
Str. 3
Intervju z županom 
Željkom Savičem po 
dobrem letu županovanja

Str. 16
Z glasbo povezana 
družina Kotar

Pletenice
 JANUAR  Št. 1/2020

Občina 
Dol pri Ljubljani

www.dol.si

Občinsko glasilo 

Str. 10
80 let šole v Senožetih

Str. 24
Tek na smučeh je 
doma v Dolu



2 3

IZ ŽUPANOVE PISARNENAPOVED DOGODKOV

Župansko funkcijo ste prevzeli ko-
nec leta 2018. Česa ste se lotili naj-
prej?

Kar hitro smo morali zavihati rokave 
in si ustvariti vsaj minimalne prostor-
ske pogoje za delovanje občinske 
uprave ter ponovo vzpostavitev sejne 
sobe za občinski svet in koordinacijske 
sestanke uprave z zunanjimi partnerji. 
Kasneje smo z nekaj tehničnimi ukrepi 
omogočili uporabo sejne sobe tudi 
drugim društvom in posameznikom, 
ki izvajajo programe v interesu občine. 
Za vse omenjene je uporaba sejne so-
be brezplačna.

Kaj pa zunaj, na terenu, kaj ste po-
storili tam? 

Ko so nastopili ustrezni pogoji za de-
lo na cestni infrastrukturi, je bila ena 
izmed prioritetnih nalog reševanje za-
pletov, ki so onemogočali normalno 
uporabo cest ali površin v neposredni 
okolici občinskih objektov.

Tem projektom so sledili nedokončani 
in neplačani projekti iz preteklega leta, 
tako da smo najprej pristopili k dokon-
čanju rekonstrukcije ceste v Senožetih,
za tem smo dokončali cesto iz Laz pro-
ti Jančam, rekonstrukcijo ceste iz 
Kamnice v smeri Vinj, rekonstrukcijo 
ceste proti Klopcam in Križevski vasi 
in ureditev manjšega plazu z rekon-
strukcijo ceste v Vinjah. Omenjene ure-
ditve in rekostrukcije so bile izvedene 
v znesku nekaj manj kot 300.000 EUR.

Pletenice 
občinsko glasilo občine 
Dol pri Ljubljani

Januar 2020
Številka 1 2020

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

Naslednja številka izide 15. 
februarja 2020. Prispevke za 
objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.si. Rok za 
oddajo je 1. februar 2020.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Barbara Jurič

Uredniški odbor
Aleksandra Resman
Katja Kralj
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje pravico 
do redakcijskega urejanja in 
krajšanja besedil, ki so predolga 
ali vsebujejo neprimerno in 
žaljivo vsebino. Pisma bralcev, 
ki so dolga nad 1500 znakov (s 
presledki), zaradi omejenega 
prostora ne bodo objavljena. 
Navodila za oddajo prispevkov 
in pisem bralcev ter cenik 
oglasnega prostora najdete na 
spletni strani www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

Župana Željka Saviča smo po dobrem letu županovanja povabili na 
pogovor, v katerem je predstavil, kaj so v okviru občinskega proračuna 
uspeli uresničiti  v preteklem letu in kaj lahko pričakujemo v novem.

V letu 2020 se bo gradilo 
pločnike in kanalizacijo

Nova sejna soba v kletnih 
prostorih občine.

Ureditev parkirišča in pločnika 
pred Kulturnim domom Dolsko.

Cesta v Senožetih

Cesta proti Jančam

Cesta proti Vinjam

Cesta proti Klopcam

Sanacija plazu ob cesti v Vinjah

Ureditev ceste ob rolkarski stezi.

Koledar dogodkov

3. 2.

6. 2.

8. 2.

8. 2.

11. 2.

15. 2.

17. 2.

22. 2.

26. 2.

24. 2.

Ura pravljic in ustvarjanica
Knjižnica Jurij Vega

18.00

18.00

19.00

10.00 do 11.00

19.00

19.30

18.00

10.00

9.30

18.00

22. 1. Delavnica Urjenje spomina, 
logike in koncentracije

Župnišče Dol pri Ljubljani19.00

Odprtje razstave Marije Šolar
Erbergovi paviljoni graščine Dol

Kulturni dan - gledališka igra Problem
Kulturni dom Dolsko

Zasavski smučarski tek (le v primeru snega)
Organizira TSK Jub Dol

Predavanje dr. Jana Bizjaka
Knjižnica Jurij Vega

Kvatropirci v najlepših melodijah morja in sonca
Kulturni dom Dolsko

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Otroško pustovanje z mali Bu-jem
KD Dolsko

Igralna urica s knjigo
Knjižnica Jurij Vega

Bralna čajanka 
Knjižnica Jurij Vega

Razstava bo odprta do 16. 2. 2020

Gledališka skupina Ananas

Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno-zelenjavnem 
vrtu, strokovno predavanje dr. Jana Bizjaka

Moja sijajna kariera je roman, ki ga je slavna avstralska pisateljica Miles 
Franklin, rojena l. 1879, napisala pri rosnih devetnajstih letih. Čeprav je 
bila knjiga ob izidu deležna ostrih kritik, je kmalu postala uspešnica in 
danes spada med avstralske klasike. Roman z nenavadno (anti)junakinjo, 
poln nepričakovanih preobratov, slikovitih opisov avstralske narave in 
vsakdana, bralca ne pusti ravnodušnega. Pogovor vodi Branka Vodenik. 
Knjiga je na seznamu Mesto bere … zgodbe iz Avstralije in Oceanije.

7. 2. Občinska proslava ob kulturnem dnevu
Kulturni dom Dolsko

19.00

DELOVNI ČAS KRAJEVNEGA URADA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Vsak torek, od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 15.00

Telefon: 01 530 3249

RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH  
OTROK V VRTEC PRI OŠ JANKA MODRA,  

DOL PRI LJUBLJANI
Vrtec pri OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani objavlja 
razpis za vpis predšolskih 
otrok v programe vrtca za 
šolsko leto 2020/21 za vpis 
s 1. septembrom 2020. 
Izpolnjeno vlogo »Vloga za 
vpis otroka v vrtec«, ki jo 
dobite na upravi vrtca ali 
na spletni strani Občine 
Dol pri Ljubljani in vrtca 
http://www.vrtec-osjmdol.
si/obrazci/vloga-za-vpis/ 
oddajte osebno v tajništvu ali 
po pošti, najkasneje do 31. 
marca 2020.

Če bo prijavljenih več otrok, 
kot je prostih mest, bo o 
sprejemu otrok odločala 
Komisija za sprejem otrok v 

vrtec na podlagi Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec 
(Uradni list RS, št. 24/2012, 
z dne 30. 3. 2012) in 
Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika 
o sprejemu otrok v vrtec 
(Uradni list RS, št. 92/2013, 
z dne 8. 11. 2013) v občini 
Dol pri Ljubljani.
Starši bodo o sprejemu 
otroka obveščeni najkasneje 
do 31. maja 2020.

Pomembno: Vse vloge za 
sprejem s 1. 9. 2020, ki 
so jih starši oddali že med 
letom, bodo enakopravno 
obravnavane in jih ni 
potrebno ponovno vlagati. 
 Ravnatelj Gregor Pečan
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Očitano vam je bilo, da skrbite 
predvsem za višje predele občine, 
medtem ko se v nižinskem delu ni 
dosti investiralo.

S prihodom pomladi in povečane 
količine padavin se je hkrati poveča-
la možnost plazenja nestabilnih ob-
močij in s tem nastanek vedno novi 
nepredvidenih, a nujnih stroškov. 
Zato so bili ti posegi prednostni. Že 
v tem letu pa se bo poraba občinske-
ga denarja preusmerila v t. i. nižinski 
del. Kar se preteklih sanacij tiče, pa 
naj omenim, da smo že v aprilu lani 
pristopili skupaj z lastnikom zemlji-
šča k sanaciji plazu na cesti proti 
Ihanu, sanirali smo plaz v Zagorici, v 
Vinjah pri Vodetu, delno uredili plaz 
pri Šuštarju v Vinjah in sanirali cesto 
v dveh odsekih ter zagotovili ponov-
no prevoznost na manjšem plazu na 
Vrhu pri Dolskem.
Poleg tega smo na kar nekaj odsekih 
ceste v smeri proti Zagorici sanirali 
usade, ki bi se posledično lahko spre-

menili v nova plazišča na cesti od 
Vrha proti Zagorici, kar nekaj cestnih 
prepustov z novimi širšimi cevmi.
Po tretjem saniranju gozdne ceste v 
smeri proti Javorščici smo jo s po-
močjo krajanov zaščitili z asfaltno 
protiprašno zaščito, ki bo prepreče-
vala vsakokratno odnašanje materia-
la po večjih padavinah.
Prav tako smo rekonstruirali velik 
del ceste v Senožetih, za zagotavlja-
nje varnosti otrok pa smo uredili dve 
postajališči za šolski avtobus, v 
Vinjah in Beričevem. Dokončali smo 
tudi vodohram v Osredkah. 
Pripravili smo vse tehnične pogoje 
in dostop za izgradnjo razšititev in 
sanacijo vodohrama na Vrhu pri 
Dolskem. Istočasno s sanacijo ceste 
smo ponovno usposobili odvažanje 
komunalnih odpadkov s tega obmo-
čja in z območja Klopc.

Sanacija 
plazu ob cesti 
proti Ihanu

Saniran plaz 
v Zagorici

Ureditev plazu v Vinjah pri Šuštarju

Ureditev plazu na Vrhu Sanacija usada na cesti proti Zagorici

Avtobusno postajališče v Vinjah

Vodohram v Osredkah

Priprava za 
sanacijo 
vodohrama na Vrhu

Obnova 
grajskih 
paviljonov 
v Dolu

Adaptacija mrliške 
vežice Vinje

Avtobusno postajališče v Beričevem

Ureditev cestnik prepustov

Rekonstrukcija ceste v SenožetihUreditev ceste proti Javorščici

Saniran plaz v 
Vinjah pri Vodetu

IZ ŽUPANOVE PISARNE IZ ŽUPANOVE PISARNE
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Prav tako smo kar nekaj ukrepov iz-
vedli na področju ohranjanja in zašči-
te kulturne dediščine,  sofinancirali 
smo adaptacijo mrliške vežice v 
Vinjah, obnovo fasade in vhodov na 
pokopališče, 
obnovo lesenih delov na grajskih pa-
viljonih v Dolu ter zamenjavo reflek-
torjev na cerkvah v Dolu in 
Beričevem.

