobili še eno 
koncesijo. Kar se tiče prostorov začasne ambulante 
v vrtcu, ki so bili v osnovi namenjeni zobozdra-
vstvu, bomo po ponovni preureditvi zagotovo pri-
stopili k razpisu, da pridobimo dodatno koncesijo 
za zobozdravnika. 

Nekateri občani se tudi bojijo, da bi ostali brez 
osebnega zdravnika. Kaj se bo zgodilo, ko bo šla 
dr. Rus v zasluženi pokoj. Občina misli tudi na to? 
Boste iskali novo zdravnico?

Ta strah je upravičen. Po neuradnih podatkih naj 
bi bilo od 500 do 700 naših krajanov brez osebnega 
zdravnika, kar je posledica izgube osebnega zdrav-
nika v Polju, v Mostah in za Bežigradom. Tu smo z 
željo po novi koncesiji želeli to malo ublažiti. Kar se 
pa tiče dr. Rus, sem tudi sam njen pacient. V nefor-
malnih pogovorih mi je omenila, da je svojemu po-
klicu še zelo predana in ga želi še nekaj časa opra-
vljati. Pričakujem, da bo še naslednjih nekaj let še 
naprej z nami, prepričan pa sem, da nas ona, ki nas 
je skoraj vse življenje spremljala in varovala, ob od-
hodu v več kot zaslužen pokoj ne bo pustila brez 
ustrezne zamenjave.

Opazno je tudi povečanje prireditev, izjemna je 
bila prireditev Cesar v Dolu in celotno dogajanje 
okoli nje. Kaj še načrtujete v prihodnjem letu na 
tem področju?

Ena odmevnejših prireditev je bila Cesar v Dolu, 
tudi zadnja dva sejma, ki smo ju naredili, Pozdrav 
jeseni in Sadjarski sejem, sta bila zelo obiskana in 
kakovostno izvedena. Vidimo, da si ljudje želijo ta-
kih dogodkov čim več. Sadjarski sejem bomo loka-
cijsko premestili na Levčevo domačijo, kjer so po-
goji za izvedbo tudi boljši. Odzivali se bomo na 
pobude in predloge društev, tudi sami bomo daja-
li pobude, kar se tiče prireditev na prostem. Kar se 
pa tiče prireditev v Kulturnem domu Dolsko ali v 
dvorani župnišča v Dolu, moram reči, da so tudi tu 
društva veliko bolj aktivna kot prej. V Kulturnem 
domu Dolsko se tudi občina veliko angažira v 
smeri, da bi poleg tradicionalnih prireditev ob 
praznikih ponudila čim več komercialno zanimi-
vih prireditev. Zavedamo se, da sodobno urejena 
dvorana omogoča priložnost izvajalcem različnih 
prireditev tudi v komercialne namene, pri tem pa 
stroški še vedno niso tako visoki kot v primerljivih 
dvoranah v centru Ljubljane. 

Pred nami je praznik občine Dol pri Ljubljani. 
Kaj pripravljate, kako bomo praznovali?

Prihaja obdobje, ko se bomo začeli pripravljati 
na svoj praznik. Tradicionalno bomo teden dni 
pred tem naredili čistilno akcijo, da bomo okolico 
najprej dobro očistili smeti in s tistim dnem začeli 
ciklus prireditev, športnih dogodkov in druženj v 
smislu praznovanja. Od društev pričakujemo, da 
bodo za oba vikenda, od 18. do 25. marca, pripra-
vili pester program, občinska uprava pa skupaj z 
društvi načrtuje slavnostno sejo, in sicer 23. mar-
ca v Kulturnem domu Dolsko, kjer bomo podelili 
priznanja in plakete prostovoljnim društvom in 
prostovoljcem, ki so s svojim prispevkom veliko 
pripomogli k delovanju občine. Na to prireditev 
ste vabljeni vsi krajani. Prav tako tudi 25. marca na 
tradicionalni pohod na Zagorico, k rojstni hiši ba-
rona Jurija Vege, kjer bo prireditev in srečanje s 
krajani in županom sosednje občine Moravče, ki 
tudi na isti dan praznujejo občinski praznik. Obe 
občini bosta pripravili krajši kulturni program, 
športna društva pa bodo organizirala tek in po-
hod.

V sklopu praznika naše občine bo potekal tudi 
dan odprtih vrat novih občinskih prostorov - 
Levčeve domačije?

Glede na to, da je bila ves čas polemika o tem, 
ali je to Rajhova ali Levčeva domačija, in kako smo 
dejansko te prostore uredili in ohranili, se nam je 
porodila ideja, da bi omogočili vsem krajanom v 
sredo, 22. marca, ko je daljši uradniški dan, ogle-
dati si obnovljene prostore Levčeve domačije, 
Rajhovo sobo ter se srečati z zaposlenimi. Lepo 
vabljeni na obisk in kavo pri županu. •Nina Keder

22. marca vabljeni na dan odprtih 
vrat na Levčevo domačijo, Dol 18, 

kjer so novi občinski prostori.
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Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUU-
JFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, 

št. 199/21 in 18/23 ZDU-IO) in statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 3/2018 - UPB2) Občina Dol pri Ljubljani objavlja

I.
Občina Dol pri Ljubljani obvešča 
javnost o javni razgrnitvi sprememb 
in dopolnitev odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu MP 
11/1-Dolsko (v nadaljevanju: SD 
OPPN MP 11/1-Dolsko), ki ga je 
izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA 
RAZVOJNA DRUŽBA, d. o. o., 
Domžale (št. proj. 08/23, februar 
2023).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno 
razgrnjeno od 10. marca 2023 do 9. 
aprila 2023 v vhodni avli Občine Dol 
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 
Dol pri Ljubljani in bo na vpogled v 
času uradnih ur. Gradivo bo dostopno 
tudi na spletni strani Občine Dol pri 
Ljubljani www.dol.si.

Javna obravnava gradiva bo 29. marca 
2023 ob 18.00 v KD Dolsko.

III.
Ureditveno območje OPPN MP 11/1 – 
Dolsko obsega parcele št. 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244; vse k. 
o. Dolsko.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost 
pravico dajati pripombe in predloge 
na SD OPPN MP 11/1-Dolsko. 
Pripombe in predlogi se lahko do 
vključno 9. aprila 2023 podajo pisno 
na mestu javne razgrnitve, lahko pa se 
pošljejo na naslov Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 
Dol pri Ljubljani, s pripisom: 
»Pripombe na javno razgrnitev SD 

OPPN MP 11/1-Dolsko« oziroma na 
elektronski naslov: obcina@dol.si. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo 
tudi pisno ali ustno na javni 
obravnavi.
Občina bo pripombe in predloge 
preučila, do njih zavzela stališča in jih 
objavila na spletni strani Občine.

VI.
Javno naznanilo se objavi na spletni 
strani Občine Dol pri Ljubljani www.
dol.si na E-OBČINA pod Prostorski 
odloki (https://www.dol.si/sl/content/
e-obcina/spremembe-oppn-dolsko.
html), na oglasni deski Občine Dol 
pri Ljubljani in v občinskem glasilu 
Pletenice.

Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 

Željko Savič

Smrekovi lubadarji so stalni prebivalci gozdov. Običajno 
naseljujejo sveže posekano ter poškodovano in oslabelo 
drevje. Nevarnost za zdrave gozdove je odvisna od stopnje 
rodnosti in od števila generacij, ki jih razvijejo v letu dni. 
Namnožitve lubadarjev navadno sledijo naravnim ujmam, 
zaradi katerih so v gozdovih večje količine poškodovanih ali 
oslabelih dreves. 

Od jeseni leta 2022 pa vse do danes so bile vremenske 
razmere ugodne in lubadarji so se ponekod že namnožili čez 
obvladljiv prag. Dodatno težavo predstavljajo v zadnjem vetru 
poškodovane smreke, ki jim je le polomilo vrhove, so težje 
opazne in skupaj s polomljenim vrhačem predstavljajo skrita 
lovna drevesa za velikega in malega smrekovega lubadarja.
V prvih dveh mesecih leta 2023 delavci Zavoda za gozdove 
Slovenije (Zavod) intenzivno iščemo jesenska žarišča in 
izdajamo odločbe za takojšen posek. Ker se delavci Zavoda 
zavedamo, da bomo učinkovito zaustavili širjenje lubadarjev le 
s sodelovanjem lastnikov gozdov, pozivamo vse, ki so že prejeli 
odločbo Zavoda, da pristopijo k takojšnji izvedbi sanacije 
žarišč. Hkrati pozivamo VSE LASTNIKE GOZDOV, da redno, 
vsaj enkrat na 14 dni, pregledujejo svoje gozdove, in če najdejo 
smreke, napadene po lubadarju, takoj obvestijo svojega 

revirnega gozdarja in začnejo sanacijo. Revirni gozdarji vam 
bodo ponudili vso strokovno pomoč in vse informacije, ki so 
potrebne, da se napadeno drevje čim hitreje, še preden 
lubadar izleti, odstrani iz gozda in naredi ustrezen gozdni red. 
Gozdarje v Domžalah lahko pokličete vsak delovni dan med 7. 
in 15. uro na tel. št. 01 724 12 75.
Za lažje prepoznavanje napada lubadarja in potrebnega 
ukrepanja podajamo še naslednje informacije:
a) Znaki napada velikega smrekovega lubadarja:
1. najbolj očitni znaki jesensko/zimskega napada so sledeči: 
lubje na deblu odstopa in odpada, čeprav so iglice še zelene in 
od daleč ne kažejo nobenih sprememb;
2. najbolj očitni znaki poletnega napada so sledeči: rjav prah 
(črvina) na koreničniku in sprememba barve iglic prek 
sivkasto zelene v rumeno rjavo in na koncu rdečkasto;
b) potrebna dela pri sanaciji žarišč:
takojšen posek in izdelava napadenih dreves;
vse lesne sortimente takoj po poseku spraviti iz gozda ali jih 
olupiti na podloženo ponjavo in lubje takoj sežgati;
sežig sečnih ostankov (vrhačev, vej, lubja);
beljenje panjev.  • Barbara Slabanja, univ. dipl. inž. gozd., 
 Območna enota Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije, 
 Odsek za gojenje in varstvo gozdov

JavnO naZnanILO

poziv k obvladovanju smrekovih lubadarjev

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta MP 11/1-Dolsko

(ID PA 3346)
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V okviru že 31. dnevov Jožefa 
Stefana, ki ga Institut Jožef Stefan 

pripravlja v počastitev obletnice 
rojstva tega velikega slovenskega 

fizika 24. marca, bo tudi letos 
v soboto, 25. marca 2023, 

organiziran dan odprtih vrat. Med 
9. in 14. uro bo potekal pred 

glavno stavbo inštituta na Jamovi 
39, med 9.30 in 14.30 pa na 

Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40.

Dan odprtih vrat je namenjen 
splošni javnosti, prvi ogledi pa se 
na Institutu na Jamovi 39 začnejo 

ob 9. uri. Predstavitve bodo 
potekale vsako polno uro in trajajo 
eno uro. Ob 10., 11. in 12. uri bo 
vodenje tudi v angleščini. Zadnji 

ogledi se začnejo ob 13. uri.
Na Reaktorskem centru v 

Podgorici pri Ljubljani, Brinje 40, 
se predstavitve začnejo ob 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30 in 13.30. 

Za vstop v Reaktorski center 
je obvezen osebni dokument 
(osebna izkaznica, potni list). 

Obiskovalci se lahko tja pripeljejo 
sami in tam parkirajo. Organiziran 
je tudi brezplačni avtobusni prevoz 
na relaciji IJS Jamova–Reaktorski 

center Podgorica. Kapaciteta 
avtobusnega prevoza je omejena.

Vozni red: Avtobus Jamova–
Reaktor: 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00. Avtobus Reaktor–
Jamova: 09.30, 10.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30.
Vsi ogledi so brezplačni, 

predhodna prijava ni potrebna. 
Prosimo za dosledno upoštevanje 

varnostnih navodil, ki jih poda 
osebja IJS, zlasti laboratorijsko 

osebje.
Čeprav je znanost tako blizu, je 
še vedno predaleč. Zato stopite 

v svet znanosti na Institutu 
Jožef Stefan. Več informacij na 

povezavi: https://dnevi.ijs.si/ 

1. marca smo obeležili dan civilne zaščite, ki smo 
ga v Sloveniji uveljavili takoj po osamosvojitvi leta 
1992. Tradicionalno je to tudi priložnost, da 
izrazimo priznanje najzaslužnejšim in se hkrati 
zahvalimo vsem poklicnim in prostovoljnim 
reševalcem, pripadnikom civilne zaščite pa tudi 
preostalim strukturam (policistom in vojakom) za 
napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči.
Bistvo sistema so ljudje, prostovoljci in pripadniki, ki 
sočloveku pomagajo, da ob ujmah in drugih nesrečah bistveno lažje preživijo 
najtežje trenutke, ki si prizadevajo, da po nesreči ostanemo s čim manj posle-
dicami in čim manjšo škodo na premoženju. Vse pa odlikujejo velike človeške 
lastnosti: prostovoljstvo, solidarnost in ljubezen do bližnjega. Zaradi tega in 
zaradi visoke strokovne usposobljenosti se zato vsi počutimo varni. 
Zahvaljujemo se članom Civilnega štaba Dol pri Ljubljani za vašo nesebično 
pomoč in vam želimo uspešno delo še naprej. • Občinska uprava

Na pustni torek že tradicionalno naši najmlajši krajani obiščejo tudi 
občinske prostore. V maškare so oblečeni tudi njihovi spremljevalci, 
sprejmejo pa jih zaposleni na Občini, ki so tudi odeti v pisana pustna 
oblačila. Tako za nobenega to ni le običajen delovni dan, ampak s 
smehom in dobro voljo obsijan. • N. K.

Vabilo na 
dan odprtih 

vrat

Male maškare na 
obisku v Občini

1. marec je svetovni dan 
civilne zaščite
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Izpis sklepov 3. redne seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 1. 3. 2023
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni 
red 3. redne seje. Sklep je bil sprejet.
AD 1 SKLEP:  Potrdi se zapisnik 2. redne 
seje Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani z dne 4. 1. 2023. Sklep je bil 
sprejet.
AD 2 SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani z dne 19. 1. 2023. Pri tej točki 
se ni glasovalo. Glasovanje se bo opravilo 
naslednjo sejo, ko se bo ustrezno dopolnil 
zapisnik.
AD 3 SKLEP: V Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu se imenuje:
Helena Kozlevčar
Savo Gvardijančič
Rok Zabukovec 
Bojan Višček
Darko Pavšič
Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP:
1. V Uredniški odbor občinskega glasila 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje:
Aleksandra Resman
Borut Zajc
Mojca Marenk
2. Za odgovorno urednico občinskega 
glasila Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 
Nina Keder
Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani potrdi Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu MP 11/1-Dolsko 
v prvi obravnavi. Sklep je bil sprejet.
AD 6.1 SKLEP (amandma št. 1): 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
potrdi amandma št. 1 predlagateljice 

občinske svetnice Karine Medved Bregar 
k točki dnevnega reda »Predlog odloka o 
proračunu za leto 2023 – drugo branje«, 
ki pravi, da se v NRP 2023-2026 vključi 
nov projekt »Pridobitev projektne doku-
mentacije in podlag za postavitev sončnih 
elektrarn« v višini 20.000 EUR, ki je v 
posebnem delu proračuna prikazan na PP 
»Samooskrbne sončne elektrarne« pod 
glavnim programom 1206. Za predlagani 
znesek se znižajo sredstva na stroškovnem 
mestu PP 622023 / 420899. Sklep je bil 
sprejet.
AD 6.2 SKLEP (amandma št. 2): 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
potrdi Amandma št. 2 k točki dnevnega 
reda »Predlog odloka o proračunu za 
leto 2023 – drugo branje«, s katerim se 
drugi odstavek 10. člena (prerazpore-
janje pravic porabe) Predloga proračuna 
Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: 
Predlog), spremeni tako, da se glasi: “O 
prerazporeditvah pravic porabe v poseb-
nem delu proračuna med posameznimi 
proračunskimi postavkami znotraj podpro-
gramov odloča župan. Pravice porabe na 
posamezni proračunski postavki znotraj 
podprogramov se s prerazporeditvijo lahko 
spremenijo za največ 15 % (petnajst odstot-
kov) oziroma do največ 30.000 EUR, kar v 
posameznem primeru nastopi prej.” Doda 
se tretji odstavek, ki se glasi: “Ne glede na 
določbi prejšnjega odstavka prerazpored-
itve niso dovoljene na proračunskih post-
avkah namenskih sredstev.” Tretji odstavek 
postane četrti odstavek. Četrti odstavek 
postane peti odstavek. Sklep ni bil sprejet.
AD 6.3 SKLEP (Proračun):

1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme predlog Odloka o proračunu 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 (v 
drugem branju).
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme predlog Načrta razvojnih pro-
gramov 2023-2026 (v drugem branju). 
Sklep je bil sprejet.
AD 7 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejme Spremembe in dopol-
nitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani v prvi 
obravnavi. Sklep je bil sprejet.
AD 8 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejme Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol 
pri Ljubljani v prvi obravnavi. Sklep je bil 
sprejet.
AD 9 SKLEP:  
Priznanje – Plaketa občine se podeli:
- Franciju Gradu
- PGD Senožeti
- PGD Beričevo - Brinje
Sklep je bil sprejet.
AD 10 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina 
z ID znakom 1764 402/2
2. Nepremičnina iz prve točke preneha 
imeti značaj javnega dobra in postane last 
Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep ni bil sprejet.
AD 11 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani potrdi uradno prečiščeno 
besedilo Odloka o ustanovitvi vaških 
odborov Občinskega sveta občine Dol pri 
Ljubljani in določitvi njihovih območij. Sklep 
je bil sprejet. Željko Savič, župan

Skupni prihodki so v letu 2023 tako načrtovani v 
višini 7.610.133 EUR, skupni odhodki pa v višini 
8.018.405 EUR. Proračunski primanjkljaj v letu 
2023 znaša 408.272 EUR, stanje sredstev na raču-

nih na dan 31. 12. 2022 pa je znašalo 764.076,52 EUR (od 
tega 145.315,52 EUR predstavljajo sredstva rezervnega 
sklada občine). Ponovno se uvaja režijski obrat, med inve-
sticije občine pa so umeščeni še vzpostavitev namakalne-
ga sistema Beričevo za oskrbo kmetijskih površin z vodo, 
avtobusna postaja v Brinju, saj gre za najbolj prometno 
obremenjeno naselje v naši občini, izdelava dokumentaci-
je za javno kanalizacijo v Zaborštu, sofinanciranje nakupa 

kombija za TSK JUB Dol in druge. Med svetniki je stekla 
tudi debata o tem, kakšne so končne vrednosti posame-
znih projektov, izpeljanih s pomočjo sredstev participativ-
nega proračuna po posameznih vaških odborih, ki se po 
posameznih projektih razlikujejo od prvotno zastavljenih 
vrednostih.  
Celotni zvočni posnetek seje najdete na spletni strani 
www.dol.si, na naslovni strani pod zavihkom Občinske 
seje. •Nina Keder

Na tokratni občinski seji je občinski svet 
v drugem branju sprejel proračun za 
leto 2023, kar je pomembno predvsem 
zato, da se lahko začne uresničitev novih 
projektov in investicij v naši občini.

3. redna seja občinskega sveta
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1. VPRAŠANJE
Izpušni plini avtobusov, ki so 
namenjeni prevozom šolarjev do 
matične šole OŠ Janka Modra, v 
lokalnem okolju prispevajo svoj delež 
k onesnaženosti zraka, ki je že tako 
ali tako preobremenjen zaradi drugih 
dejavnikov. Ali občina kot 
ustanoviteljica osnovne šole načrtuje 
kakršnekoli spremembe ali spodbude 
k znatnemu zmanjšanju te 
obremenitve?

O: Prevozi, ki jih financira občina, so 
organizirani v okviru javnega zavoda 
(osnove šole). Izvajalci šolskih 
prevozov so dolžni upoštevati in 
slediti državnim predpisom in 
okoljevarstvenim standardom na tem 
področju. Občina v tekočem 
proračunu nima zagotovljenih 
dodatnih sredstev za znatno 
zmanjšanje onesnaženosti zraka.  
Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
V jutranji konici nastane velika 
gneča v Dolskem, saj pri trgovini 
Mercator vozniki zavijejo v vas in 
številni s prekomerno hitrostjo hitijo 
naprej. Vije se tudi neprekinjena 
kolona teh vozil, večina pa se jih 
požvižga na omejitev hitrosti. Morda 
bi zaleglo, če bi tudi tu kdaj stala 
redarska služba in z meritvami 
hitrosti morda le malo umirila 
promet? Je to mogoče ali pa morda še 
kakšen drug ukrep?

O: Medobčinskemu redarstvu, ki 
redno izvaja meritve hitrosti na 
območju naše občine, smo sporočili 
navedeno problematiko in jih prosili 
za dodaten nadzor na omenjenem 
odseku. Povečan promet je verjetno 
tudi rezultat zapore ceste pri igrišču v 
Dolskem zaradi rekonstrukcije lokalne 
ceste. V primeru ponavljajočih se 
kršitev bomo na občini v sodelovanju 
z medobčinskim redarstvom izvedli 
dodatne ukrepe.  Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Ob naselju Kostanjevi cvetovi sta 
tako pri Jubu na Vidmu kot ob 
Mlinščici še dve veliki zazidljivi 
gradbeni parceli. Lahko na občini 
razkrijete, kaj se bo na teh dveh 
parcelah še gradilo, kaj lahko še 
pričakujemo v naši sredini, bodo to 
stanovanjski bloki ali naselje hiš?

O: Predmetni parceli sta del 
območja OLN (Občinski lokacijski 
načrt), s katerim so bili letu 2008 
določeni pogoji umeščanja novih 
objektov v ta prostor. Večji del 
območja je bil skladno s tem 
načrtom tudi pozidan. Za območje 
pri Mlinščici je predvidena gradnja 
treh objektov. Dva bosta podobnim 
preostalim, ki so že zgrajeni, tretji pa 
bo manjši. Vsi bodo imeli skupno 
podzemno garažo. Postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja 
že poteka. Za območje pri Jubu ni 
bilo določenih nobenih bistvenih 
sprememb, ker je bila na tem mestu 

takrat umeščena domačija Gregorin. 
Ker danes ta ne obstaja več (vsi 
objekti so bili porušeni), je novi 
lastnik za to območje predlagal 
postopek spremembe OLN. 
Postopek je trenutno v fazi 
mirovanja, saj se je zaradi dodatnih 
zahtev Direkcije RS za vode ustavil. 
Išče se ustrezna rešitev.

 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Zanima me, ali je že možen pokop z 
raztrosom pepela pri sv. Agati v 
Dolskem?
Prostor je pripravljen, kar je opaziti, 
zato me zanima, ali ga je mogoče 
tudi že uporabiti?

O: Pokop z raztrosom pepela na 
pokopališču sv. Agate še ni možen. 
Trenutno se na pokopališču 
prioritetno obnavlja streha na mrliški 
vežici. Občina bo raztros pepela 
poskušala urediti v naslednjih letih. 

 Občinska uprava

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.

O umiritvi prometa in gradnjah

vpRaŠaLI STe, ODgOvaRJaMO
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Na glasovanje je bilo 
uvrščenih deset 
predlogov iz VO Dol, 
VO Klopce in VO 

Senožeti, ki so bili skladni z 
merili participativnega 
proračuna. Glasovanja se je 
udeležilo 72 občanov, 
prebivalcev območij vaških 
odborov Dol, Klopce in Senožeti, 
ki so izbrali štiri projekte. Iz VO 
Dol je prispelo 47 % glasovnic 
(od tega 1 neveljavna), iz VO 
Klopce 32 % glasovnic in 21 % iz 
VO Senožeti.

Na območjih VO Beričevo-Brinje 
in VO Dolsko so bili v izvedbo že 
uvrščeni štirje projekti, zato se 
glasovanje za omenjena vaška 
odbora ni izvedlo. Za VO Laze ni 
bilo podanega predloga. Skupaj 
bo Občina Dol pri Ljubljani v 
letu 2023 tako izvedla osem 
novih projektov iz 
participativnega proračuna Po 
izboru občanov! 
Izglasovani projekti, ki bodo 
umeščeni v občinski proračun za 
leto 2023, so predstavljeni v 
nadaljevanju in so rezultat 

glasovanja ter razpoložljivih 
sredstev za posamezno območje 
VO.

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni 
proračun Občine Dol pri Ljubljani je v petek, 17. 12. 2023, razglasila izide glasovanja. 

OBČANI STE IZBRALI! 
V IZVEDBO GRE 8 PROJEKTOV!

VAŠKI ODBOR NAZIV PREDLOGA VREDNOST

Beričevo-Brinje Naravna senca na otroškem igrišču in zamenjava 
osvetlitve na igrišču

3.000 EUR

Beričevo-Brinje Zamenjava ograje na mostu čez Pšato v Beričevem in 
postavitev lesene brvi za prečkanje pešcev in kolesarjev

17.000 EUR

Dolsko Izgradnja luči javne razsvetljave v Vinjah pri ekološkem 
otoku

4.000 EUR

Dolsko V Dolskem ni kolesarnice, ki bi omogočala varno 
parkiranje koles uporabnikom avtobusa in preostalim, 
ki pridejo npr. k zdravniku, obiščejo igrišče itd. Podane 
so tri možne lokacije. Najbolj primerna je pri športnem 
igrišču pri KD Dolsko (kjer so bili prej locirani smetnjaki).