Ob vsakem večjem nalivu nastopi-
jo tudi težave s potokom 
Kamnica. Kaj ste uspeli urediti tu-
kaj?

V sodelovanju s podjetjem 
Hidrotehnik smo izvedli intervencij-
ska dela ob potoku Kamnica: s čišče-
njem struge v naselju Dolsko, ter re-
knstrukcijo in urjevanjem brežine v 
spodnjem toku. 

Vse omenjeno je bilo postorjeno v 
preteklem letu, kaj pa načrtujete v 
tem letu?

Vse te nujne sanacije in rekonstruk-
cije smo urejali s tekočimi prilivi in 
pripravljali dokumentacijo za večje 
infrastrukturne projekte, ki nas čaka-

jo v letošnjem letu. 
Zaradi ugodnih vremenskih pogojev 
smo cel december in tudi v januarju 
izvajali sanacijo vodovoda v 
Petelinjah, pripravili potrebno doku-
mentacijo za 50 m/3  razšititev vodo-
hrama na Vrhu, pripravili dokumen-
tacijo za rekonstrukcijo ceste in za-
menjavo mostu v Vinjah.

S podjetjem VO-KA smo pripravili 
dokumentacijo za zamenjavo dotraja-
ne vodovodne napeljave v Dolskem 
od rondoja v smeri proti industrijski 
coni ter istočasno izgradnjo pločni-
ka. Načrtujmo tudi prvo fazo izgra-
dnje izogibališča pred zapornicami 
na Lazah in ureditev križišča pri mo-
stu čez Savo.

Kaj pa se bo premaknilo na po-
dročju Dola, Vidma, Beričevega in 
Brinja?

Pripravili smo dokumentacijo za iz-
gradnjo kanalizacije od bodočega 
rondoja na Vidmu v smeri proti nase-
lju Kostanjevi cvetovi in šoli. Pričeli 
smo z odkupom zemljišč in pripravo 
dokumentacije za fazno izgradnjo 
pločnika skozi naselji Beričevo in 
Brinje. Potekajo tudi pogovori s tele-
komunikacijskim operaterjem in o 
možnosti skupne investicije pri izgra-
dnji manjkajočih pločnikov v delih, 
kjer so šolske poti, predvsem bo ime-
lo tukaj prednost najbolj kritično ob-
močje na Vidmu.

Nekateri prebivalci naše občine, 
med njimi tudi družine z majhni-
mi otoki, še vedno nimajo možno-
sti priklopa na javni vodovod, 
imajo kapnico ali vrtino za vodo. 
Kdaj se boste lotili tega problema? 

Evidentirali smo 37 lastnikov stano-
vanjskih enot s tem problemom. 
Glede na to, da so običajno ti objekti 
umeščeni v prostor, ki nima infra-
strukturne povezave, običajno gre za 
razpršene objekte ali naknadno lega-
lizirane objekte, si občina želi uvesti 
enoten pristop do vseh. Vsem bi radi 
na enak način omogočili pridobitev 
pogojev za priklop na vaški ali javni 
vodovod.

Občane zanima tudi, kakšne načr-
te ima Občina glede oskrbe starej-
ših ljudi. Lahko pričakujemo kaj 
novega?

Kar se tiče trajnostne oskrbe na so-
cialnovarstvenem področju, smo se 
za potrebe ureditve dnevnega centra 
za starejše, zdravstvene ambulante, 
preselitve knjižnice odločili za nakup 
posestva »Pr Rajh«, ki bo poleg prej 
omenjenih vsebin omogočal razvoj 
drugih področij predvsem turizma, 
trajnostne mobilnosti, samooskrbe in 
zaščite zgodovinskokulturne dedišči-
ne. Občina se pogovarja tudi s poten-
cialnimi vlagatelji o izgradnji doma 
za ostarele, v pripravi je koncesionar-
ska pogodba.

Imate tudi nekaj starih odprtih 
primerov, dolgov ter obljub. Kaj 
boste obravnavali prednostno?

V letošnjem letu nam ostajajo še 
ureditev razmerja do Energoplana in 

banke SKB v povezavi z vrtcem, ure-
ditev zadev s tovarno Jub ter še nekaj 
manjših sporov iz preteklih let. Letos 
pričakujemo večji pozitiven napre-
dek. Naša želja je tudi izgradnja ploč-
nika v Senožetih, rondoja na Vidmu, 
umestitev vsaj enega trgovskega cen-
tra v občino, ureditev industrijske co-
ne v Dolskem in začetek priprave do-
kumentacije za dograditev vrtca v 
Dolskem. Želja in izzivov je veliko in 
upamo, da bomo v večjem delu 
uspešni, zagotovo pa z našimi priza-
devanji ne bomo prenehali.

Dotaknimo se še ponovno obuje-
nega krajevnega urada. Občani 
ga pozdravljajo, številne pripom-
be letijo le na delovni čas, ki je za 
delovno aktivno prebivalstvo ne-
prijazno. Bi se ga dalo podaljšati 
oziroma prestaviti v popoldanske 
ure?

Tega problema se zavedamo, ven-
dar delovni čas upravnih enot pote-
ka znotraj dopoldanskega delovnega 
časa in na to kot Občina nimamo 
vpliva.  V primeru, da tega ne morete 
opraviti v dopoldanskem času, so 
vam na razpolago še vedno vse osta-
le upravne enote, nam najbližje lju-
bljanska, domžalska in litijska.

Nov pristop je opazen tudi na po-
dročju kulturnega dogajanja. Kaj 
lahko še pričakujemo na tem po-
dročju?

V prednovoletnem času smo imeli 
pester program, še obsežnejši pa nas 

čaka v pomladnem delu leta. Imamo 
dobre pogoje za kulturno udejstvo-
vanje. Moja želja pa je, da bi se tudi 
naša kultura in turistična društva v 
čim večji meri vključila in pripomo-
gla k pestremu dogajanju.

Zelo pozitivne odzive dobivamo 
tudi v uredništvo Pletenic. Občani 
so dobro sprejeli prenovo 
občinskega glasila, vsakodnevno 
nas  zasipajo s svojimi prispevki 
in obvestili. A tudi pri obveščanju 
občanov imate še nove načrte, 
kajne?

Kot so občani že lahko opazili smo 
v preteklem letu vsebinsko in obli-
kovno preuredili občinsko glasilo, ki 
je sedaj bolj pregledno in prijazno 
bralcu. Glede na primerljive občine 
in njihova glasila, bi si želel še obse-
žnejše in da bi imela naša društva še 
več prostora za objavljanje svojih pri-
spevkov. Glede na velik interes naših 
društev in občanov po objavi še ve-
čjega števila prispevkov menim, da 
to ne bi smel biti problem. Ne naza-
dnje veljajo Pletenice za kronološko 
publikacijo naše občine, vsega na-
predka, investicij, predstavitev zani-
mivih občanov, bogatega kulturnega 
in športnega dogajanja. Trenutno pa 
smo tudi v pripravi prenove spletne 
strani, ki jo želimo urediti do občin-
skega praznika. Kar nekaj dela nas še 
čaka tudi na tem področju, upam, da 
nam bo z vašo pomočjo in potrplje-
njem tudi uspelo.  
 •Nina Keder

Intervencijska dela ob 
potoku Kamnica

Utrjevanje brežine potoka 
Kamnica v Dolskem

Sanacija 
vodovoda v 
Petelinjah

Priprave na 
zamenjavo 
mostu v Vinjah

Občinska 
glasila Dolu pri-
merljivih občin

Ohranitev kulturne 
dediščine
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Na zadnji občinski seji je šel v prvo obravnavo 
predlog proračuna za leto 2020, v okviru katerega 
so svetniki sprejeli tudi Načrt razvojnih programov 
2020–2023, tokrat še v prvem branju. Več 

svetnikov je sicer izrazilo skrb, da se zapostavlja urejanje v 
ravninskem delu, območje Videm–Dol, Beričevo–Brinje, 
asfaltira pa se ceste v Senožetih in ureja pločnike v Dolskem. 
Župan je na ta očitek odgovoril, da bodo omenjena morebiti 
zapostavljena območja deležna več pozornosti in vlaganj v 
prihodnjem letu, tako da se občani v teh delih občine lahko 
nadejajo leta, polnega premikov. Župan je izpostavil še en 
problem, ki se ga večina občanov ne zaveda: delajo popis 
več kot 30 hiš iz naše občine, ki še vedno nimajo pitne vode, 
med takimi prebivalci so tudi družine z majhnimi otroki. 
Pod točko razno so svetniki izpostavili še številne probleme 
iz svojih okolišev, omenimo pa lahko skrb glede skladiščenja 
in kopičenja gradbenih odpadkov na več lokacijah po 
občini. Svetniki pogrešajo tudi več radarjev po občini, saj jih 
kar mesec in pol ni bilo. Izpostavili so neurejeno cesto in 
ozko grlo proti Korantu in zarjavele fitnes naprave pri 
rolkarski stezi. Omenili so tudi bližajoči se občinski praznik 
in proslavo, na katero ste vabljeni vsi občani – potekala bo 
23. marca v dvorani Kulturnega doma Dolsko.  •Nina Keder

1. VPRAŠANJE
V: Pred leti se je veliko govorilo o domu 
za starejše občane v naši občini, potem 
pa se je vse načrte opustilo. Se morda 
zdaj spet kaj razmišlja in dela v tej sme-
ri? Domov za starejše občane namreč 
izredno primanjkuje, zelo veseli bi bili 
enega v naši občini.