9.800 EUR

Klopce Ureditev in dopolnitev otroškega igrišča Križevska vas – 
prenova, faza 2

20.000 EUR

Dol Film pod zvezdami na Rajhovi domačiji 10.000 EUR

Dol Obnova kapelice v Podgori 6.000 EUR

Senožeti Dokončanje večnamenske lope 20.000 EUR
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IZID GLASOVANJA – VO DOL
Iz VO Dol se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 34 
občanov. 33 glasovnic je bilo veljavnih, 1 neveljavna pa je bila 
izločena. 
Komisija ugotavlja, da sta izglasovana projekta, ki sta umeščena v 
občinski proračun za leto 2022 za območje VO Dol:
- Obnova kapelice v Podgori
- Film pod zvezdami na Rajhovi domačiji.
Skupna vrednost umeščenih projektnih predlogov je 16.000 EUR.

IZID GLASOVANJA – VO KLOPce
Iz VO Klopce se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 23 
občanov. Vse glasovnice so bile veljavne. 
Komisija ugotavlja, da je izglasovan projekt, ki je umeščen v 
občinski proračun za leto 2022 za območje VO Klopce:
- Ureditev in dopolnitev otroškega igrišča Križevska vas – 
prenova, faza 2
Vrednost umeščenega projektnega predloga je 20.000 EUR.

IZID GLASOVANJA – VO SeNOŽeTI 
Ugotovitve komisije glede udeležbe in izida glasovanja v vaškem 
odboru Senožeti
Iz VO Senožeti se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 
15 občanov. Vse glasovnice so bile veljavne. 
Komisija ugotavlja, da je izglasovan projekt, ki je umeščen v 
občinski proračun za leto 2022 za območje VO Senožeti:
- Dokončanje večnamenske lope
Vrednost umeščenega projektnega predloga je 20.000 EUR.

Ugotovitve komisije glede izvedbe predlogov v vaškem odboru 
Beričevo-Brinje in Dolsko
Projekti iz območij VO Beričevo-Brinje (Naravna senca na 
otroškem igrišču in zamenjava osvetlitve na igrišču in Zamenjava 
ograje na mostu čez Pšato v Beričevem in postavitev lesene brvi 
za prečkanje pešcev in kolesarje) in VO Dolsko (Izgradnja luči 
javne razsvetljave v Vinjah pri ekološkem otoku in Izgradnja 
kolesarnice v Dolskem) gredo ravno tako v izvedbo, čeprav zanje 
glasovanje ni bilo izvedeno. 
Vrednost umeščenih projektov iz VO Beričevo-Brinje je skupaj 
20.000 EUR, vrednost umeščenih predlogov iz VO Dolsko pa 
skupaj 13.800 EUR.

Za VO Laze ni bilo podanega nobenega predloga. 

ImEJmO SE fAJN 23%
OBNOVA KAPELIcE V PODGORI 28%

KOLESARJENJE JE KRASNO 20%
fILm POD ZVEZDAmI NA RAJhOVI DOmAčIJI 29%

SANAcIJA ODSEKA V ZAGORIcI 27%
UREDITEV IN DOPOLNITEV OTROŠKEGA IGRIŠčA 40%

UREDITEV cESTE - ODcEP KLOPcE 33%

OKTOBERfEJST 22%
POSTAVITEV KOLESARNIcE V SENOŽETIh 35%

DOKONčANJE VEčNAmENSKE LOPE 43%

23%

28%

20%

29%

22%

35%

43%

27%

33%

40%
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Dragi krajani in krajanke, 
praznujmo skupaj!

Iskrene čestitke ob praznovanju občinskega praznika, ki ga obeležujemo 
23. marca. Občina Dol pri Ljubljani, dežela Jurija Vege, bo v sklopu 

praznovanja priredila več dogodkov, na katere ste vsi vljudno vabljeni, 
saj je vstop prost. Pripravili smo pester nabor:

Občina Dol pri Ljubljani

17. 3. ob 16.00
OTROŠKA DELAVNICA PLETENIH SRC

Kulturni dom Dolsko
Za udeležbo je potrebna predhodna prijava po 

telefonu na št.: 040 295 809.

18. 3. ob 8.00
NOGOMETNI TURNIR ČETVORK ZA 

OSNOVNOŠOLCE
Telovadnica OŠ Janka Modra

Prijave v tajništvu OŠ Janka Modra do 15. 3. 2023.

22. 3. od 10.00 do 13.00 
in od 14.00 do 17.00

DAN ODPRTIH VRAT OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Levčeva domačija, Dol 18

23. 3. ob 18.00
SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Kulturni dom Dolsko
Prireditev s slovesno podelitvijo priznanj ob 

občinskem prazniku.

25. 3. od 9.00 do 11.00
PRIKAZ - DELAVNICA ŽIČENJA SATNIKOV
Levčeva domačija (Dol 18, občinski prostori)

Žičenje satnikov in vgrajevanje satnih osnov sta 
tisti temelj, ki omogoča čebelam, da zgradijo 
kakovosten sat. Satje je, kot pravijo čebelarji, 
četrti član čebelje družine, saj je to njihovo 

domovanje pa tudi shramba za med ali 
cvetni prah. Prikaz žičenja satov je namenjen 
čebelarjem začetnikom, vsem, ki jih zanima 
čebelarstvo ali želijo postati čebelarji. Zelo 

zanimiv pa bo tudi za otroke. 

25. 3. ob 11.00
OSREDNJA SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU
Pred Vegovo domačijo, Zagorica 12

Občina Dol pri Ljubljani v sodelovanju z 
Občino Moravče vabi na tradicionalno 

prireditev ob obletnici rojstva barona Jurija 

Vege. Na prireditvi bo sodelovala Slovenska vojska, ki 
bo na ogled postavila del topniške tehnike. Za glasbeni 
del bosta poskrbela pihalni kvintet Orkestra Slovenske 

vojske in Mladinski pevski zbor OŠ Janka Modra. 
Program pa bo s svojim nastopom popestril Nik Škrlec, 

igralec, TV-voditelj in državni prvak v pomnjenju ter 
rekorder v recitiranju decimalk števila pi. Po končanem 

uradnem delu bodo podelitve priznanj in nagrad 
tekmovalcem Teka in pohoda na Murovico, o katerem 

pa več na strani 25.

25. 3. ob 12.00
PREDSTAVITVENI TURNIR PETANKE

Pri gasilskem domu v Dolskem
Predstavitev igre in zbijanja bosta prikazana na zanimiv 

način.

26. 3. ob 9.00
NOGOMETNI TURNIR ČETVORK ZA 

ČLANE IN VETERANE
Telovadnica OŠ Janka Modra

Prijave do 26. 3. 2023 do 8.00 na info@nk-dol.si

26. 3. ob 16.00
Razstava dolške rožce

Erbergovi paviljoni
Glasbeni program: Tevž Lunar (trobenta),  

Sestre Trobec Žagar
Razstavljeni bodo pleteni, kvačkani, klekljani izdelki 
ter rešilje. Poleg razstave ročnih del bo tudi razstava 

Marjane Drčar.
Razstava bo za ogled odprta 1. in 2. aprila ter 15. in 16. 

aprila od 15.00 do 17.00

8. 4. 8. 4. ob 11.00 (osnovnošolci)  
in ob 15.00 (člani)

OBČINSKI KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
Telovadnica OŠ Janka Modra

Za prijavo in dodatne informacije lahko pokličete na tel. 
št. 040 426 033 (Luka) ali obiščete spletno stran: www.

sd-zagoricapridolskem.si

Vljudno vabljeni!
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DOgaJanJe v naŠI OBčInI

PLAKeTe ObčINe
 

FrANcI GrAD
Plaketo občine prejme Franci Grad, 
saj ima zasluge pri spodbujanju in 
ohranjanju kulture v občini Dol pri 
Ljubljani, saj se že več kot 30 let udej-
stvuje v kulturi kot predsednik Zveze 
kulturnih društev in 50 let kot pred-
sednik KUD-a Jurija Fleišmana. Franci 
pa sam dodaja, da mineva tudi 60 let, 
odkar je aktiven v kulturi. Pet let je 
bil namreč star, ko je prvič stal na od-
ru Kmetskega doma v Beričevem. 
Oblečen popolnoma v belo je igral 
snežinko v igrici ob prihodu dedka 
Mraza. Vpeljala ga je Minka Šimenc, 
poznana pod imenom Podkavova 
Minka, ki je bila takrat ena najbolj ak-
tivnih pri vzgajanju kadrov v kulturi. 

Bila je režiserka pri mladinski pred-
stavi, sicer pa zaposlena v Mestnem 
gledališču ljubljanskem. Pod njeno 
taktirko so delali približno deset let. 
V teh letih se je Franci dodobra izučil 
in pri komaj 17 letih prevzel predse-
dovanje KUD-a Jurija Flajšmana. Pri 
približno 21 letih je postal predse-
dnik Zveze kulturnih društev občine 
Ljubljana-Bežigrad in opravljal funkci-
jo do ukinitve, ko se je naša občina 
osamosvojila, nato pa postal predse-
dnik Zveze kulturnih društev Občine 
Dol pri Ljubljani. Ves čas je bila zanj 
kultura čisto ljubiteljske narave, pokli-
ca si namreč ni izbral na tem podro-
čju, saj je imel doma kmetijo in se ji 
tudi posvečal. Vendar mu je kultura 
pomenila vse, ni se ji želel odreči. 
Predstave so bile takrat res uprizorje-
ne na visoki ravni. Več kot 20 let je bil 
njihov hišni režiser dramski igralec 
Mestnega gledališča ljubljanskega 
Janez Eržen, ki je bil v bistvu 
Francijev drugi oče. Polovico otrok iz 
Beričevega je oblikoval v zgrajene 
osebnosti za delo v kulturi in jim da-
jal podporo, da so zrastli v prave kul-
turnike. Franci se spominja: “Imeli 
smo ogromno predstav. Vsako leto je 
bila na sporedu predstava za odrasle, 
predstava za otroke, 15 let je bil orga-
niziran humorno zabavni kviz, za vse 
praznike smo pripravljali proslave in 
prireditve, veliko smo sodelovali s 
Kulturnim društvom iz Devina.” 
Franci je s kulturo povezan še danes, 
rad vodi prireditve in sodeluje pri ka-
kšnih posebnih projektih: “Srečo sem 
imel, da nikoli nisem imel veliko tre-
me. Saj malo sem je imel vedno, am-
pak ko sem prišel na oder, je pa izgi-
nila.” 

PrOSTOVOLJNO GASILSKO DrU-
ŠTVO berIčeVO-brINJe
Plaketo občine prejme tudi 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Beričevo-Brinje, in sicer za 130-letno 
uspešno in odgovorno delovanje na 
področju varstva pred požari ter kre-
pitev združevanja in povezovanja ob-
čanov. Veljajo za drugo najstarejše 
prostovoljno gasilsko društvo v naši 
občini. Leta 1892 je Franc Povše zbral 
kmete iz Dola in Beričevega, da so 
ustanovili požarno obrambo v Dolu. 
Prvi predsednik leta 1892 pa je bil 
Josip Fran Palme. Društvo je bilo 
ustanovljeno leta 1893 in so najprej 
delovali skupaj z Dolani. Zaradi raz-
ličnih pogledov na razvoj gasilstva so 
se člani društva Dol-Beričevo na obč-
nem zboru, ki je bil v gostilni na mo-
stu v Beričevem, leta 1952 sporazu-
mno razšli. Denar so razdelili na pol, 
oprema je ostala, kjer je bila, za leto 
ustanovitve pa je obveljal dogovor, da 
je dolsko društvo ustanovljeno leta 

Ob občinskem prazniku občine Dol pri Ljubljani, ki ga obeležujemo na rojstni dan Jurija 
Vege, svetovno znanega izumitelja, matematika, fizika, geodeta, meteorologa, plemiča 
in topniškega častnika, se že tradicionalno najzaslužnejšim podelijo posebna priznanja. 
Na naslednjih straneh tako predstavljamo tri letošnje prejemnike občinskih plaket in tri 
letošnje prejemnike županovega priznanja.

Dobitniki plaket občine in 
priznaj župana
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1892, v Beričevem pa leta 1893. Prvi 
predsednik leta 1952 je postal Ciril 
Grad. Najstarejši gasilski rekvizit, ki 
ga imajo, je gasilski voz na konjsko 
vprego iz leta 1912. Obstoječi gasilski 
dom se je začel graditi leta 1978, 
1980 pa je bil svečano odprt. Takrat 
so dobili tudi prvo avtocisterno s 
5000 litri vode. Leta 2006 so dobili 
sodobno gasilsko vozilo GVV1 znam-
ke Iveco, v bližnji prihodnosti bo ta-
ko ponovno potreba po novem gasil-
skem vozilu. V zadnjih treh letih so 
gasilski dom temeljito obnovili, na 
strehi imajo tudi sončno elektrarno. 
V počastitev visoke obletnice društvo 
konec marca načrtuje slavnostno se-
jo, prvo nedeljo v maju pa v sklopu 
Florjanove maše še gasilsko povorko. 
Gasilska veselica bo prvo soboto v 
juniju, natančneje 4. junija, za zabavo 
pa je že rezerviran ansambel 
Harmonk’N’Roll. Po 14 letih predse-
dovanja Gorazda Škrabeta je vajeti 
društva letos prevzel Zoran Keser, ki 
še dodaja: “Člani društva se na stro-
kovnem področju nenehno izobražu-
jejo in usposabljajo, saj Razdelilna 
transformatorska postaja Beričevo, 
reaktorski center in skladišče radio-
aktivnih odpadkov predstavljajo spe-
čo nevarnost za okolico, ki jo lahko 
prebudi kakšen nenavadni dogodek, 
ki ga v tem hitrem svetu lahko priča-
kujemo.” Društvo ima danes 111 čla-
nov, od tega 6 pionirjev in 20 mladin-
cev, tako da se nam za prihodnost 
gasilstva ni treba bati.

PrOSTOVOLJNO GASILSKO 
DrUŠTVO SeNOŽeTI

Tretji prejemnik plakete občine pa je 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Senožeti, ki že 100 let uspešno in od-
govorno deluje na področju varstva 
pred požari ter krepi združevanje in 
povezovanje občanov. Prvi predse-
dnik je bil Jožef Jerina, društvo pa je 
uradno začelo delovati 28. 7. 1923, ta-
krat je bilo namreč priključeno h 
Gasilski zvezi Litija. Gasilski dom so 
zgradili leta 1926 in še danes predsta-
vlja središče vasi in dogajanja. Ob 
90-letnici društva je bila izdana tudi 
knjiga z naslovom 90 let gasilstva v 
Senožetih, avtorice Darje Dukarič. 
Zdajšnji predsednik je Peter Frantar, 
predstavnik mlajše generacije, ki pra-
vi: “Teče moj drugi polni mandat. 
Vesel sem, da smo tako uspešni, tru-
dimo se namreč, da društvo ne za-
mre. Imamo več kot 160 članov. 
Ponosni smo na svoj podmladek, 
imamo približno 40 otrok, ki trenira-
jo vsak teden. Na tekmovanjih se re-
dno uvrščamo med najboljše.” 
Društvo je ponosno na novo gasilsko 
vozilo znamke Ford, namenjeno za 
prevoz gasilcev in opreme. Ponosni 
so, da je med njihovo opremo tudi 
lepo ohranjena vprežna ročna bri-
zgalna iz leta 1925. V okviru prazno-
vanja bodo 8. julija organizirali slav-
nostno gasilsko parado in gasilsko 
veselico, za katero imajo že rezervira-
no skupino Mambo Kings. Pred tem 
imajo še namen urediti okolico in 
notranjost gasilskega doma, v okviru 
100-letnice pa so izdelali svoj logotip. 
V izdelavi je tudi spletna stran, njihov 
Facebook profil pa aktivno deluje že 
več let. 

PrIZNANJe ŽUPANA

ZLATKA TIčAr
Za svoje delo priznanje župana prej-
me Zlatka Tičar. Aktivno se udejstvuje 
na kulturnem področju in v javnem 
življenju ter pri promociji turizma in 
kulturne dediščine v občini Dol pri 
Ljubljani. Zlatka je že tretji mandat 
predsednica Turističnega društva 
Dolsko. Pred 25 leti se je preselila v 
Dolsko, po osmih letih pa se je začela 
udejstvovati v društvu, saj se je želela 
vključiti v lokalno skupnost in nekaj 
prispevati okolju, v katerem živi. Njeni 
začetki na tem področju so bili pove-
zani s tekmovanjem harmonikarjev 
na sejmu v Dolskem, pozneje se je 
priključila še sekcij Aktiv žena 
Plamen. V mladosti je tudi plesala fol-
kloro. Ker v naših krajih tovrstnega 
društva še ni bilo, tega pa so si želeli 
tudi nekateri sovaščani, se je angažira-
la in ustanovila Folklorno društvo 
Dolsko: “Začeli smo leta 2013, konec 
leta 2016 pa sem k sodelovanju prite-
gnila tudi otroke, najprej svoje štiri 
vnuke in njihove sošolce. Skupino 
sem vodila vse do leta 2021, ko sem 
vodenje predala Mojci in Mateju.” 
Zlatka je pridobila tudi naziv strokov-
ni vodja folklorne skupine za otroke 
1. stopnje in 2. stopnje za odrasle. 
Poleg folklore pa je aktivna tudi pri 
plemenkah in lahko se pohvali, da so 
že trikrat prejeli vse možne točke na 
državnem tekmovanju v peki plete-
nic. Aktivna pa je tudi pri Športnem 
društvu Partizan Dolsko, tako pri or-
ganizaciji kot udeležbi na športnih 
dogodkih. Rada teče in osvaja polma-
ratone, najbolj pa uživa v visokogorju. 
Prehodila je francosko-špansko in vse 
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smeri slovenske Jakobove poti. Začela 
je tudi raziskovati stare običaje iz na-
šega okolja, njen največji vir pa je 
Tončka Jemec. S turističnim društvom 
so obudili stare običaje, kot je ličkanje 
koruze, izdelava brezovih metel, ofira-
nje - godovanje, letos bodo izdelovali 
še velikonočne butarice. Med večje 
uspešno izpeljane projekte 
Turističnega društva Dolsko med nje-
nim vodenjem šteje tudi izdelavo šta-
jerskih prazničnih kostumov ter 
evropski projekt Park življenja. Po po-
klicu je sicer inženirka gradbeništva, 
ki že tretje leto uživa zasluženi pokoj, 
a si v vrste društev, v katerih je aktiv-
na, želi privabiti še čim več mladih.

MOJcA bALOh

Priznanje župana prejme tudi Mojca 
Baloh, in sicer za aktivno, inovativno 
in povezovalno delovanje na podro-
čju kulture in turizma. V Dolskem živi 
od leta 2013 in že po letu dni je začela 
pomagati v Turističnem društvu 
Dolsko, najprej kot fotografinja, po-
tem pa je leta 2015 prevzela tajniška 
dela. A ni ostalo le pri tem, saj jo zani-
ma mnogo stvari, med drugim tudi 
grafično oblikovanje. Tako je za dru-
štvo oblikovala logotip, vizitke, voščil-
nice, priznanja, plakate, prevzela ure-
janje spletne strani in družabnih 
omrežij. Po izobrazbi je sicer diplomi-
rana inženirka geodezije, zdaj zapo-
slena kot geoinformatik. Med drugim 
je opravila seminar za turističnega vo-
dnika, izdeluje scene za prireditve, 
pomaga pri organizaciji dogodkov v 
naši občini, kot je novoletni tek ali ob-
činska proslava v Zagorici, skrbi 

za Vegovo pot v smislu digitalizacije 
in predstavitve v aplikaciji Google 
Maps, kjer si je vse od postavitve pot 
ogledalo že več kot 2800 obiskoval-
cev, izdelala pa je tudi zemljevid za 
Pot okoli občine Dol pri Ljubljani. 
Pred petimi leti se je navdušila tudi 
nad folkloro. Začelo se je tako, da je 
fotografirala folklorni večer (mimo-
grede, s fotografijo se še vedno rada 
ukvarja in večkrat fotografira aktualne 
dogodke in prireditve), ki jo je tako 
prevzel, da je bila ob koncu dogodka 
odločena, da se tudi ona vpiše med-
nje. Pridobila je naziv strokovni vodja 
folklorne skupine za odrasle 1. sto-
pnje in zdaj teče drugo šolsko leto, 
odkar sta z Matejem Dolinarjem pre-
vzela vodenje Otroške folklorne sku-
pine Dolsko, kjer ne stremijo samo k 
učenju novih korakov, ampak pred-
vsem k povezovanju in prijateljstvu. 
Najprej je bilo otrok le nekaj, zdaj jih 
naštejejo že več kot 20. Delovanje v 
društvu temelji na prostovoljni bazi, a 
z veliko ljubezni do kulturne dedišči-
ne in okolja, v katerem živi: 
»Predvsem se trudim nagovoriti mla-
de in v prihodnosti si želim ustanoviti 
še mladinsko sekcijo znotraj 
Turističnega društva Dolsko. Da bi bi-
le vsebine čim bolj prilagojene željam 
mladincev.« 
 
SILVeSTer ANTON ZUPAN
Priznanje župana prejme Anton 
Zupan za preteklo aktivno delovanje 
v občinskem svetu, in sicer na podro-
čju turizma, ohranjanja kulturne dedi-
ščine in za neprecenljivo dobrodelno 
dejavnost. Pred 53 leti ga je ljubezen 
pripeljala iz Naklega na Gorenjskem 
na skrajni jug Gorenjske v Zaboršt pri 
Dolu. Prva leta je ves prosti čas name-
nil gradnji doma, po nekaj letih pa se 
je vključil v Turistično društvo Dol, 
kjer je aktiven že 45 let. Z ženo Majdo 
sta vedno rada zahajala v gozd, do ka-
pelice na Krevelci, ki so jo leta 1888 
postavili njeni predniki. Potrebna je 
bila obnove, zato je dal pobudo in so-
deloval pri njeni obnovi. Ob obisku 
papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji je 
tja dodal spominsko tablo, zvonček in 
klopco. Izdelal je tudi table 14. postaj 
križevega pota in jih postavil od 
Zaboršta ob gozdni poti do Krevelce. 
Prav tako je bil pobudnik pri obnovi 
kapelice pri podvozu v Dolu. S pokoj-
nim prijateljem Francem Kuharjem 

sta pomagala pri gradnji kapelice na 
Kredarici. Sodeloval je tudi pri obnovi 
podružnične cerkve sv. Katarine v 
Zaborštu in slovesnosti ob 300-letnici 
postavitve. Na Ajdovščini nad 
Korantom je postavil miniaturni 
Aljažev stolp, ob osamosvojitvi pa je 
izdelal spominsko leseno tablo in jo 
postavil pred trgovino v Dolu, zdaj pa 
je na Korantu. Vesel je, da v vseh teh 
letih ni bil pri svojem delu deležen 
nobene poškodbe in je še vedno do-
volj spreten pri delovanju. Pred 25 leti 
je bil pobudnik za ustanovitev župnij-
ske Karitas, organiziral pa je tudi izo-
braževanje za medgeneracijsko dru-
žabništvo in vodenje skupin za 
Karitas Dol in Dolsko ter dve leti vodil 
skupino za vdovce. Sodeloval je pri iz-
vedbi treh novih maš v župniji Dol, 
zdaj pa je že četrti mandat član 
Župnijskega pastoralnega sveta. Deset 
let že izdeluje veliki adventni venec, ki 
so ga najprej obešali na zvonik, zdaj 
pa ga postavijo pred cerkvijo v Dolu. 
Aktiven je bil pri ustanavljanju Občine 
Dol pri Ljubljani in bil predsednik ob-
činskega sveta. Lani se je kot prostovo-
ljec pridružil projektu Prostofer in z 
veseljem vozi ljudi, ki potrebujejo to-
vrstne usluge, ob tem pa je tudi sam 
deležen prijetnega druženja. Anton 
pravi: »Če nekaj daješ oziroma delaš 
prostovoljno in z veseljem, ob zado-
voljstvu vedno več dobiš, kot daješ. 
Hkrati pa naj bo to spodbuda mladim, 
da nekaj svojega prostega časa name-
nijo različnim oblikam prostovoljstva, 
saj ga bodo ob tem čutili tudi sami.  
 •Nina Keder
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Njena starša, Sabina in Borut, 
pripovedujeta: »Karolina je 
živahna, srčna in čustvena 
punčka, ki obožuje svojo 

dveletno sestrico Tinkaro, vse živali, še 
posebej pa svojega psička Arija. Rada 
prepeva pesmice, uživa v igri z dojenč-
ki, se igra v kuhinji, na vrtu in ko plava. 
Rodila se je februarja 2019, kot popol-
noma zdrava deklica, motorično aktiv-
na in pri 13 mesecih je tudi shodila. Pri 
približno letu in pol sva opazila, da ima 
nekoliko slabše ravnotežje, pri dveh le-
tih pa, da se ji pri določenih gibih ob-
časno zatrese rokica in da ima malce 
slabšo koordinacijo.« Preventivno so se 
odpravili na različne preglede in po 
podrobnejših preiskavah so ji 16. de-
cembra 2022 postavili končno diagno-
zo – izjemno redek Cockayne sindrom 
– tip B (CSB). Za to smrtonosno bole-
zen trenutno ni zdravila ali zdravljenja, 
povzroča pa težko zdravstveno stanje, 
ki spominja na prehitro staranje. 
Bolezen povzroča poškodbe in okvare 
v različnih predelih telesa, v možganih, 
jetrih, ledvicah in drugih organih. 
Povzroča tudi visoko občutljivost kože 
za sončne žarke. Prav tako povzroča 