O: S strani potencialnih investitorjev je 
vse več zanimanja po gradnji doma za 
starejše občane. Ker sta želja in interes 
tudi na strani občine, bo spomladi priče-
la s postopkom pridobivanja koncesije. 
 •Občinska uprava
    
2. VPRAŠANJE
Bo podjetje Spar gradilo trgovino v 
Beričevem, kot se je napovedovalo ali 
morda kakšen drug trgovec?

O: Občina je v osnutku OPN v 
Beričevem predvidela zemljišče za ume-
ščanje trgovine. Pogovori o odkupu ze-
mljišč potekajo izključno med lastniki 
zemljišč in potencialnim investitorjem 
(Spar Slovenija), zato Občina z dodatni-
mi informacijami v danem trenutku ne 
razpolaga.  •Občinska uprava
    
3. VPRAŠANJE
Občina Dol pri Ljubljani je po kakovo-
sti življenja v reviji Moje finance osvoji-
la peto mesto med slovenskimi občina-
mi. Kaj so novinarji pri tem ocenjevali? 

O: »Izračun sestavlja pet glavnih sku-
pin kazalnikov – gospodarstvo, prebival-
stvo, infrastruktura, zdravje in kriminali-
teta, vsakega od teh sestavljajo številni 
podkazalniki, skupaj jih je 46. To so de-
nimo povprečna neto mesečna plača, 
stopnja registrirane brezposelnosti, po-
splošena vrednost stanovanj, kazalec do-
stopnosti stanovanj ter hiš, prihodki in 
dolg občine, povprečna starost, stopnja 
ločitev, sosedska povezanost, bolezni so-
dobnega časa, kot so sladkorna bolezen, 
povišan krvni tlak, duševne težave, novi 
primeri raka.« Več podrobnosti o meto-
dologiji si lahko preberete v članku 
»(metodologija) TOP OBČINE: kako 
smo obračali številke in občine«, ki je ob-
javljen na portalu mojefinance.si (op.: 

dostop do članka je plačljiv). 
»Ob izidu raziskave včasih privrejo na 
plano razna čustva, marsikdo je tudi za-
čuden nad rezultati, pa vendar bi radi 
opozorili, da lestvica Naj občine ni lepo-
tno tekmovanje, temveč način, da stati-
stično čim bolj objektivno ocenimo, kje 
so prednosti ali slabosti posameznih ob-
čin« še zapišejo v Mojih financah.
Vir: https://mojefinance.finance.
si/8955751/%28lestvica-212-obcin%29-
-Kje-v-Sloveniji-se-najbolje-zivi-Preverite-
na-katerem-mestu-je-vasa-obcina 

    4. VPRAŠANJE
V: Spoštovani, zanima me, ali je v krat-
ko-/dolgoročnem načrtu občine Dol pri 
Ljubljani izgradnja skupne kanalizaci-
je ali čistilne naprave v Senožetih. Če to 
ni predvideno, ali in kdaj bo potrebno 
urediti samostojne čistilne naprave za 
že obstoječe hiše oz. izdana gradbena 
dovoljenja.

O: V krajih, kjer kanalizacije ni, 
morajo lastniki stavb v prihodnje 
namesto greznic urediti male 
komunalne čistilne naprave. Rok za to je 
bil leta 2015 podaljšan.
Po stari uredbi o odvajanju in čiščenju 
komunalnih voda so morali lastniki gre-
znic na območjih, kjer ni kanalizacije ali 
ta ni načrtovana, do konca leta 2017 gre-
znice zamenjati za male komunalne či-
stilne naprave. Konec leta 2015 je bila 
nato sprejeta nova uredba, ki je roke ne-
koliko spremenila. Med drugim določa, 
da je v primerih, ko je bila pretočna gre-
znica zgrajena po predpisih, veljavnih v 
času gradnje, čas za zamenjavo oziroma 
nadgradnjo greznice v malo komunalno 
čistilno napravo najpozneje ob prvi re-
konstrukciji objekta. V primeru, ko od-
padna voda iz objekta v okolje odteka 
brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica 
ni bila narejena po prepisih, je rok za za-
menjavo do konca leta 2021. To velja tu-
di za lastnike objekta, kjer obstoječa ure-
ditev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ni skladna s predpisi, ki 
so veljali v času gradnje njegovega 
objekta.

Po Operativnem programu za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 so do sofinanciranja iz kohe-
zijskega sklada upravičeni le tisti pro-
jekti izgradnje kanalizacije, ki se izvaja-
jo znotraj aglomeracije, večje od 2000 
PE.
Območje Republike Slovenije je z 
Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
ga je sprejela Vlada RS razdeljeno na 
območja, t. i. aglomeracje.  
Aglomeracija je območje poselitve, kjer 
sta poseljenost ali izvajanje gospodar-
ske ali druge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komunalne od-
padne vode v kanalizaciji in njeno od-
vajanje po kanalizaciji v komunalno či-
stilno napravo ali na končno mesto iz-
pusta. Aglomeracije so različne veliko-
sti, velikost pa je določena glede na št. 
PE (PE – en prebivalec s stalnim prebi-
vališčem) in gostoto PE na 1 ha. 
Bistvena ločitev med aglomeracijami je 
ločitev nad 2000 PE znotraj aglomeraci-
je in pod 2000 PE, saj Evropska unija iz 
kohezijskega sklada sofinancira izgra-
dnjo javne kanalizacije le v tistih aglo-
meracijah, ki imajo več kot 2000 PE.
V občini Dol pri Ljubljani je največja 
aglomeracija s skupno obremenitvijo 
1857 PE (območje Dol, Videm, Zaboršt, 
Zajelše). Aglomeracija Senožeti ima 728 
PE. Aglomeracije manjše od 2000 PE ni-
so upravičene do sofinanciranja. Za te 
aglomeracije mora občina sama zagoto-
viti sredstva za izgradnjo javne kanaliza-
cije. Rok za izgradnjo javne kanalizacije 
na teh območjih je določen z vladno 
uredbo in je do 31. 12. 2023.
Trenutno je v postopku sprememb no-
va uredba, ki določa obveznosti glede 
odpadnih voda. Občina se bo moral z 
aktivnostmi vezati na zahteve te uredbe. 
V okviru tega namerava občina v nasle-
dnjih letih izvesti investicijo  v Dolu in 
na Vidmu, kjer so najstrožje zahteve 
glede večjih območij (in po novem 
skrb zaradi sankcij, saj izpolnjuje zahte-
ve, ki bi morale biti izvedene v zadnjih 
desetih letih). •Občinska uprava

Problematika s pomanjkanjem sob in domov za starejše skrbi tudi naše občane, ki si želijo izbol-
jšati kakovost življenja, četudi je že zdaj naša občina zasedla odlično peto mesto med slovenskimi 
občinami po kakovosti življenja. Če imate tudi vi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, nam pošljite 
vprašanje na mail pletenice@dol.si ali na naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Želja in interes za dom za starejše občane
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VPRAŠALI STE – ODGOVARJAMO

Izpis sklepov 7. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, 18. 12. 2019

7. seja občinskega sveta: svetniki so obravnavali proračun za leto 2020

AD i SKLEP: Predlog sklepa 3. točke 
dnevnega reda Odlok o ustanovitvi 
skupne občinske uprave se sprejema 
po dvofaznem postopku. Sklep ni bil 
sprejet.

AD ii SKLEP: Potrdi se predlagani 
dnevni red 7. redne seje. Sklep je bil 
sprejet.

AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. 
seje Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani z dne 25. 9. 2019. Sklep je 
bil sprejet.

AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani daje soglasje k 
sistematizaciji delovnih mest v vrtcu 
pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 
Sklep je bil sprejet.

AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, 
Šentrupert in Šmartno pri Litiji, v 
skrajšanem postopku. Sklep je bil 
sprejet.

AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans 

proračuna z bilanco prihodkov 
in odhodkov, s posebnim delom 
proračuna ter načrtom razvojnih 
programov po skrajšanem postopku. 
Sklep je bil sprejet.

AD 5 SKLEP: 
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejema Odlok o proračunu Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2020 z bilanco 
prihodkov in odhodkov ter s posebnim 
delom proračunov v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubl-
jani sprejema Načrt razvojnih pro-
gramov 2020–2023 v prvem branju.
3. Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejema Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Dol pri 
Ljubljani za leto 2020 v prvem branju.
4. Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani sprejema Kadrovski načrt 
Občine Dol pri Ljubljani za obdobje 
2020–2021 v prvem branju.
5. Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani soglaša, da je predloženi 
proračun ustrezen in se o njem opravi 
15-dnevna javna razprava.
Sklep je bil sprejet.

AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč v Občini Dol pri 

Ljubljani v prvi obravnavi. Sklep je bil 
sprejet.

AD 7 SKEP: 
1. Odlok o organizaciji režijskega obrata 
(Ur. l. RS, št. 15/2015) se v celoti 
razveljavi.
2. Razveljavitev odloka začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.

AD 8 SKLEP: 
1. V Uredniški odbor občinskega glasila 
Občine Dol pri Ljubljani se imenuje 
Borut Zajc.
2. Z imenovanjem Boruta Zajca se 
razreši bivša članica uredniškega 
odbora Špela Korinšek.
Sklep je bil sprejet.

AD 9 SKLEP: 
1. Iz javnega dobrega se izločita 
nepremičnini z ID znakoma 1765 
866/8 in 1765 866/9.
2. Nepremičnini iz prve točke 
prenehata imeti značaj javnega dobrega 
in postaneta last Občine Dol pri 
Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.
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Kot vedno je bila tudi tokrat 

mala dvoranica gasilskega 
doma v Senožetih premajh-
na za vse obiskovalce, neka-

teri so morali ostati kar zunaj. Večina 
med njimi so bili domačini; tistih, ki 
so šolo obiskovali nekoč, sedanji in 
tudi bodoči učenci. Tudi nastopajoči 
so bili nekdaj tesno povezani s svo-
jim hramom učenosti sredi naselja. 
In vsi so na svojo šolo nadvse pono-
sni, kar so nazorno dokazali tudi 
pred nekaj leti, ko so jo nekateri celo 
nameravali zapreti. 
Senožeško šolstvo ima bogato in pe-
stro zgodovino, o kateri je obširno 

spregovorila učiteljica Lilijana Meden 
Fuchs. Od skromnih začetkov leta 
1924, ko so imeli pouk kar v domači-
ji, ki se ji je reklo Pri Krštofu. Prva 
učiteljica je bila Ivana Dolinšek, njej 
pa je v desetletjih sledila cela 'četa' 
učiteljic in učiteljev, ki so vsak na svoj 
način dodali košček mozaika k pro-
svetnemu poslanstvu  naselja. Prav 
vsem gre zahvala, da šolstvo v kraju 
še vedno obstaja in uspeva. Sicer pa 
so šolo zgradili sredi decembra 1939. 