poškodbe vida in sluha ter lahko vodi v 
slepoto in gluhost pri zgodnji starosti. 
Bolezen je napredujoča in povprečna 
življenjska doba bolnikov je zgolj 12 
let. Karolina je edina v Sloveniji s tovr-
stno diagnozo. Razvoj genskega zdravi-
la je zanjo edino upanje, zanj pa potre-
bujejo finančna sredstva. Akcija zbira-
nja sredstev poteka prek Društva za 
pomoč otrokom z redkimi boleznimi 
Viljem Julijan. Že v prvih desetih dneh 
so zbrali več kot 400 tisoč evrov. 
Končni znesek, ki ga potrebujejo, je 
dva milijona evrov, zato je pot še dolga. 
Družina Lavrič se iz srca zahvaljuje 
vsem, ki so že pomagali in jim s tem 
podali roko. Ker gre za izjemno redko 
bolezen, pojavnost je 2,7 na milijon roj-
stev, kar za Slovenijo pomeni 1 primer 
na 20 let, je edina možnost razvoj gen-
skega zdravila z lastnimi sredstvi, saj 
zdravilo zaradi majhne množice bolni-
kov ni dobičkonosno in s tem zanimi-
vo za farmacijo. Skupaj z društvom so 
se povezali z izkušenimi znanstveniki v 
ZDA in na Portugalskem, ki so že priče-
li izvajati začetne raziskave, katerih do-
sedanji rezultati so obetavni.
Karolina je vpisana v vrtec in ga je do 
zdaj, kolikor ji je zdravje dopuščalo, re-
dno obiskovala. Trenutno pa je doma 
zaradi nevarnosti virusnih obolenj, da 
se ji ne bi stanje še dodatno slabšalo in 
jo s tem dodatno obremenilo. V pomla-
dnih mesecih ponovno načrtujejo, da 
se bo vrnila v vrtec. Karolina zdaj še 
uspešno premaguje bolezen, lepo na-
preduje v razvoju, saj se ta še ne kaže v 
njenih najhujših simptomih. Vendar pa 
je Karolinin čas omejen. Zato je po-
membno, da z zdravilom čim prej usta-
vijo napredovanje bolezni, ki ji bo v na-
sprotnem primeru s časom odvzela vse 
osvojene sposobnosti. Do prejema 
zdravila morajo narediti vse, da bolezen 
ne bo napredovala. Pomembna je zdra-
va prehrana, spodbujanje na vseh po-

dročjih, predvsem pa veliko gibanja na 
svežem zraku, kjer je potrebno pred 
soncem dobro zaščititi kožo, še bolj pa 
oči, saj UV-žarki poškodujejo mrežnico, 
ki je zelo občutljiva in zaradi bolezni 
lahko pride do prezgodnje izgube vida.
Oče Borut ob našem slovesu poudari: 
»To ni klic v obupu, ampak dejansko 
klic za pomoč, ker imamo dosegljivo, 
možno rešitev. Če se to zgodi tvojemu 
otroku, si pripravljen iti iz cone udobja 
in narediti vse, kar je v tvoji moči, iti na 
konec sveta, če obstaja možnost, da se 
otroku pomaga in s tem reši življenje.«  
 •Nina Keder

Slovenci smo že večkrat dokazali, da znamo stopiti 
skupaj in pomagati pomoči potrebnim. Zdaj našo pomoč 
potrebuje štiriletna deklica Karolina Lavrič, ki prihaja prav 
iz naših krajev in obiskuje vrtec v Dolu. 

Pomagajmo mali Karolini 
iz naše občine

Za razvoj zdravila oz. genskega 
zdravljenja za Karolino lahko 

prispevate SMS s ključno besedo 
KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 
1919 ali z nakazilom donacije na 
TRR Društva Viljem Julijan SI56 

0400 0027 7357 570, sklic SI00 
111888, namen »Za Karolino«.

kako lahko 
pomagate?

Družina Lavrič, Borut in Sabina z 2-letno Tin-
karo in 4-letno Karolino, v družbi ustanovitelja 
Društva Viljem Julijan, Gregorja Bezenška.

Dobrodošle so tudi vaše pobude in ideje 
za pomoč družini, za kar se lahko obrnete 
na Društvo za pomoč otrokom z redkimi 
boleznimi Viljem Julijan na njihov elektron-
ski naslov drustvo@viljem-julijen.si, lahko 
pa tudi direktno na družino Lavrič na elek-
tronski naslov borut.lavric@gmail.com.
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Zbiranje sredstev 
za Karolino
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Vabljeni na dobrodelni 
bazar 

NASMEH ZA KAROLINO
v vrtec Dol, ki bo v 

petek, 24. 3. 2023, ob 
16. uri. Zbrana sredstva 
bodo namenjena deklici 

Karolini.

Gasilci smo po naravi solidarni in vedno priskočimo 
na pomoč, zato smo odločili organizirati dobrodelno 
zbiralno akcijo starega papirja za malo Karolino iz 
naše občine.
Dogodek bo 18. 3. od 10. do 13. ure.
Z veseljem lahko oznanimo, da bosta dve zbirni mesti 
za star papir. Prvo bo na igrišču za Gasilskim domom 
Beričevo, drugo bo pri Gasilskem domu Dol.
Hvala za vaše donacije in z gasilskim pozdravom: na 
pomoč!
Karolina5 in Karolina10 na 1919 in pomagamo razvoju 
zdravila, ki bo omogočil Karolini normalno življenje. 
 • PGD Beričevo-Brinje in PGD Dol pri Ljubljani

Člani Turističnega 
društva Dolsko bomo od 
20. do 24. 3. 2023 na 
kmetiji Pustotnik v Vinjah 
izdelovali velikonočne 
butare. 
Lahko se nam pridružite 
pri izdelavi. Kontakt: Erna 
Pustotnik, 031 531 558.
V sodelovanju z župnijo 
sv. Helene jih bomo 
ponudili po sveti maši 
v soboto, 25. 3., in 
nedeljo, 26. 3. 2023.
Prostovoljne prispevke 
bomo v celoti namenili 
deklici Karolini iz Kleč.  

Dobrodelna zbiralna akcija 
starega papirja
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Otroško pustno rajanje

10. februarja smo v Kmetskem domu v Beričevem 
gostili mlada glasbenika Doro Tomori in Timoteja 
Pozniča. Dora in Timotej sta predstavila svoj prvi 
album Where no Heartbreak has gone, ki bo izšel 
aprila 2023. Vabljeni k poslušanju.  
 • Klemen Runtas, KUD Jurij Flajšman

Tudi v Kmetskem domu v Beričevem smo praznovali pustno 
soboto. Nastopila je skupina Unforgiven4, ki je obiskovalce 
in poslušalce popeljala v svet in glasbeno ustvarjanje Metal-
lice. Hvala vsem za udeležbo in upamo, da se vidimo še na 
kakšnem koncertu v Kmetskem domu.    
 • Klemen Runtas, KUD Jurij Flajšman

V nedeljo, 26. februarja, smo v Kmetskem domu v Beričevem 
organizirali prvo mladinsko predstavo, kjer sta nastopili 
gledališka skupina KUD Jevnica in Plesna skupina Rondo. Po 
predstavi so mladi prostovoljci pekli palačinke. Veselimo se 
podobnih prizorov, ko je Kmetski dom poln. Hvala za obisk.  
 • Klemen Runtas, KUD Jurij Flajšman

Mlada glasbenika

Pust v Kmetskem

Polna dvorana

Vsako leto se pusta zagotovo najbolj razveselijo otroci in tudi letos so se 
lahko poveselili na pustnem rajanju v Kulturnem domu Dolsko. Ob ani-
maciji, zabavi in plesu z Mali Bujem so se lahko še posladkali z okusnimi 
krofi, seveda pa so se jim pridružili tudi njihovi starši, večinoma tudi 
oblečeni v pustne šeme. Smeha in dobre volje je bilo na pretek.  •N. K.
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koncert, 
posvečen 
ženskam

Ansambel Nepozabni smo imeli v soboto, 
11. februarja, v dvorani pod župniščem v 
Dolu svoj prvi Valentinov koncert. V goste 
smo povabili ansambla Pojoči dohtarji 
in Fantje z dveh bregov ter pevko Ano 
Zupanc. Koncert je povezovala Klara 
Zupanec. 
Na naše poskočne viže so nekateri gosti 
tudi zaplesali. Ob koncu koncerta pa je 
vsak gost v dar dobil sladko srce, ki je 
simbol valentinovega, spekla pa jih je 
Manca Žle (Mančine slaščice). Zahvalju-
jemo se vsem sponzorjem, nastopajočim 
gostom ter obiskovalcem. 
Vidimo se prihodnje leto na našem 
drugem Valentinovem koncertu, do takrat 
pa nam lahko prisluhnete na različnih pri-
reditvah, koncertih, veselicah in osebnih 
praznovanjih. • Ansambel Nepozabni

Prvi koncert na valentinovo z ansamblom Nepozabni

Ob mednarodnem dnevu žena 
je bil v Kulturnem domu Dolsko 
koncert, ki je privabil množico 
obiskovalcev in do zadnjega 
kotička napolnil dvorano. Or-
ganizacijske niti sta prevzela 
Senožeški tamburaški orkester 
in Občina, nastopili pa so pevka 
Saša Lešnjek, rock skupina Fallen 
Division, godalni kvartet Vionotice, 
otroški zbor Osnovne šole Janka 
Modra in seveda Senožeški tam-
buraški orkester. Lepo preživet 
nedeljski večer je bil tudi lep uvod 
v nov teden. •N. K.
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Saša Lešnjek

Otroški pevski zbor Osnovne šole Janka modra pod 
vodstvom Roka Grgasoviča

Skupina fallen Division

Senožeški tamburaški orkester

Godalni kvartet Vionotice
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V  sem je znano, da je Občina 
pred leti kupila staro domačijo 
zgodovinsko kulturnega po-
mena za naš kraj in jo pod 

strokovnim in zahtevnim nadzorom 
Zavoda za varstvo kulturne in naravne 
dediščine lepo obnovila. Občinska 
uprava z županom, gledano z mojimi 
očmi, zasluži veliko pohvalo za nakup 
in obnovo. Tako bo našim zanamcem 
ostal vreden kulturno zgodovinski 
objekt, ki ohranja podobo iz prve polo-
vice 19. stoletja. Hiša in poslovni pro-
stor trgovca, gostilničarja in kmeta iz ti-
stega časa sta v prvotni podobi. Ko bo-
do na okna namestili še polkna, se bo 
podoba hiše zelo približala ohranjeni 
sliki iz časa okoli prve svetovne vojne. 
Iz tega časa so po mojem vedenju v 
občini samo štiri hiše, ki so tudi ohrani-
le svojo prvotno podobo, te pa so: 

Kračeva v Dolskem, Jurkova v Klečah, 
Sirkova v Klečah in Levčeva v Dolu. Tri 
so lepo obnovljene, za Jurkovo pa bi si 
želeli, da se obnova kmalu začne in se 
tako ohrani za naše zanamce. 
Župnija Dol v nadškofijskem arhivu 
hrani tako imenovane knjige status ani-
marum ali družinske knjige iz časa od 
1797 do 1945. V njih so natančni zapisi 
domačih hišnih imen in imen aktual-
nih lastnikov in prebivalcev v teh hišah. 
Tako je razvidno, da je družina Levec 
bila v Dolu že konec 18. stoletja. Ob 
koncu 19. stoletja so v priimku izpustili 
črko e in se podpisovali Levc. Verjetno 
so to bili že prej, kar bi se dalo poiskati 
v veliko starejših krstnih, poročnih in 
pogrebnih knjigah. V rodu graditelja te 
hiše Janeza Levca je bilo namreč roje-
nih 13 otrok. Od teh jih je osem umrlo 
v otroških letih. Deseta po vrsti je bila 
Marija, rojena 6. avgusta 1873, in je v 
Dolu ostala doma ter se avgusta 1906 
poročila z nadučiteljem Josipom 
Reichom. Otrok nista imela in tako je 
posestvo prešlo v tretje roke. Reich je 
bil rojen 10. septembra 1863 na 
Studencu pri Igu. Službo v Dolu je na-
stopil 1. marca 1899. V Dolu je tudi 
umrl, in sicer 27. aprila 1942. Pokopan 
je v družinskem grobu Levčevih. 
Njegov nagrobnik je postavljen v lapi-
dariju, zbirki starih nagrobnikov na na-
šem pokopališču. Marija Levc je bila 
poštna uradnica in je umrla 6. avgusta 

1954. Spomin na spoštovano rodbino 
Levc ohranjata tudi dve grobni spomin-
ski kapeli na zahodni steni pokopali-
škega obzidja s številnimi imeni te dru-
žine. Občini predlagam, da se obnovijo 
črke na obeh Levčevih nagrobnikih. 
In zdaj odgovor na vprašanje: Al' prav 
se kliče Pr' Levc ali Pr' Reich? Logično 
je, da Pr' Levc. Tudi monogram na por-
talu ima črke J. L. Janez Levc in letnico 
1836. Če bo kdaj kakšna informativna 
tabla na hiši, je prav, da se zapiše ime 
prvotnih lastnikov. Kolikor vem, Reich 
ni bil nikoli zemljiškoknjižni lastnik, saj 
se je le priženil k Levcu. Ime Josipa 
Reicha z vsem spoštovanjem ohranja 
šola, saj je po dokumentih sodeč bil 
spoštovanja vreden nadučitelj, ki je na-
redil marsikaj dobrega za prosveto v 
Dolu. Morda bi poimenovali kakšno 
dvorano ali zgodovinski kabinet obči-
ne z Levčevim imenom. Kolikor vem, 
županovo pisarno že imenujejo 
Rajhova soba. Občani in še bolj krajani 
Dola pa bodite sami dovolj glasni in 
uporabljajte ime Pr' Levc. 
Ko bomo vstopali v to častitljivo hišo 
po raznih opravkih, se morda zamisli-
mo, koliko ljudi, naših prednikov, je že 
stopilo skozi vhodni portal pred nami, 
in Bog ve, koliko jih bo za nami. 
Nehote lahko pomislimo, kako smo 
minljiva bitja, zato uporabimo čas ži-
vljenja, da bomo dobri sopotniki drug 
drugemu.  •Alojz Grebenc

Nekaj občanov naše 
občine, predvsem iz Dola, 
me je spodbudilo, da 
povem svoje mnenje, ki naj 
bo utemeljeno na pisnih 
virih zgodovine kraja, glede 
poimenovanja hiše, v kateri 
je zdaj občinska uprava 
Občine Dol pri Ljubljani. 

Al’ prav se kliče 
pr’ Rajh ali pr’ Levc?
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V  jutranjem svitu 24. 2. 1944 se je na Oklem zadrže-
valo okrog sto izmučenih partizanov Kamniško-
zasavskega odreda. Presenetili so jih nemški oku-
patorji. Po bitki je v snegu obležalo 72 fantov in 

mož. 
Zadnja leta vsako zadnjo soboto v februarju ZB za vredno-
te NOB Občine Domžale in KO ZB Ihan organizirata spo-
minsko slovesnost pri spomeniku padlim borcem. Upamo, 
da bomo v naslednjih letih tako kot nekoč pri organizaciji 
proslave lahko sodelovali tudi člani borčevskih organizacij, 
učenci osnovnih šol in predstavniki naše in sosednjih ob-
čin, v katerih so domovale žrtve neenakega boja.
Ob poslušanju govornikov in spremljanju kulturnega pro-
grama so marsikateremu udeležencu misli odšle k svojim 
najbližjim, ki so nam priborili svobodo, številni od njih pa 
so za to žrtvovali tudi življenje.

V imenu borcev in občanov naše občine sta lovorjev ve-
nec pod častno stražo številnih praporov borčevskih or-
ganizacij in pripadnikov Slovenske vojske k spome niku 
položila predsednik borčevske organizacije Primož 
Zupančič in župan Željko Savič. Prapor naše organi zacije 
je bil v rokah praporščaka Bojana Porente.
Slovesnosti so se kljub hladnemu vremenu udeležili števil-
ni člani ter delegati organizacij in združenj borcev za vre-
dnote NOB ter občani naše in sosednjih občin.
Po zaključku spominske slovesnosti smo se zbrali v pro-
storih gasilskega doma Vinje. Za organizacijo druženja je 
bil zadolžen član KO Tone Bratun, za pripravo hrane je 
poskrbel zdaj že nekdanji dolgoletni predsednik PGD 
Vinje Ivo Sasso. Gasilcem iz Vinj se toplo zahvaljujemo za 
gostoljubje.
Želimo si, da bi živeli v miru in spoštovali drug drugega! 
 •Milica Kos, tajnica ZB KO Dol Dolsko

Krajevna organizacija Združenja borcev za 
vrednote NOB Dol-Dolsko je v soboto, 25. 
februarja 2023, obudila tradicijo pohoda 
na Oklo, svečanost ob tem pa je zaključila 
z druženjem v gasilskem domu Vinje.

Iskrene čestitke z 
najboljšimi željami 

vsem ženam 8. marca, ob dnevu žena, 
ter ob materinskem dnevu 

želi KO ZB za vrednote NOB Dol-Dolsko

Pohod na Oklo 2023



24

kaJ DeLaJO naŠa DRUŠTva

Vabljeni, da se preizkusite v vaših 
šahovskih sposobnostih. V vsaki številki 
se spoprijemamo s tremi šahovskimi 
problemi, ki so razvrščeni po težav-
nosti. 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. ... Td4:! 2. cd4+ Ld4:+ 3. Kf1 Dg2:+! 
4. Kg2: Lh3 #
Primer 2: 1. Dh6:+!! Dh6: 2. Kh2 Df6 3. Lf2 #
Primer 3: 1. Tg7:! Sg7: 2. Lh6:! T8h6: 3. Dg7:+! 
Kg7: 4. f8D+ Kg6 5. Df7+ Kg5 6. Df5+ Kh4 7. g3 #
 Damjan Zdolc, Šahovski klub Dol pri Ljubljani

Šahovski kotiček

Primer 3: beli na potezi. mat v 8.

 Primer 2: beli na potezi. mat v 3.

Primer 1: črni na potezi. mat v 3.

Tudi letos bo potekala akcija Dan sajenja medovitih rastlin, ko bomo 
podporniki po vsej Sloveniji in svetu ponovno stopili skupaj zadnjo soboto 
v marcu (25. marec) in sadili medovite rastline. Zato se nam pridružite, da 
skupaj pomagamo čebelam in opraševalcem, da bodo v prihodnje imeli 
dovolj virov hrane in se nemoteno razvijali ter opravljali pomembno nalogo v 
naravi – opraševanje.
Pridružite se lahko tako občine, lokalne skupnosti, društva, podjetja kot tudi 
posamezniki in posadimo medovite rastline. Katere medovite rastline izbrati 
in posaditi, je odvisno od razpoložljivega prostora, ki ga želimo nameniti 
opraševalcem. Tako lahko izberemo med cvetličnimi koriti na balkonih, 
vrtovih, med njivami ali pa javnimi površinami. Za cvetlična korita lahko 
izberemo dišavnice in začimbnice, medtem ko na vrtu lahko izbiramo med 
medovitimi drevesi (češnje, jablane …), na izbiro pa imamo tudi številne 
medovite grmovnice, ki bodo obogatile brenčanje čebel. Prav tako imamo 
številne možnosti in priložnosti za posaditev medovitih rastlin na njivah kot 
tudi na javnih površinah.
Veliko pa lahko naredimo tudi s tem, da površine, na katerih cvetijo pisani 
cvetovi, pokosimo šele, ko vse skupaj odcveti.
Kako posaditi medovito drevo, si oglejte v kratkem filmu, v katerem so 
predstavljena podrobna navodila posaditve in nege čez vse leto. In ne 
pozabite si vzeti časa za opazovanje čebel in preostalih opraševalcev, 

ki nabirajo potrebno hrano na cvetočih delih 
medovitih rastlin, ki smo jih skupaj posadili.
S tem lahko največ prispevamo, da ohranimo 
opraševalce, jim zagotovimo medovite rastline za 
njihovo preživetje in zagotovimo tudi opraševalni 
servis za pridelavo hrano.
Za to se nam pridružite in posadite medovite 
rastline. Vljudno vabljeni.
 • Tomaž Samec, Čebelarska zveza Slovenije

Posadimo medovite rastline 
za čebele in preostale 

opraševalce
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ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem in TD 
Dolsko v soboto, 25. marca 2023, v sklopu dogodkov 
ob prazniku občine Dol pri Ljubljani vabimo vse ljubitelje 
rekreacije, da se povzpnejo na Murovico – hrib, ki bdi 
nad našo občino. Ne glede na to, ali se odločite za tek 
ali pohod, bomo poskrbeli, da se boste dobro razmigali 
in uživali na najbolj strmi poti do vrha. Start pohodnikov 
bo ob 9.15, tekačev pa ob 10,00 pred Kulturnim do-
mom v Dolskem.
Vsi udeleženci bodo prejeli čaj na vrhu Murovice ter 
okrepčilo in pijačo pri rojstni hiši Jurija Vege v Zagorici 
nad Dolskim, kjer bo ob 11.15 tudi razglasitev rezultatov. 
Za najboljše tekače v treh moških in treh ženskih kate-
gorijah bomo pripravili zaslužene nagrade.
Prijavnina znaša 5 evrov in se lahko plača na dan prired-
itve od 8.00 naprej na prijavnem prostoru v KD Dolsko. 
Prireditev je tudi prva, ki spada v sklop akcije Juriš na 
štiri. Razpis prireditve in dodatne informacije najdete 
na Facebookovi strani društva in na spletni strani ŠD 
Partizan Dolsko: www.sddolsko.si. 
• Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Društvo šola zdravja vabi prostovoljke, prostovoljce in vse, 
ki želite imeti brezplačno Jutranjo telovadbo 1000 gibov 
tudi v svoji občini, da se oglasite organizatorjem vadb na 
info@solazdravja.si ali na telefon 059 932 066. Če se bo 
zbralo dovolj zainteresiranih, bodo organizirali poskusne 
vadbe v vašem kraju in tako spodbudili vaše lokalno okolje k 
rekreaciji, ki postaja vse bolj priljubljena med starejšimi. Vadi 
jo namreč že več kot 4.000 članov društva, in to na več kot 
250 lokacijah po Sloveniji. Jutranja vadba 1000 gibov poteka 
na prostem, v parkih, na zelenicah in igriščih. Vsako jutro ob 
7.30 ali 8.00 uri zjutraj se vadeči zberejo na 30-minutni vadbi, 
sestavljeni iz stoječih vaj, s katerimi lahko razgibate in ogre-

jete celotno telo, od dlani do stopal. Vadba je primerna za 
vse generacije, vsak si jo prilagodi glede na svoje zmožnosti. 
Vse, kar potrebujete, so udobna oblačila in športne copate. 
Društvo šola zdravja je humanitarna organizacija, ki skrbi za 
promocijo gibanja za zdravje. Je društvo v javnem interesu. 
Njihov projekt Jutranja telovadba 1000 gibov podpirajo: Min-
istrstvo za zdravje, FIHO – fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij, Fundacija za šport, Športna unija 
Slovenije in 31 občin. Uspešno spodbujanje prebivalstva h 
gibanju so prepoznali tudi pri Mednarodnem združenju za 
šport in kulturo (ISCA), ki so Društvo šola zdravja in njihov 
projekt Jutranja telovadba 1000 gibov izbrali kot primer dobre 
prakse, ki ga prikazujejo na mednarodnem področju. Vljudno 
vabljeni tudi na obisk spletne strani www.solazdravja.com, 
kjer boste našli podrobne informacije. • Ana Pirih 

21. gorski tek in 
pohod na Murovico

S prijatelji in sosedi na 
vsakodnevno telovadbo

Od 20. 3. (21.24) do 26. 3. (23.59)
Četrtletni izziv se začne na spomladansko enakonočje 
ali ekvinokcij. Svetloba se povečuje, narava prebuja 
svojo življenjsko moč, kar nam pokaže s prvimi pom-
ladnimi cvetovi zvončkov, trobentic in drugih cvetlic. Na 
2,25 km dolgi progi (225 višincev) se lahko pomeriš 
večkrat, in sicer vse do konca tedna. Startno mesto: 
Dol pri Ljubljani, ob tabli Trim steza (pri kapelici, takoj za 
podhodom ceste, ki pelje v Litijo). 
Trasa: po asfaltni cesti do Koranta, levo prek parkirišča 
in po najkrajši poti na vrh Ajdovščine. Proga ni posebej 
označena. 
cilj: vrh Ajdovščina 
merjenje časa: S pomočjo QR-kode si merite samo. 
Možna je uporaba brezplačne mobilne aplikacije Web-
scorer. Tekmovalec na startu (začasna obešanka na 
tabli trim steza) in cilju (začasna obešanka na kovinskem 
stolpu) odčita QR-kodo. 
Startnina: brezplačno 
Prijava: https://www.webscorer.com/register?ra-
ceid=306120 
Race ID: 306120 

Juriš na ajdovščino – 
pomlad 2023

FACEBOOK                REGISTRACIJA     BREZPLAČNA 
APLIKACIJA

To bo prva od prireditev, ki spadajo v sklop akcije JURIŠ NA 
ŠTIRI. To je skupek štirih prireditev, in sicer so to Tek in pohod 
na Murovico, Tek okoli Ajdovščine, Kolesarski vzpon k baronu 
Juriju Vegi in Novoletni tek. Vsak, ki bo sodeloval na vseh štirih 
prireditvah, bo ob zaključku akcije prejel spominsko nagrado.
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Preverite, tudi namreč vi lahko 
postanete stranka naše šol-
ske kuhinje. »Nekaterim otro-
kom je naša hrana morda 

manj okusna, saj so od doma vajeni 
jesti preveč slano, pri kuhanju doma 
uporabljajo tudi vegeto in druge oja-
čevalce okusa, ki pa jih mi ne,« sta 
nam povedala kuharja, ko smo se 
zglasili na obisku. Učenci imamo ku-
harsko ekipo radi, saj je zabavna. V 
intervjuju sta nam na vprašanja odgo-
varjala novi vodja kuhinje Tomaž 

Hribar in kuhar Iztok Brodnik, ki sta 
nam povedala veliko zanimivih stvari, 
ki jih še nismo vedeli. Šolsko kuhar-
sko ekipo sicer sestavlja sedem čla-
nov - trije kuharji, tri pomočnice ku-
harjev in en vodja. Vse, kar delajo, je 
ves čas pod nadzorom, pa ne zato, 
ker si šolsko kosilo privoščijo tudi 
ravnatelj in številni drugi zaposleni, 
ampak zaradi inšpekcije. V zadnjih 
štirih mesecih jih je na primer obiska-
la že dvakrat. 
Nekateri se še spomnite, kako je v 
šolsko kuhinjo včasih hodil kmet po 
pomije za svoje prašiče. No, to danes 
ni več možno. Hrano, ki je učenci ne 
pojedo, mora obvezno odpeljati po-
sebno podjetje, šola pa mora ta od-
voz plačati! Z zabavnima kuharjema 
smo se kar veliko pogovarjali o hrani, 
ki se zavrže – vsak dan je takšne hra-
ne za en poln sod! Učence so prosili, 
naj ne odpiramo embalaže, če hrane 
ne bomo pojedli. Ko dobimo za mali-

co jogurt, spijmo najprej en jogurt in 
potem drugega, morda naj si dva po-
delite en jogurt, saj odprtega, napol 
polnega jogurta zaradi predpisov ne 
smejo uporabiti za kaj drugega in 
mora v smeti. Te hrane ne smejo dati 
niti lačnim živalim. Še več pa preberi-
te v intervjuju.