Na začetku je nosila ime Ljudska šola 
Frana Erjavca. Zgodovino šolstva v 
Senožetih je pred leti popisala kra-
janka Cilka Pavšič. Med drugo vojno 
so si svoje prostore v šoli ustvarili 
Nemci, prišel je celo nemški učitelj, a 
po koncu vojne se je domača šola vr-
nila. »Vedno je veljalo in še danes je 
tako, da je šola ena izmed najpo-
membnejših ustanov v vasi. Upam, 
da bo tako še naprej. Prepričan, da je 
dobro, ne glede na vsakokratno 

Sredi decembra so v 
Senožetih proslavili 
obletnico šolstva v svojem 
kraju, za vse je bila dvorana 
celo pretesna.

ČUDOVITIH 80 LET Senožeške šole

V bogatem kulturnem programu so nastopali nekdanji in sedanji učenke in 
učenci – v taki ali drugačni podobi. Od najmlajših, sedanjih učencev, do 

mešanega pevskega zbora iz Senožeti, domačih tamburašev, pevke Saše 
Lešnjek, harfistke Erike Frantar, vsi so bili nekoč tako ali drugače povezani s 
senožeško šolo. Tako kot tudi del skupine Gadi, ki so prijeten kulturni večer 

ob obletnici šolstva tudi zaključili.

BOGAT PROGRAM

oblast, da dobro 
sodelujeta tudi 
šola in župnik, 
saj ima tudi cer-
kev na podeželju 
pomembno in 
predvsem pozitiv-
no vlogo. In zato 
upam in sem pre-
pričan, da se bomo 
videli še na prihodnjih 
obletnicah, kar pomeni, 
da bo šola obstala,« je navzo-
če pozdravil ravnatelj Gregor 
Pečan. Župan Željko Savič je poudaril 
pomembnost šole v Senožetih, ki ob-
staja in ostaja kot gibalo življenja. 
»Vesel sem, da smo pred leti tudi člani 
naše liste Sotočje kot svetniki v občin-
skem svetu vztrajali, da šola ni bila 
ukinjena. Zato sem zadovoljen, da še 
naprej obstaja v taki obliki. Naloga 
občine je, da iz nje v življenje pripelje 
mlade, ki se bodo sposobni spopasti 
z izzivi modernega sveta. Mi bomo to 
podpirali še naprej.« •Matjaž Kranjec

Senožeška šola

Ena prvih 
učenk na 
šoli, Agata 
Miholjevič

Harfistka Erika 
Frantar

Skupina Gadi

Občinstvo v prepolni 
dvorani gasilskega 

doma.

Ravnatelj OŠ 
Janka Modra 
Gregor 
Pečan

Župan Željko 
Savič

Pevka Saša Lešnjek
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Lilijana je tudi sama že dolgo 
v vlogi mame. Hčerka Ajda je 
profesorica likovne vzgoje, sin 

Viljem pa strojnik, obenem študira 
fizioterapijo. Ko jo povprašam po 
tej vlogi, se nasmehne. »Oba sem 
nekoč učila, do njiju sem bila kar 
stroga in to so opazili tudi drugi. 

Bila sem kar zahtevna, saj je prav 
tako, predvsem zanju. Ko smo pa 
sami, sem seveda njuna mama.«

Učila tudi svoja 
otroka
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PRI SOSEDU NA OBISKU

Veliko pomembnih imen, uči-
teljic in učiteljev se je spreho-
dilo po majhnih prostorih se-
nožeške šole (ta ima dva ra-

zreda in vrtec) . Vsi so dali svoj velik 
prispevek, da je naše naselje ob Savi 
obdržalo hram učenosti, od koder so 
mladi odhajali v svet. Veliko jih je bilo 
tudi na proslavi ob 80-letnici šole. 
Kakor so krajanom zagotovili odgo-
vorni, bo šola obstajala in šla naprej. 
»Veste, po tej nevihti izpred treh let je 
trajalo kar nekaj časa, da smo se ujeli 
in na novo organizirali. Sprejeli smo 
dejstvo, da smo stisnjeni v ta mali pro-
stor, kjer sva zdaj, in da smo skupaj z 
vrtcem v sosednjem prostoru, kar je 
zagotovo poseben izziv,« mi na začet-
ku pogovora pove učiteljica Lilijana 
Meden Fuchs, ki poučuje na šoli že 35 
let. Na šoli je zdaj 14 učencev prvega 
in drugega razreda ter 19 malčkov, ki 
obiskujejo vrtec. »Zdaj je pač tako, kot 
vidite, ampak jaz menim, da to ni do-
volj. Menim, da bi moralo ostati tako, 
kot je bilo prej, pa vendar smo veseli, 
da sploh obstajamo. Je kar nekaj te-
žav, zlasti pozimi ob urah telovadbe, 
saj moramo iz razreda odstraniti pohi-
štvo in omare, klopi ter stole, da ima-
mo nekaj več prostora, prav tako v ve-

ži. To zagotovo ni po merilih, a kaj ho-
čemo, vztrajamo in si pomagamo,« 
pravi Lilijana. Učiteljica zadnja leta živi 
v Dolskem, ampak kot sama pravi, še 
vedno čuti s Senožečani. »V preteklo-
sti smo želeli, da bi se šola napajala iz 
vrtca, ampak po spremembah so se 
mnogi starši odločili, da dajo otroke 
že v vrtec drugam, da ne bi to počeli 
samo po dveh letih šolanja. Na ta na-
čin tu izgubljamo učence, jaz sama pa 
mislim, da bi bilo prav, če bi tu imeli 
štiri- ali petletko. Ampak seveda gre za 
odločitev matične šole. Če bi pred leti 
šolo ukinili, bi bila to prava katastrofa. 
Dober primer je v Križevski vasi, kjer 
so šolo zaprli in se nikoli več ni vrnila. 
Jaz sem prepričana, da imamo tu do-
volj otrok, pa tudi program je dovolj 
dober, da gredo naši otroci naprej z 
dovolj primernim znanjem,« je prepri-
čana Lilijana Meden Fuchs.

ČEZ TRI LETA V POKOJ
Učiteljica je ostra v svojih besedah, 
ampak glede na njene desetletja dol-
ge izkušnje in na osnovi bogate tradi-
cije šole ima zagotovo dobre argu-
mente za tako mnenje. »Sicer pa ne-
kako zmoremo naše delo na šoli. Z 
menoj dela še Barbara Skubic, ki je 
vzgojiteljica in obenem tudi knjižni-
čarka, skrbi tudi za podaljšano biva-
nje in krožke. Kako pa bo v priho-
dnje, pa ne vem, saj grem čez tri leta 

v pokoj. O tem smo se s krajani že 
pogovarjali, ampak sama nimam od-
govora, gre za odgovornost matične 
šole.« Potem pa se spet vrne v svoje 
vsakodnevno delo z malčki. »Veste, je 
pa res, da moraš imeti pri takem 
kombiniranem pouku kar nekaj izku-
šenj in spretnosti. Na srečo lahko re-
čem, da nekaj tega res imam, saj sem 
tu 35 let. Sama sem prišla iz prime-
stnega okolja in lahko rečem, da mi 
je bilo tukajšnje delo vedno izziv. V 
mestu lahko delaš dokaj neosebno, 
medtem ko moraš imeti na podeželju 
stalen stik s prebivalci, predvsem s 
starši, z njimi moraš živeti. Tega sem 
se navadila in brez tega bi težko žive-
la, to ti zleze pod kožo. Jaz imam ra-
da te otroke in te ljudi, zato se trudim 
tudi okrog kulturnih prireditev, živi-
mo s kulturnim društvom, z gasilci, 
smo kot družina.« Lilijana pravi, da 
bo v kasnejših letih, ko se bo upoko-
jila, našla dovolj dela. »Potem name-
ravam napisati kakšno knjigo, slikala 
bom. Je pa res, da bom pogrešala te 
otroke. V srednji šoli sem pisala pe-
smi. Nekateri učenci so zdaj že odra-
sli, so že starši, zdaj hodijo v šolo nji-
hovi otroci. V šoli imamo spoštljiv 
odnos, po drugi strani pa me imajo 
zelo radi, neredko se stisnejo k meni, 
tako da imamo zelo neposreden od-
nos, kar je zelo pomembno.«  
 •Matjaž Kranjec

LILIJANA MEDEN FUCHS 
je že več kot tri desetletja 
učiteljica na podružnični šoli 
v Senožetih, ki je nedavno 
praznovala 80. obletnico.