TOMAŽ hrIbAr, VODJA 
KUhINJe, IN IZTOK brODNIK, 
KUhAr

Koliko obrokov na dan pripravite v 
naši kuhinji? 

Iztok: »Vse skupaj pripravimo 
približno 1300 obrokov. Približno sto 
popoldanskih malic, 750 
dopoldanskih malic, 450 kosil in 15 
zunanjih kosil.« 
Kakšne lonce uporabljate? Koliko 
litrov ima eden? 

Iztok: »Imamo lonce, ki so približno 
50-litrski, prekucne kotle, ti so 

Imamo novo kuharsko 
ekipo. Smo ena od tistih 
srečnih šol, na kateri 
se samo najbolj izbirčni 
pritožujejo nad hrano. 
Pri nas se namreč kuha 
zdravo in dobro! 

Kako nastane šolsko kosilo 
– od čebule do golaža

Pogovor članov 
novinarskega krožka s 
kuharjema Tomažem 
hribarjem (na levi) in 
Iztokom Brodnikom.
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približno 80-litrski, imamo pa tudi tri 
kotle, ki držijo približno 90 litrov.«
Katera jed zahteva največ dela?

Tomaž in Iztok: »Največ dela 
zahteva meso, ker moramo paziti, da 
je mehko in skuhano oziroma 
spečeno. Najmanj dela pa nam vzame 
zelenjava, ker je najhitreje skuhana. Je 
pa veliko dela, da jo pripravimo.«
Za katero jed potrebujete najmanj 
časa, da jo skuhate?

Iztok: »Saj veste, da je pri vsaki 
stvari treba stati zraven in mešati. 
Mogoče kakšne ocvrte ribe, ki jih 
damo v koruzno moko in jajca, 
ampak zato nam pa pet ur olje v 
glavo 'šiba' pa tista vročina …«

Tomaž: »Morda pa kakšna 
enolončnica …«
Ali vso zelenjavo zrežete na roke?

Tomaž: »Vso svežo zelenjavo je 
treba očistiti, režemo pa jo strojno.«

Iztok: »Dobimo pa jo s kmetije 
enega od učencev s te šole.«
Kadar kuhate golaž – koliko litrov ga 
skuhate in koliko časa ga kuhate?  
Iztok: »Skuhamo ga približno 180 
litrov. Ves službeni dan. Začnemo ob 
šestih zjutraj, ko je treba olupiti 
čebulo. Takrat kar jokamo, saj je je 
treba olupiti 40 kilogramov, in sicer 
na roke, zrežemo pa jo strojno. 
Potem pa traja približno štiri ure, da 
je golaž do kosila kuhan. 
Koliko kilogramov soli morate dati v 
golaž?

Iztok: »Od 1,5 do 2 kilograma.«
Ali kuhate na elektriko ali na plin?

Tomaž: »Kar na oboje. Dietno 
hrano pa sicer kuhamo na plin.«

Koliko praška za pomivanje posode 
porabite dnevno?

Iztok: »Ne smemo uporabljati 
agresivnih praškov. Sicer pa najprej 
posodo grobo operemo, potem pa jo 
damo v hiter pomivalni stroj, ki pere 
samo dve do tri minute in v katerega 
lahko spravimo 30 do 40 krožnikov. 
Takšen pomivalni stroj bi si najbrž 
želela vsaka gospodinja.«
Vas kaj skrbi, ali bo hrana, ki jo 
pripravite učencem, okusna?

Iztok: »Da, ni nam vseeno. Zato 
smo tukaj, da se trudimo.«
Koliko litrov oz. kilogramov hrane 
ostane, ker je učenci ne pojedo?

Iztok: »Odvisno od tega, koliko so 
otroci lačni. Če otroci ne jedo malice 
ali jim ta ni všeč, potem je za kosilo 
manj ostankov. Trudimo se, da otroci 
pojedo čim več. Ni pa nam najbolj 

prijetno, če ostane veliko hrane.«
Kako bi ocenili svojo hrano z oceno 
od 1 do 10?

Tomaž: »Samohvala se pod mizo 
vala.«
Ali ste kdaj že kaj zafrknili in ste se 
zato počutili slabo?

Iztok: »Da. Kdaj se strese kakšen riž 
ali testenine ali pa se kaj razkuha, 
tudi zažge. Otroci to hitro ugotovijo. 
Kuhamo tudi za vrtec in podružnični 
šoli in hrana se med potjo do tja še 
dodatno kuha. Zato je mi tukaj ne 
skuhamo do konca, sploh kakšnega 
riža ali testenin, zato včasih niti ne 
vemo, kakšna hrana pride na 
krožnike. Trudimo se, da bi bila 
dobra.« 
Kaj pa vi najraje jeste?

Iztok: »Uff, kakšnega pečenega 
piščanca in pečen krompir.«

Tomaž: »Jaz pa kakšno lazanjo.« 
 

•Zala Bakovnik, Loti Višček, Ula Vodnik,  
Tamara Kozamurnik Panić, Vasja Rovšek,  
Hana Starec, Lea Pečar, Anika Pogačar, Tai  
Đogić, Medeja Đogić, David Šlibar in Jure  
Troha, novinarski krožek OŠ Janka Modra

MOJcA TKALec ZOrAN, VODJA 
ŠOLSKe PrehrANe

»Zelo težko je sestaviti jedilnike za 
tako veliko šolo ter vrtec,« pravi 
Mojca Tkalec Zoran, ki skrbi za to, da 
so naši šolski in vrtčevski jedilniki 
zdravi, okusni, cenovno dostopni, 
všečni, napisani slovnično pravilno 
(ali se piše kolerabna, kolerabina ali 
kolerabična juha?) in še kaj. Pri 
sestavi jedilnikov mora paziti na to, 

Kuhar Iztok nam 
je pokazal, kako 

velike lonce 
imajo.
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kaJ DeLaJO naŠI OTROCI

V ponedeljek, 13. 2. 2023, ob 17. uri so mladi 
člani PGD Senožeti v luči 100. obletnice društva 
pripravili 1. zbor mladine. Več kot 40 se nas je 
zbralo v prostorih Gasilskega doma Senožeti, kjer 
smo po odprtju in pozdravu sprejeli dnevni red, de-
lovno predsedstvo in organe zbora. Svoja poročila 
so prebrali tako predstavniki pionirjev in mladincev 
kot tudi mentorjev. Ugotovili smo, da je za nami 
zelo produktivno in uspešno leto. Udeležili smo se 
različnih tekmovanj, na katerih smo dosegli odlične 
rezultate, sodelovali pri čistilni akciji, akciji zbiranja 
starega papirja, izdelovali novoletne voščilnice, 
odšli na izlet, se pridno udeleževali ponedeljkovih 
vaj in še veliko več. Ob koncu je besedo dobil 
poveljnik društva in trojki pionirk, ki se je uvrstila na 
državno tekmovanje iz gasilske orientacije, podelil 
posebna priznanja. Po zaključku uradnega dela 
smo imeli še odlično pogostitev s pico in lizikami. 
 •Mentorji mladine PGD Senožeti

prvi zbor mladine pgD Senožeti

Vaje potekajo vsak ponedeljek ob 17. uri za pionirje in 18. uri za 
mladince, zato vabljeni vsi, ki bi se nam radi pridružili. 

Naš učenec Gašper, ki je 
že danes zelo spreten pri 
delu na kmetiji.

da vsak obrok vsebuje dovolj 
ogljikovih hidratov, beljakovin, 
maščob … Jedilnike pa sestavlja tudi 
za učence, ki imajo posebne diete, 
in to ni preprosto. »Na šoli je 
komisija za šolsko prehrano, kjer 
preverjamo zadovoljstvo učencev 
glede prehranjevanja. Prav tako je 
vsako leto izvedena anketa o 
zadovoljstvu učencev glede 
prehranjevanja na šoli. Vse to se 
upošteva pri sestavi jedilnikov. Ne 
nazadnje pa še skupaj s kuharji 
preverimo, ali se lahko jedi tudi 
časovno pripravijo, saj je kuhinja 
premajhna za izvedbo takega števila 
kosil,« nam je povedala. Vsak 
jedilnik mora shraniti, da je na voljo 
inšpekcijskemu nadzoru. Izvedeli 

smo tudi za trike, kako nas Mojca 
Tkalec Zoran počasi privaja na jedi, 
ki jih nismo vajeni – malo po malo, 
lepo počasi. Teh jedi kuharji najprej 
vedno skuhajo nekoliko manj, saj to 
pač niso ocvrti zrezki. So pa 
testenine s skuto zagotovo bolj 
zdrave.� •Hana Starec, Lea Pečar in Arnela 
Krasniqi, novinarski krožek OŠ Janka Modra

POGOVOr Z NAŠIM UčeNceM 
GAŠPerJeM 

Gašper je učenec naše šole, ki obi-
skuje 3. razred. »To je naše zelje!« je 
povedal, ko smo ga ribali pri vrtič-
karskem krožku. Njihova kmetija je 
ena od tistih, ki našo šolsko kuhinjo 
oskrbuje z zelenjavo. 

»Gašper, nam boš kaj povedal o 
vaši zelenjavi?« 
»Nič ne bom povedal! Lahko mi pa v 
zameno naredite domačo nalogo,« 
je poskušal trgovati, ko smo ga 
povabili na pogovor, a se je potem 
vseeno razgovoril. 
Povedal nam je, da imajo 10 
hektarov njiv in da imajo doma od 
krav do kokoši. Šolo oskrbujejo s 
čebulo, zeljem, korenjem, rdečo 
peso, bučkami in z drugo zelenjavo. 
Si tudi on želi postati kmet? 
»Seveda!« Vprašali smo ga, ali bomo 
imeli tudi kaj popusta. »Ne. Še dražje 
bo,« je bil odločen. Tudi njemu se ne 
zdi prav, da se zelenjava zavrže, ker 
je otroci ne pojedo.   
� •Novinarski krožek OŠ Janka Modra

mojca Tkalec Zoran in 
avtorici prispevka
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kaJ DeLaJO naŠa DRUŠTva