ŠOLA MORA OSTATI IN napredovati

V okviru omenjenega projekta je 
Razvojni center Srca Slovenije 
v samostanu Mekinje v 
Kamniku organiziral dogodek 

z naslovom »Kako do kakovostnejšega 
življenja starejših v Srcu Slovenije«.  
Dogodek je bil namenjen prepoznava-
nju idej, pobud in sogovornikov za 
vzpostavitev partnerstev za manjše 
projekte, ki bi bili namenjeni konkre-
tnemu izboljšanju življenja starejših v 
Srcu Slovenije. Na dogodek so bile va-
bljene vse institucije, ki delujejo na tem 
območju z namenom kakovostnejšega 
življenja starejših ljudi. Da gre za zelo 
aktualno temo, kaže tudi dobra udelež-
ba na dogodku. Srečanje s 30 udele-
ženci je vodil koordinator evropske 
mreže zdravstvene in socialne oskrbe 
ECHAlliance Gregor Cuzak. 
Prvi del dogodka je bil namenjen okro-
gli mizi, na kateri so sodelovali župan 
občine Litija Franci Rokavec, župan ob-
čine Dol pri Ljubljani Željko Savič, 
predstavnik LAS Srce Slovenije Mitja 

Bratun, Janez Praček z Ministrstva za 
zdravje, direktorica Doma Tisje iz 
Šmartnega pri Litiji Irena Špela 
Cvetežar, Katja Vegel iz občine 
Kamnik, predstavnika kamniškega 
Zavoda Oreli Martina Ozimek in 
Roman Rener ter vodja pomoči na do-
mu v Zavodu Pristan Nada Jerala. 
Pogovor se je dotikal ključnih izzivov 
starejših, ki živijo doma, dobrih praks, 
ki jih izvajajo starejši oziroma se jih iz-
vaja zanje, razvojnih idej, ki bi jih lahko 
izpeljali, če bi razpolagali z ustreznimi 
viri, pa tudi o načinih financiranja in 
možnostih izvedbe projektov za bolj 
kakovostno življenje starejših. 
Franci Rokavec, župan občine Litija, je 
predstavil Socialno-varstveni center in 
Svet za medgeneracijsko povezovanje, 
ki delujeta v Litiji. Izpostavil je, da je 
potrebno za kvalitetno starost zagotovi-
ti čimveč možnosti in povezati vse ak-
terje s tega področja. Spregovoril je tu-
di o projektu brezplačnih prevozov za 
starejše, ki jih v okviru Zavoda 

Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za družbo, 
v kateri živimo. Države, družine, formalni in neformalni 
oskrbovalci neprestano razmišljajo o rešitvah, s katerimi 
bi starejšim omogočili bolj kakovostno in dostojnejše 
življenje. Ta izziv naslavlja tudi evropski projekt EU_
SHAFE, katerega cilj je razviti celovit pristop k pametnim, 
zdravim in starosti prijaznim okoljem. 

Skupaj za kakovostnejše življenje starejših v Srcu Slovenije
Sopotniki izvajajo v občini Litija in 
Šmartno pri Litiji. Z brezplačnimi pre-
vozi pomagajo starejšim pri vključeva-
nju v aktivno družbeno življenje ter 
jim nudijo vsakodnevno pomoč in 
spremstvo pri opravkih. 
Direktorica Doma Tisje Irena Špela 
Cvetežar je predstavila institucionalno, 
začasno in dnevno varstvo pa tudi sto-
ritve pomoči na domu, ki jih ponujajo 
za prebivalce občin Litija in Šmartno 
pri Litiji v enoti Socialno-varstvenega 
centra v Litiji. Izvrstno okolje so razvili 
tudi v podporo bolnikom z demenco. 
Gre za področje, ki ga želijo razvijati 
tudi v prihodnje, zato se na tem podro-
čju neprestano izobražujejo. 
Izpostavila je še pomembnost izboljša-
nja bivalnih pogojev starejših na domu 
in možnost lokalne oskrbe s hrano. 
Opozorila je na zelo prisotno nasilje 
nad starejšimi, ki ga opažajo v tesnem 
sodelovanju s patronažno službo in s 
Centrom za socialno delo. 
 
Izzive celovite oskrbe ranljivih skupin, 
med njimi tudi starostnikov, naslavlja 
tudi strategija lokalnega razvoja LAS 
Srce Slovenije, temeljno vodilo za izva-
janje projektov za razvoj podeželja na 
območju občin Dol pri Ljubljani, 
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji. Cilj je povečati delež 
neformalne oskrbe in število rešitev za 
oskrbo na domu. Predstavnik LAS Srce 
Slovenije Mitja Bratun je ob koncu 
povzel, da potrebujemo na območju 
vseh omenjenih občin krovno povezo-
vanje na tem področju s ciljem vzpo-
stavitve delujočega sistema, kar pa 
brez sodelovanja med vsemi akterji ne 
bo mogoče. 
Drugi del je bil namenjen delavnici, 
na kateri so udeleženci v skupinah 
razvijali ideje za skupne projekte na 
področju bivalnega okolja, socialnega 
vključevanja, komuniciranja in infor-
miranja, zdravja in potreb po lokalnih 
storitvah. Zbrani predlogi so lahko 
osnova za pripravo skupnega projek-
ta v okviru izvedbe strategije lokalne-
ga razvoja za območje LAS Srce 
Slovenije, ki bi bil namenjen izboljša-
nju kakovosti življenja starejših na tem 
območju. 
  •Anita Molka, Razvojni center  
 Srca Slovenije

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI
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Zadnjo jesensko sončno soboto 
smo izkoristili za planinski iz-
let na Nanos, animatorji pa so 
za naše otroke pripravili poči-

tniški oratorijski dan. 
22. novembra, praznik sv. Cecilije, ki je 
zavetnica pevcev, je bil letos še posebej 
svečan, saj se nam je po sveti maši pri-
družil Slovenec iz Argentine Luka 
Debevec Mayer, svetovno znani operni 
pevec. Skupaj z organistom Rokom 
Juhantom sta pripravila koncert, ki je 
bil čudovita igra opernih napevov, mo-
litve in tudi dramaturgije. V mislih, ki 
jih je delil z nami, smo lahko večkrat 

začutili povezanost z dr. Janezom 
Janežem, katerega 29. obletnico smrti 
smo obhajali v tistih dneh. 
Tik pred adventom smo na delavnici 
oblikovanja cvetličnih aranžmajev z ve-
seljem gostili našo sovaščanko gospo 
Katko Dežman, slovensko in evropsko 
cvetličarsko prvakinjo. Njeno ime je 
pritegnilo kar 26 okraševalcev cerkva 
in ljubiteljev cvetja. Skupaj smo pripra-
vili adventni aranžma, ki je krasil cer-
kev sv. Helene ves čas do božiča. 
V naslednjih dneh smo se ob spletanju 
in krašenju adventnih venčkov zbirali 
pri Jeršinovi Tončki v Petelinjah. 

Nastalo je vsaj sto venčkov, ki so v ad-
ventu krasili domove naših župljanov 
in drugih udeležencev. 
7. decembra je sledil med otroki težko 
pričakovani prihod sv. Miklavža v 
spremstvu angelov in parkljev. Angeli, 
v katere so se prelevile članice glasbe-
ne skupine Mladenke, so otrokom pri-
pravili poučno prestavo o pisanju pi-
sem sv. Miklavžu, otrokom pa so zapeli 
tudi nekaj prelepih pesmi. Letos je sv. 
Miklavž otrokom prinesel prav poseb-
no darilo – novo otroško slikanico o 
našem rojaku dr. Janezu Janežu, ki ga 
bodo na ta način lahko bolje spoznali 
in si ga v nekaterih pogledih morda 
vzeli tudi za zgled.
Pestro je bilo tudi na božični večer. Pri 
otroški polnočnici so pripravili pro-
gram prvoobhajanci, pele so članice 
glasbene skupine Mladenke. Pred pol-
nočnico ob polnoči so program pri-
pravili člani MPZ Svete Helene. V 
Društvu misijonarja dr. Janeza Janeža 
smo s skavti Dol - Dolsko pripravili po-
hod z baklami k polnočnici, po pol-
nočni sv. maši pa smo vse prisotne po-
gostili še s piškoti in toplim čajem.   
 • Mija Bokal

Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža in župnija sv. Helena 
Dolsko ob koncu leta vedno pripravita vrsto dogodkov. 

Fo
to

: 
M

ija
 B

ok
al

Fo
to

: 
N

in
a 

K
ed

er

Pestro adventno in praznično dogajanje

Zahvaljujem se vsem 
prostovoljcem, ki so sodelovali 
pri vseh teh projektih, pa tudi 

Občini Dol pri Ljubljani, ki 
pomaga društvom s finančno 

podporo, da lahko takšne 
projekte lažje izvedemo. 

Zahvala

Koncert kvarteta harf 
Harfistka Erika Frantar je na praznik Svete Družine v cerkvi sv. Helene 
pripravila božični koncert. Z njo so nastopile dijakinje Ana Kovačič, 
Ivanka Žaberl in Vita Živa Pečak. Erika Frantar je v našem kraju že 
nastopila kot solistka, ko je igrala še na manjšo harfo, tudi kasneje v 
času študija na glasbeni akademiji. Sedaj poučuje harfo na glasbeni 
šoli in umetniški gimnaziji v Celju. Leta 2017 je ustanovila orkester 
harf, ki mu dirigira Matjaž Brežnik. Orkester sestavlja 12 pedalnih 
in 18 keltskih harf. Trenutno je edini tak orkester v Sloveniji. Njihovi 
koncerti so velik organizacijski zalogaj. Z letošnjim šolskim letom pa 
je v okviru orkestra nastal kvartet harf, ki je zaradi manjšega števila 
instrumentov lažje dostopen. Dekleta, ki sestavljajo kvartet, so zelo 
uspešna na državnih in tudi mednarodnih tekmovanjih. Na koncertu 
so izvedle božične skladbe skladateljev Pachelbela, Offenbacha, 
Leharja, Čajkovskega, Flahertyja, Šostakoviča, Smitha in Bernarda. 
Pri treh skladbah se je kvartetu pridružila še violinistka Eva Dukarič. 
Poznamo jo kot odlično violinistko, je pa tudi umetniški vodja in članica 
tamburaškega orkestra Senožeti in profesorica violine na glasbeni šoli 
v Tržiču. Med posameznimi skladbami smo poslušali verze božičnih 
ljudskih pesmi in patra P. Jakopa. Koncert je bil čudovit, saj so izvajalke 
na visoki umetniški ravni. • Pavla Jemec

Prijetno praznično vzdušje je pričarala 
tudi prva javna razgrnitev jaslic v Dolu, 
na Rajhovi domačiji (Dol 18), ki je 
zdaj v lasti Občine Dol. V prihodnosti 
se bo tu odvilo še mnogo dogodkov, 
a za začetek je množico domačinov 
privabilo povabilo na ogled jaslic. 
Dogodka sta se udeležila tudi župnik 
Alojzij Grebenc in župan Željko Savič. 
Postavitev bo po njegovih besedah na 
tej lokaciji postala tradicionalna. Kdor 
je torej letos zamudil to priložnost, bo 
imel prihodnje leto spet razlog za obisk 
dolske domačije. • Nina Keder

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Jaslice na ogled

Zbralo se je lepo 
število ljudi.

Župan se je za po-
moč pri postavitvi jas-
lic zahvalil Elizabeti 
Kralj, nekdanji lastnici 
Rajhove domačije, in 
njeni hčerki Mateji.

Župnik je jaslice 
še blagoslovil.
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Glasbo imajo v krvi
V družini Kotar z Vidma se vsi ukvarjajo z glasbo, le mala 
Jasna še ni posegla po glasbilih.

Sedem jih je v družini, pravi 
septet, vsi glasbeniki. Oče 
Andrej, mama Helena, pia-
nistka, sin Martin, hči Mirjam, 

Pia, mlajši bratec Andi in najmanjša 
Jasna. »Že včasih kaj sodeluje z nami, 
kaj tudi skuša zapeti, ampak je še ne-
koliko premajhna,« z nasmehom pove 
oče Andrej. Pred časom smo imeli mo-
žnost del družine, trio Martina, Mirjam 
in Pie poslušati tudi v naših paviljonih. 
»Dejansko se vsi ukvarjamo z glasbo. 
Jaz sem opravil nižjo glasbeno šolo iz 
violončela, kasneje sem pel v različni 
zborih. Tako sva se s Heleno tudi spo-
znala. Zdaj pa živimo tu na Vidmu. 
Helena je namreč domačinka, jaz pa 
sem sem prišel iz Ljubljane,« pogovor 

začne Andrej Kotar. Helenin oče jima 
je namenil travnik, kjer sta potem zgra-
dila hišo in ustvarila kar veliko druži-
no, kakršnih v sodobnem času ni prav 
veliko na slovenskih tleh. »Sama sem 
profesionalna glasbenica, končala sem 
glasbeno akademijo, sem pianistka, ce-
lo specializirala sem to glasbilo. 
Kasneje sem opravila še magisterij iz 
pedagogike, zdaj poučujem in v tem 
delu sem se dejansko našla. Upam si 
reči, da so mnogi moji učenci zelo 
uspešni in se večinoma ukvarjajo z 
glasbo,« doda Helena, medtem ko skr-
bi za malo Jasno, ki jo je v tistih dneh 
nekoliko zdelal prehlad. »Z glasbo se 
zdaj niti ne ukvarjam posebej kot pia-
nistka, včasih kaj zaigram in koga spre-

mljam, seveda mi to ni težava.« Andrej 
dodaja, da sam ni tako dolgo zdržal v 
glasbenem svetu. »Ko sem končal nižjo 
glasbeno šolo, sem dal glasbilo naprej, 
raje sem se posvetil petju. No, ob tem 
sem končal strojno fakulteto in iz tega 
opravil še magisterij.«

GLASBENO NADARJENI
Ni čudno, da so tudi otroci podedovali 
glasbene gene. »Devet let sem igral če-
lo, zdaj sem končal in ga pol leta že ne 
igram, imamo pa ga še doma, ker ga 
mami še ni vrnila, saj je bil sposojen,« 
se nasmeji najstarejši med otroki 
Martin. Zdaj obiskuje srednjo šolo, 
ampak pravi, da še vedno poje. 
»Hodim na gimnazijo Moste, me pa 
veseli strojništvo.« Morda je bolj za 
glasbo zagreta nekoliko mlajša Mirjam. 
»Igram na harfo, smo že kar veliko na-
stopali. Harfo igram od tretjega razre-
da, zdaj sem v osmem osnovne šole. 

Pa ne vem, če se bom temu posvetila. 
Harfo bom igrala do osmega letnika 
glasbene šole, potem bom pa videla, 
kako naprej.« Mlajša sestra Pia je violi-
nistka. »Šest let igram na violino. Rada 
igram, je pa seveda veliko vaje in tre-
ningov, da obvladaš glasbilo. Še raje 
imam petje in hodim na pevske vaje. 
Zdaj na srečo vadimo pri Nadi Žgur, 
nekdanji znani pevki in profesorici 
petja,« pravi Pia. Helena pa dodaja, da 
vsi radi pojejo in da imajo srečo, ker 
Nada Žgur že dve leti živi na Vidmu. 
Tudi najmlajši bratec Andi doda svoje. 
»Igram na klavir, zdaj je že štiri leta. 
Ampak raje kot glasbenik bi bil veteri-
nar.« Kakorkoli že, za zdaj so vsi v glas-
benem svetu. Zato je tudi njihova hiša 
temu primerno prostorna, da je nekaj 
prostora za vsa glasbila. A posebna 
zgodba je, tako mi je nekoč pravila 

znana harfistka Erika Frantar, harfa, še 
bolje povedano, njeno prenašanje in 
prevoz. Kotarjevi se nasmehnejo. »Ja 
seveda, to je posebna zgodba, pred-
vsem njeno prevažanje, saj potrebuješ 
velik avto, pomoč pri prenašanju. Pa 
tudi poceni niso. Dokler je igrala na 
keltsko harfo, je še šlo, ker je brez pe-
dal, pa so si jo lahko sposojali, ta pe-
dalna pa je samo za vsakega posebej, 
in moramo imeti svojo, seveda,« poja-
snjuje Andrej.

VEDNO POVEZANI Z GLASBO
Vsa glasbila tudi kar nekaj stanejo, je 
kar pomemben strošek. Ampak če 
imaš rad glasbo, če živiš v tem svetu, si 

tudi vse to nekako skušaš privoščiti. 
»Kar lep del našega življenja je name-
njen glasbi. Pa menim, da pri nas več 
pojemo kot igramo ali poslušamo. In 
ne gre samo za klasično glasbo, tudi 
marsikaj drugega se da zaigrati na ta 
glasbila. Otroci zdaj počasi odraščajo, 
sami bodo presodili, na kakšna pota se 
bodo podali. Sem pa prepričana, da 
bodo tudi kasneje nekaj počeli z glas-
bo, pa čeprav ne profesionalno,« raz-
mišlja Helena. Kakorkoli že, na koncu, 
ko sem odhajal z njihovega dvorišča v 
tistem deževnem sobotnem dopoldne-
vu, sem bil prepričan – da glasbe pa 
njim res nikoli ne zmanjka.  
 • Matjaž Kranjec

17

BREZ 
HVALISANJA

»Otroci se neradi hvalijo. Ampak 
naj rečem, da je bila Mirjam kar 
na mnogih tekmovanjih in je bila 

zelo uspešna. Celo tako uspešna, 
da si je na enem tekmovanju 

pridobila možnost za štipendijo. 
Sicer pa otroci počnejo marsikaj. 
Pia pleše sodobni ples, doma kar 
naprej skušamo narediti kakšno 

koreografijo. Tudi s kakšnim športom 
se ukvarjajo, vsi so tudi dobri 

plavalci,« ponosno pove ob koncu 
še oče Andrej.
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Utrinek iz enega od 
nastopov Kotarjevih 
otrok: Mirjam, Pija in 
Martina.

Družina Kotar

V prazničnem decembru smo bili ob obisku polnočnice v 
Beričevem prijetno presenečeni, saj so oltarje krasili novi 
kvačkani prti. Za tako obsežno delo je potrebno veliko volje ter 

potrpljenja, ki sta prišla 
izpod Aninih pridnih in 
spretnih rok. Velik prt 
za glavni oltar in štirje 
manjši prti za stranske 
so izdelani s posebnim 
namenom. Kvačkana 
čipka skupaj z belimi 
kvačkanimi okraski na 
božičnem drevesu cerkvi 
doda prelepo okrasitev, 
zato vas vabimo, da našo 
cerkev obiščete.  
 • Hvaležni farani

Novi oltarni prti v beriški cerkvi
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KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Ko smo pred nekaj leti pričeli z resnim delom pri 
razvoju mladinskega nogometa v NK Dol in s tem 
mladih nogometašev, se je z vadbo nogometa 
ukvarjalo približno 20 otrok. Otroci niso imeli or-

ganizirane redne vadbe, kaj šele strokovne vadbe, temu 
primerno je bilo tudi njihovo nogometno znanje. Da se je 
zbralo dovolj otrok za tekme, so jih posamezni nogometni 
zanesenjaki pobirali od hiše do hiše. Potem je skupina po-
sameznikov predlagala, da se postavijo strokovni temelji za 
razvoj NK Dol. Tako je skupina enako mislečih izdelala 
okvirni načrt dela za obdobje desetih let. Danes lahko mir-
no trdim, da smo večino načrta uresničili, v nekaterih delih 
smo ga celo presegli, nekje pa ostaja še nekaj ostaja rezer-
ve. To bomo poskušali »pokuriti« že v novem mandatnem 
obdobju 2020–2024, saj se je vodstvo, ki je bilo decembra 
2019 izvoljeno na volilni skupščini, zavezalo, da v delova-
nje kluba vpelje več pozitivne energije, medsebojnega spo-
štovanja in spoštovanja minulih dosežkov, enotnosti, pove-
čanje prostovoljstva, izboljšanje nogometne infrastrukture 
in povečanje članstva. V redno vadbo je danes vključenih 
preko 120 otrok, ki prihajajo s področja celotne občine. 
Vadba poteka v šestih starostnih skupinah: najmlajši, ki 
obiskujejo nogometno vadbo v vrtcu Dol in Dolsko (MNŠ) 
vadijo 1 x tedensko, v Dolu vadba poteka ob petkih in v 
Dolskem ob sredah. Otroci iz prvih razredov (U7) vadijo 2 
x tedensko, in sicer ob sredah in petkih, vse ostale staro-
stne skupine (U8, U9, U11 in U13) vadijo ob ponedeljkih, 

sredah, petkih in sobotah v telovadnici OŠ Janka Modra ter 
na igrišču z umetno travo. Trenutno je vadba sicer malo 
okrnjena, saj v telovadnici Osnovne šole Janka Modra ni 
dovolj prostih terminov, da bi lahko zadostili vsem potre-
bam, ki so bile načrtovane za posamezno vadečo skupino, 
ker v zimskih mesecih pač vadba poteka v telovadnici. 
Vse tiste, ki morda še ne veste, obveščamo, da je NK Dol 
pričel letošnjo sezono s tekmovanjem v Medobčinski no-
gometni ligi Ljubljana, kar s štirimi mladinskimi  ekipami, 
in sicer v kategoriji cicibanov (U9 dve ekipi), starejših cici-
banov (U11) in mlajših dečkov (U13), tekmujemo pa tudi v 
članski ligi Medobčinske nogometne zveze Ljubljana. 

BREZ STARŠEV IN NAVIJAČEV NI KLUBA
Mamice in očki, dedki in babice, strici in tete, vsi, ki priha-
jajo na hribček na RC Korant gledat svoje fante, so res duša 
NK Dol! Čeprav vsi niso vedno zadovoljni, ker njihov sin 
(pre)malo igra, so starši eden izmed temeljev kluba. S pri-
spevki pomagajo pri delovanju in jamčijo boljše pogoje za 
delo kluba in njihovih otrok, obenem pa tudi navijajo, vča-
sih celo malo preveč. Eden od ciljev našega kluba je špor-
tna kultura trenerjev, igralcev, tudi navijačev, staršev. 
Izredno smo ponosni, da nas podpirate in bodrite, a tudi 
opozorite na napake in nedoslednosti. Klub je kot živ or-
ganizem; neprestano se nekaj dogaja, vsi pa si želimo na-
predek – ne le enega od fantov, ampak prav vseh! Ko starši 
mlajših dečkov (U13)  z navijanjem pokažejo svojo pripa-
dnost NK Dolu, nam je lepo pri srcih. Konec koncev smo 
vsi en klub, ena celota – skupen uspeh je uspeh posame-
znika in obratno. Prav lepo in dobro je spoznanje, da sku-
paj s starši in šolo mladim nudimo športno aktivnost, ki 
premaguje brezciljnost in skrbi za zdravega duha v zdra-
vem telesu. Hvala torej staršem, ki nosijo NK Dol v srcu!

V nadaljevanju bi vam radi predstavili 
aktivnosti v preteklosti, sedanjosti in 
prihodnje cilje Nogometnega kluba (NK) Dol.

Že kar nekaj časa velja tudi v nogometu dejstvo, da na 
mladih svet stoji. Zato je tudi letos v NK Dol padla odloči-
tev, da organiziramo zimske priprave in šolo nogometa za 
cicibane in mlajše dečke (U8, U9, U10, U11 in U13), ki jih 
bomo izvedli v začetku marca (8. 3.–11. 3. 2020) v Rovinju. 
S tem bodo tudi mlajši nogometaši dobili velik zagon in 
vzpodbudo za naprej, za sodelovanje v mladinskemu in 
tudi članskemu nogometu, ki naj bi v prihodnosti slonel 
prav na domačih igralcih. 
Članek velja kot vabilo, da se nam pridružite oz. da v vadbo 
nogometa vključite svoje otroke. V okviru kluba nudimo 
strokovno vodeno nogometno vadbo (trenerji s predpisa-
no izobrazbo in licenco, izdano s strani NZS), primerne 
travnate površine, opremo za tekme, ustrezne garderobe in 
klubske prostore, primerno zdravstveno svetovanje, organi-
zacijo in udeležbo na različnih turnirjih doma in v tujini, 
navajanje na delo v skupini, razvijanje motorike gibanja z 
žogo in brez nje, redno mesečno evidenco vadbe ter različ-
ne rekreativne turnirje za odrasle – seniorje in veterane.

Poglavitni cilj NK Dol je v redno vadbo vključiti najmanj 
150 otrok in jim zagotoviti optimalne pogoje za vadbo. 
Sanacija travnatega nogometnega igrišča na RC Korantu in 
izgradnja pomožnega igrišča sta nujni. Glede na trenutno 
stanje sem prepričan, da nam bo v naslednjih letih ta cilj 
uspelo realizirati. V klubu imamo tudi željo v bližnji priho-
dnosti skupaj z Občino Dol pri Ljubljani in Nogometno 
zvezo Slovenije zgraditi veliko nogometno igrišče z atletsko 
stezo in športno dvorano, in sicer v neposredni bližini 
Osnovne šole Janka Modra. Zavedamo se, da smo si glede 
na našo majhnost zastavili pogumne cilje, vendar jih bomo 
z močno voljo in našo pozitivno energijo tudi dosegli. 

Ob tej priložnosti bi se v imenu NK Dol rad zahvalil vsem, 
ki nam pri uresničevanju naših ciljev in načrta še posebej 
pomagate: Občini Dol pri Ljubljani in OŠ Janka Modra Dol 
pri Ljubljani, vsem, ki so sodelovali pri osnovanju NK Dol 
in pri izgradnji infrastrukture. Zahvaliti se moram tudi 
vsem ostalim sponzorjem in navdušencem, ki nam poma-
gajo tako finančno kot tudi drugače, nam stojijo ob strani 
in nam s tem dajejo potrditev za dobro opravljeno delo. 
Seveda gre posebna zahvala vsem našim otrokom in njiho-
vim staršem, katerim je začel nogomet križati načrte za pre-
življanje prostega časa. Mi se bomo še naprej trudili, da ta 
odrekanja ne bodo zaman.

Vsi, ki ste zainteresirani za ogled delovanja kluba ali vpis 
otrok, ste vljudno vabljeni, da se oglasite na treningih, kjer 
smo vam za vsa dodatna pojasnila in odgovore na voljo. 
Pišete nam lahko tudi na naš e-naslov: uprava@nk-dol.si. 
Točen urnik treningov je objavljen na naši spletni strani 
www.nk.dol.si. •Marjan Ferk

NOGOMETNI KLUB DOL JE V LETU 
2019 DELAL S POLNO PARO
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Članska ekipa: Trenutno zaseda 5. mesto in se bo morala v spom-
ladanskem delu prvenstva krepko potruditi za napredovanje v višji 

rang tekmovanja, kar je bil cilj pred začetkom sezone. Seveda 
prvenstvo še zdaleč ni končano, saj je pred nogometaši še veliko 

tekem, v katerih bodo lahko pokazali svoj trud in znanje.

Veteranska ekipa:
Udeležuje se prijateljskih tekem, 

ki jih že tradicionalno organizira s po-
bratenim klubom NK Dobrovnik.

Ekipa mlajših dečkov U13: Zasedajo srednji del lestvice, saj imajo 
le enega oz. dva igralca, ki sta stara 13 let, ostali so mlajši. Pravi 
rezultati bodo vidni v naslednji sezoni, ko se bodo pomerili s sebi 

enako starimi nogometaši

Ekipa starejših 
cicibanov U11: 
V jesenskem 
delu prvenstva 
so premagali 
vse svoje 
nasprotnike in 
le eno tekmo ig-
rali neodločeno, 
tako da trenutno 
močno vodijo 
na lestvici. 

Ekipa mlajših cicibanov U8.

Ekipa starejših cicibanov U9:
Tudi obe ekipi cicibanov sta se odlično 

odrezali, prav nič ne zaostajajo za vrstniki iz 
Domžal, Radomelj in Kamnika.

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA
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Društvu upokojencev Dolsko ne počivamo. Na 
sam božični dan je 90 let praznovala naša 
članica in dolgoletna poverjenica Ivanka 
Likovič. Ob njenem visokem jubileju smo jo 

predstavniki DU Dolsko in župan Željko Savič obiskali 
na njenem domu. Pričakala nas je vsa vedra in dobre 
volje. Zaželeli smo ji veliko zdravja, sreče in zdravih let.
Člani upravnega odbora, NO in ČZ smo se srečali tudi 
na prednovoletnem srečanju. Ob tej priložnosti nas je 
obiskal tudi župan in se vsem zahvalil za dobro 
sodelovanje ter zaželel vse dobro za božič in veliko 
uspehov in dobrega sodelovanja v letu 2020.
 •Društvo upokojencev Dolsko

Aktivno Društvo 
upokojencev 

Dolsko

Štartno ciljni prostor so kra-
sile stojnice, na katerih so 
se predstavili proizvajalci 
športne opreme, ter topli 

napitki in okusni prigrizki, ki so jih 
kot vedno pripravile Plamenke. 
Obiskal nas je župan naše občine in 
z nagovorom še dodatno motiviral 
tekače. Tako kot lani, je tudi letos tek 
imel dobrodelno noto. Od vsakega 
prijavljenega tekača smo namreč 2 
eura podarili v humanitarni namen. 
Tako smo v dobrodelni akciji skupaj 

zbrali precej denarnih sredstev, ki 
smo jih predali osnovni šoli Janka 
Modra, ki jih bo posredovala pomoči 
potrebnim.
Najprej smo pričeli ob 10.30 z otro-
škimi teki na 500 in 300 m. Za izje-
mno zanimivo in pestro ogrevanje 
ter animacijo so poskrbeli člani 
Kulturnega društva Dolsko, ki so po-
skrbeli, da so se otroci imeli še bolj 
lepo. Vsi otroci so ob koncu dobili 
spominsko kolajno in darilce. Za ne-
katere je to bila sploh prva in še toli-

ko bolj razveseljivo je, da so jo dobili 
v svojem domačem kraju. 
Sledilo je nadaljevanje s programa 
Novoletnega teka, kjer so se tekači 
pomerili na treh razdaljah: na 14,5 
km (tekmovalna razdalja za moške 
do 49 let), 10,5 km (tekmovalna raz-
dalja za ženske vseh starostnih kate-
gorij ter moške nad 50 let) na 4,5 
km. Tudi letos je na teku sodelovalo 
izjemno veliko število domačinov. 
Prav tako se je ob progi zbralo lepo 
število gledalcev, ki so spodbujali te-
kače. V kategoriji, ki je štela za meda-
lje in kolajne, je na 10,5 km absolu-
tno zmagala Ula Kupec z odličnim 
časom 45:28. Izpostaviti velja tudi 
odlične nastope članic našega dru-
štva: Irena Auersperger (2. v katego-
riji in 3. absolutno),  Jelka Runtas (3. 
v kategoriji)  in Zlatka Tičar (4. v ka-
tegoriji). Na razdalji 4,5 km se je 
odlično po predhodni težki poškod-
bi s to razdaljo spoprijel Aleš Zavrl 
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Sončen tekaški jubilej ob 30. izvedbi 
Novoletnega teka

30. Eles Novoletni tek je na 26. decembrski dan poskrbel 
za ugodne tekaške razmere. Nekaj več kot 60 otrok in več 
kot 200 tekačev se je odločilo, da bo praznike nadaljevalo 
s tekaško obarvanim dopoldnevom. Reklo Po jutru se 
dan pozna je tokrat obveljala na največji tekaški praznik v 
osrčju Slovenije, kajti že v zgodnjih jutranjih urah je vreme 
nakazovalo ugodne tekaške vremenske razmere. 

(15. mesto). Svoj tekaški prvenec na 
tej razdalji so dosegli otroci Ana, 
Zala in Žan Bokalič s spremljevalce-
ma Markom in Miro. 
Med moškimi je na 14,5 km slavil 
Peter Kastelic s časom 53:49. Med na-
šimi člani športnega društva Partizan 
Dolsko je najboljši čas dosegel Matej 
Bajde (3. v kategoriji). Omeniti velja 
tudi izvrsten čas Matevža Bokaliča in 
5. mesto v kategoriji. Prav tako je 5. 
mesto v svoji starostni kategoriji do-
segel Dušan Bartelj. Naše barve sta 
na najdaljši razdalji zastopala še 

Miha Bandalo (12. v kategoriji) in  
Srdjan Simič (26). Na 10,5 km sta se 
izvrstno odrezala naša Tone Vode 
(3.) in Dejan Petavs (11.). Video re-
portaža in več rezultatov na sddol-
sko.si. 
Sledila je podelitev nagrad najbolj-
šim. Nagrade smo s pomočjo naših 
pokroviteljev podelili v desetih kate-
gorijah do 5. mesta, kar skupaj po-
meni 50 nagrad. Seveda brez pod-
pornikov, donatorjev in sponzorjev 
ne bi šlo in smo jim za tolikšen pri-
spevek iskreno hvaležni. Posebej bi 

se zahvalili Občini Dol pri Ljubljani, 
gasilcem PGD Vinje, KUD Dolsko, 
Turističnemu društvu Dolsko ter ak-
tivu žena Plamen, ter seveda vsem 
redarjem, ki so skrbeli za red ob ce-
sti in vsem ostalim, ki ste po svojih 
najboljši močeh pomagali pri letošnji 
izvedbi najštevilčnejše prireditve v 
naši občini. Prav tako velika zahvala 
gostišču Vegov Hram, kjer smo teka-
či kot vedno zelo dobrodošli. 
Občanom se ob zapori cest zahvalju-
jemo za potrpljenje in upoštevanje 
navodil redarjev. •Miha Bandalo

Občina Dol pri Ljubljani,  
Eles d.d., Jub Dol,  

Zavarovalnica Vzajemna,  
Lekarna Pogačnik,  

Porsche Slovenija, A-šport Dob, 
TopAtlet, Perskindol,  
One-Way, Top dom,  

Mlin Rotar in testenine Mlinarjev sin,  
Pekarna Rž,  

Kmečki Turizem Pr˙ Krač,  
Aktiv Žena Plamen TD Dolsko, 

Cvetličarna Orehek,  
Mesarstvo Mesko, Mizarstvo Šlibar, 

PGD Vinje.

Športno društvo Partizan Dolsko 
želi vsem občanom in udeležencem 
teka, da bodo v letu 2020 zdravi in 

polni športnega navdiha.

Sponzorji:
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Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
prijateljem, sovaščanom za izrečeno sožalje, 

podarjene sveče in svete maše.
Zahvale tudi cerkvenemu pevskemu zboru 

in gospodu župniku Marku Avseniku za 
poslovilni obred in sveto mašo.

Hvala tudi patronažni sestri Martini in 
negovalcem iz enote Žarek upanja.

Posebna zahvala Zavrl Ireni, Sasso Majdi in 
Ivu, Pustotnik Erni, Rebolj Francu, Kokalj 

Domnu, Vode Olgi, Mateju in Mihi,
za pomoč, ki smo jo potrebovali.

 
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovi zadnji poti.
 

Žalujoči: vsi njegovi

VSE NA SVETU MINE,
VSE SE SPREMENI,
LE SPOMIN NA TEBE,
OSTAJA IN ŽIVI.

ZAHVALA
 V 89 letu starosti nas je zapustil dragi

Mož, oči, dedi, pradedi

  LUDVIK VIRT
 iz Vinj

Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani se v sodelovanju s 
šolsko knjižnico  že  14. leto vključuje v projekt Sloven-
ski knjižnično-muzejski MEGA kviz. Organizacijsko in 
strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, v letošn-
jem letu v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana. 
S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine 
pritegne kviz k reševanju čim širšo populacijo otrok, 
se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja 
branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt 
poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence 
k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice 
po Sloveniji. 14. cikel MEGA kviza nosi naslov VOD-
NIK PO SLEDOVIH BESED. Tokrat je osrednja tema 
knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od 
najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do 

modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo 
knjige brez papirja. Kviz pripravljajo ob občasni razstavi 
Knjiga. Znanje. Razum. Mestnega muzeja Ljubljana, s 
predstavitvijo obdobij, ki so bila ključna za razvoj slov-
enske pisane in tiskane besede ter slovenskega jezika.

V šolskem letu 2019/2020 so v MEGA kviz uvrščeni 
naslednji vsebinski sklopi: Pišem, da ne pozabim, Ne 
piše se le na papir, Od rokopisa do tiska, Knjige so 
zakladi, Knjiga. Znanje. Razum. Lepo vabimo vse otroke 
in mladostnike, predvsem drugega in tretjega triletja 
osnovne šole, da se nam pridružijo pri reševanju MEGA 
kviza, vse do 15. maja 2020 v obeh  knjižnicah ali na in-
ternetni strani: www.megakviz.si. K reševanju ste vabljeni 
tudi starši, da  skupaj z otroki sodelujete.

S 1. 1. 2020 bomo skladno z Uredbo o obvezni gospo-
darski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, 
št.33/17 in 60/18) na celotnem območju občine Dol pri 
Ljubljani spremenili urnik odvoza bioloških odpadkov. V 
zimskem obdobju (1. 11.–31. 3.) bomo biološke odpadke 
odvažali enkrat na 14 dni, v poletnem obdobju (1. 4.–31. 
10.) pa enkrat tedensko. Skladno s tem se bo spremenil tudi 
znesek na položnici. Zabojnike za biološke odpadke bomo 
po novem praznili ob torkih.
 Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o.

Pri tiskanju novega koledarja občine Dol pri Ljubljani je v 
kolofonu na zadnji strani izpadlo ime soavtorja slik. Avtor 

slike  na naslovnici ter slik za mesec marec, junij, avgust in 
september je Sandi Praznik iz Zajelš.

Za občane občine Dol pri Ljubljani, ki pridelujejo 
prehrambene pridelke smo namenili rubriko Lokalna 

tržnica. Objava oglasa je zanje brezplačna. Upamo, da 
bomo tako poskrbeli za boljšo samooskrbo v občini. 

Prav tako so za naše občane brezplačne objave 
zahval, osmrtnic in voščil. Vašo pošto pričakujemo na 

elektronskem naslovu  pletenice@dol.si  
ali po pošti na naslov  

Pletenice, Dol  1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Prodamo sveže pridelano ekstra deviško hladno stiskano 
oljčno olje, pridelano v Dalmaciji, iz sort oblica in levantinka. 

Cena je 15 eur za liter, nudimo možnost pokušine  
in dostave na dom. Kontaktna oseba je g. Ivo  

tel. št.: 031 781 279.

LOKALNA TRŽNICA

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

Obvestilo o spremembi urnika praznjenja 
zabojnikov za biološke odpadke

Tiskarski škrat na koledarju

V soboto, 7. decembra je na Osnovni šoli Janka 
Modra potekalo šolsko šahovsko prvenstvo. Prven-
stva se je udeležilo 20 mladih šahistov. Prikazana ra-
ven šaha je bila na zavidljivi ravni. Zelo veseli dejstvo, 
da se je turnirja udeležilo kar 7 drugošolcev. Dobra 
je tudi udeležba učencev nižje stopnje, za starejše 
pa se bomo v prihodnje še bolj trudili, da ohranijo 
ljubezen do kraljevske igre na črno-belih poljih. 
Naslov šahovskega prvaka je ubranil Jernej Zidar, ki 
je zmagal v vseh 7 partijah in bil posledično najboljši 
tudi v najstarejši kategoriji od 7. do 9. razreda. Pri 
deklicah je bila z osvojenimi 5 točkami najboljša 
Iva Kampuš, ki je zmagala tudi v kategoriji fantov in 
deklet od 4. do 6. razreda. Najbolj napeto je bilo 
v kategoriji od 1. do 3. razreda, kjer so trije šahisti 
zbrali 4 točke, na koncu pa je slavil Vid Kampuš. 
Najmlajši udeleženec turnirja je bil Max Gostič. 
Posebej se zahvaljujemo Osnovni šoli Janka Modra 
za pomoč pri organizaciji tekmovanja in vsem 
staršem, ki ste poskrbeli, da so vsi šahisti dobili res 
lepe praktične nagrade. •Andrej Kampuš, mentor  
 šahovskega krožka na OŠ