Ob svetovnem dnevu pasjih 
mladičkov Informativni klub 
Taraja v sodelovanju z Občino 
Dol pri Ljubljani prireja brez-
plačno delavnico za odrasle in 
otroke: Življenje s kužkom in 
predstavitev nove pravljice Belle 
Weaver.
Prireditev bo potekala 24. 3. 
2023 ob 18. uri v Kulturnem 
domu Dolsko.
 Častna gostja: 
Jadranka Juras
Ali psi govorijo? Veste, kako psi 
komunicirajo z nami in preo-
stalimi živimi bitji? Imate morda 
reaktivnega, agresivnega ali 
prestrašenega psa? Vas zanima 
pravilna vzgoja pasjih mladičev? 
Si želite psa, pa ne veste, kako 
se nanj pripraviti?
Pasji mladički niso igrače, so 
živa bitja, ki imajo svoje potrebe 
in nagone. Pomembno je, da 
se o tem poučimo, preden psa 
kupimo ali posvojimo. S tem 
namenom nastaja tudi zbirka 
pravljic za otroke in odrasle 
Lepo jih je imeti, a je zanje 
treba skrbeti, avtorica katere je 
naše občanke Blanke Tkalec 
z umetniškim imenom Bella 
Weaver.
Iz omenjene zbirke nam bosta Tara Tkalec in modera-
tor Srđan Milovanović tokrat predstavila novo pravljico 
z naslovom Ottie v novem domu. Avtorica umetnost v 
prvi vrsti uporablja v terapevtske namene, saj tudi vse 
ilustracije v akvarelni tehniki za svoje pravljice ročno 
ustvari sama, kar ne bi bilo nič posebnega, če ne bi 
bila zaradi hude bolezni vezana na dom.
Nina iz vadbene klinike za pse CoolDog in njena 
pasja lutka Ottie nam bosta na delavnici predstavili, 
kaj vse je potrebno, da je pes z nami srečen.
Nina se s sodobno vzgojo psov profesionalno ukvarja 
že 19 let. Zadnja leta svoje poslanstvo opravlja pod 
imenom CoolDog – vadbena klinika za pse. Njena 
strast je etični pristop do živali. Je certificirani trener 
FFCP Trainer, kar pomeni, da se ukvarja z učenjem 
ter vzgojo psov brez prisile in ustrahovanja. 
Srđan Milovanović je finalist predzadnje oddaje Znan 
obraz ima svoj glas, voditelj oddaje Super par, sinhro-
nizator, glasbenik, igralec, profesor angleškega jezika 
in velik pozitivec. • Informativni klub Taraja

Na zadnjo nedeljo v januarju je Mešani pevski zbor Senožeti 
v okviru svojega letnega programa izvedel koncert v domači 
cerkvi sv. Helene v Dolskem. Trenutno je Anita Zidar odsotna, 
zato je zbor nastopil pod vodstvom Marka Selška, za kar se 
mu lepo zahvaljujejo za strokovnost in dobro voljo. Lepa hvala 
tudi župniku Primožu Megliču za gostoljubje, prav tako pa vsem 
poslušalcem za navdušene aplavze, ki so lepo darilo vsem 
pevcem. Posebna zahvala pa gre tudi pridnim gospodinjam za 
tople napitke in okusne prigrizke. Zbor z veseljem obljublja, da 
bo še kdaj s prepevanjem polepšal kakšno nedeljo.  
 • Erna Pustotnik

Vabilo
Informativni klub Taraja

Nastop Mešanega pevskega zbora Senožeti

V Prečni pri Novem mestu je od 17. do 19. februarja po-
tekala 13. državna razstava Pletenic. TD Aktiv žena Plamen 
se je tudi letos skupaj s svojim podmladkom udeležil 
razstave. Skupaj smo na ocenjevanje odnesli osem src in 
prejeli sedem zlatih in eno bronasto priznanje. Vse točke 
je za svoje srce prejela Zlatka Tičar, zlata priznanja pa so 
prejeli Tevž Lunar (11 let), Nika Peterka Kustec (12 let), 
Jošt Lunar (18 let), Ljuba Knavs, Majda Peterka in Simona 
Žibret. Bronasto priznanje je prejela Marjana Drčar. Ko 
pletenico plete roka, ki ima ljubezen v srcu, ne more nastati 
nič drugega kot čudovita umetnina.  
 •Majda Peterka, Aktiv žena Plamen 

pleteno srce

Jošt Lunar

Tevž Lunar

Nika Peterka Kustec
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akTUaLnO

Aktualne informacije za kmetijske pridelovalce

Seznam kmetij v občini Dol pri Ljubljani, kjer vam ponujajo svoje pridelke
Seznam regiStriranih kmetij naSlov telefonSka številka Ponudba
Marjan in Vera Belcijan  
(Pr' Sirk)

Kleče pri Dolu 14 01 56 47 565, 051 353 165 mleko, mlečni izdelki, žganje, sadni kis,  
peka iz nove krušne peči

Janez in Tatjana Bitenc  
(Pr' Goset)

Kleče pri Dolu 21 01 56 47 501, 041 336 571 vsa zelenjava, žito, sadje, jabolčni kis, mošt, 
domač kruh in potice

Jelka in Janko Godec  
(Kmetija Pr' Hrvat)

Dolsko 39 031 460 342 mleko in mlečni izdelki, krompir, jajca

Silvester Grilj (ekooška kmetija)  
(Kmetija Pr' Travnikarju) 

Velika vas 19 01 56 47 368, 051 441 126 začasno samo sir (aprila-septembra izdelki 
iz kozjega in ovčjega mleka) 

Andreja Hilbert (Pr' Hrašar) Senožeti 16 041 596 283 vsa zelenjava in krompir (sezonska 
zelenjava), šparglji

Andrej Kralj (Pr' Antonuc) Brinje 12 01 56 26 782, 041 830 493 krompir, solata, zelje, koleraba, šparglji, 
repa, fižol, kislo 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 44 040 224 091, 041 539 842, 

01 56 47 738 
sezonski pridelki (sadje in zelenjava),  
kis, med, kapsl iz sadja, sadike

Marjan Majdič (Pr' Medišku) Brinje 5 041 334 319, 01 56 26 789 sezonska zelenjava
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 16 041 568 982, 01 56 47 572 zelenjava, krompir
Jože Rihtar (Pr' Flajšman) Beričevo 48 041 506 140, 01 56 26 170 zelenjava
Branka Slabanja (Pr' Mežnarju) Beričevo 26 01 56 268 53, 031 635 959 zelenjava, goveje meso
Andrej Šimenc (Pr' Pečnikar) Zaboršt pri Dolu 12 041 880 020, 01 56 47 776 krompir, zelje, zelenjava
Boštjan in Maja Uštinc (Pr' Uštinc) Beričevo 40 01 56 26 839, 051 321 226 zelenjava, prodaja sadik
Jani in Milena Velepec  
(Pr' Velepcu) 

Beričevo 21 01 56 26 862, 01 56 27 127,  
031 568 000, 031 802 222

jagode, krompir, korenje, solata, zelje

Vinko Vode ekološka kmetija  
(Pr' Jakopc)

Vinje 32 01 56 47 186, 040 377 090 jabolka (sredina avgusta-maja),  
čebula, česen

Toni Zajc (Pr' Zajčk) Dol pri Ljubljani 8 041 334 895, 01 56 47 590 zelenjava (zelje), krompir
Rok, Mateja in Andrej Žle  
(Pr' Vadamuc) 

Beričevo 45 01 562 61 71, 041 950 790 vsa zelenjava, začimbe in vseh vrst solate, 
sadike za zelenjavo/zelje, repa, sarma

Klemen Pleško (Pr Vodet) Beričevo 15a 031 212 413 mleko, majaron
Gostinčar Janez in Mali  
(kmetija Osoje)

Laze pri Dolskem 17 031 547 785 seneno mleko, skuta, polnozrnata sorška 
moka in kruh, sad

ZBIRNE VLOGE 2023 
Rok za oddajo vlog je med 31. marcem in 
10. julijem 2023. Vsi zainteresirani si lahko 
na povezavi www.kgzs.si/zbirne-vloge pre-
gledate vse aktualne informacije glede leto-
šnje kampanje. 

JAVNA RAZPISA: UKREP I: fINANčNA 
POmOč ZA NADOmESTILO ŠKODE 
ZARADI POŽARA ALI STRELE NA 
KmETIJSKEm GOSPODARSTVU IN 
UKREP II: fINANčNA POmOč OB 
SmRTI, INVALIDNOSTI ALI 
NEZmOŽNOSTI ZA DELO 
V petek, 10. februarja, sta bila v Uradnem 
listu RS objavljena dva javna razpisa, in 
sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za 
nadomestilo škode zaradi požara ali strele 
na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 
ter za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, 
invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 
2023. Predmet podpore javnih razpisov je 
finančna pomoč za blažitev poslabšanja 
ekonomskega položaja kmetijskih 

gospodarstev zaradi nepredvidljivega 
škodnega dogodka na kmetijskem 
gospodarstvu. Rok za oddajo vlog začne 
teči peti dan po objavi javnega razpisa v 
Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja 
javnega razpisa, ki bo objavljeno na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

ODDAJA DAVčNEGA OBRAčUNA PREK 
E-DAVKOV
Do 31. marca 2023 je rok za oddajo 
davčnega obračuna davka od dohodkov 
pravnih oseb (obračun DDPO), ki ga je 
treba na podlagi drugega odstavka 358. 
člena Zakona o davčnem postopku 
predložiti najpozneje v treh mesecih po 
poteku koledarskega leta za preteklo 
koledarsko leto, prek portala e-Davki.
Prav tako je do 31. marca 2023 rok za 
oddajo davčnega obračuna akontacije 
dohodnine in dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2022, 
ki ga morajo fizične osebe z dejavnostjo 
predložiti prek sistema e-Davki.

NAPOVEDNIK KGZ LJUBLJANA
- V torek, 21. marca, ob 9. uri organiziramo 
spletno izobraževanje za uporabo aplikacije 
Sopotnik. Potrebna je predhodna prijava. 
Vabilo s povezavo bo dostopno na spletni 
strani pod rubriko Dogodki in izobraževanja: 
www.lj.kgzs.si.
- V petek, 31. marca, bo ob 9.30 v okviru 
Kmetijsko-obrtnega sejma Komenda v pro-
storih konjeniškega kluba predavanje 
Živinorejsko poljedelski kolobar v SKP 
2023-2027. Vabilo je na voljo na spletni 
strani pod rubriko Dogodki in izobraževanja: 
www.lj.kgzs.si.
- Na KGZ Ljubljana organiziramo tudi osnov-
ne tečaje in obnovitvene tečaje za izvajalce 
varstva rastlin. Razpisani termini so na voljo 
na naši spletni strani pod rubriko 
Usposabljanja FFS. •Barbara Jugovic
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RaZnO

Črna kronika kriminaliteta

Videm Dol Kleče

Podgora
Brinje

Dolsko

Vinje

za obdobje od 6. februarja do 5. marca 2023

• Prometna nesreča 
z lažjimi telesnimi 
poškodbami 

• Vlom v hišo
• Prometna nesreča 
z materialno škodo  

• Tatvina mejnega kamna 

• Poškodovanje delov 
vozila, nastala je manjša 

materialna škoda.
• Poskus vloma v hišo

• Poškodovanje laka vozila, 
materialna škoda znaša 2.500 EUR, 
policisti o tem še zbirajo obvestila.

• Kršitev javnega reda in miru v zasebnem 
prostoru, kjer je bilo kršitelju odrejeno pridržanje, 

zoper njega pa vodijo postopek o prekršku. 
• Ogrožanje z nevarnim predmetom pri pretepu 
ali prepiru, kjer bo o vseh ugotovitvah obveščeno 

pristojno državno tožilstvo. 
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V 90. letu nas je zapustila naša 
draga mama, babica, prababica 
in teta Jožica Pogačnik iz Vidma, 

Dol pri Ljubljani.
Vsem se iskreno zahvaljujemo 

za darovano cvetje, sveče, 
svete maše in izrečena sožalja. 

Zahvaljujemo se cvetličarju 
Jožetu Gričarju, prav posebej pa 

se zahvaljujemo tudi gospodu 
župniku Alojzu Grebencu za 

lepo opravljen pogrebni obred.
Vsi njeni

Zaplešiva, mama, da bo tvoj dan s 
soncem ujel korake, 

sicer mu lahko na sinje nebo že jutro 
razpihne oblake.

Zaplešiva, mama, da bo tvoj dan 
poskakoval od sreče, 

čeprav bo na cesti do službe vso pot, 
kot vedno, veliko gneče!

Marjana Kralj

Zaplešiva, 
mama!

ZAhVALA Te dni je v 
naši občini 
že opaziti 
štorklje. 
V objektiv so 
bile ujete v 
Dolu.



SPOMLADANSKA ČISTILNA 
AKCIJA V OBČINI

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija bo potekala v 
SOBOTO, 18. 3. 2023, ob 8. uri.

Material za udeležence (vreče, rokavice) 
bo možno prevzeti na enem od sedmih 

zbirnih mest:

1. Gasilski dom Beričevo-Brinje, Beričevo 
12, koordinator Gorazd Škraba

2. Gasilski dom Dol pri Ljubljani, Videm 48, 
koordinator Marko Lunar

3. Gasilski dom Dolsko, Dolsko 15, 
koordinator Boštjan Zupančič

4. Gasilski dom Laze, Laze 29 b, 
koordinator Dušan Hribernik

5. Gasilski dom Vinje, Vinje 26 b, 
koordinator Ivo Sasso

6. Gasilski dom Klopce, Klopce 40, 
koordinator Marijan Prašnikar

7. Gasilski dom Senožeti, Senožeti 25, 
koordinator Gregor Pirc

Skupaj lahko pripomoremo k čisti in lepši 
okolici. 

Vljudno vabljeni!

Vabljeni na dan odprtih vrat Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol 18, in sicer v sredo, 22. 3. 2023, od 

10.00 do 13.00 in od 14.00 do 17.00.
 

Na novi lokaciji vam bomo predstavili 
prenovljene občinske prostore in strategijo 

razvoja našega kraja.
 

Veselimo se vašega obiska!

Spoštovani!


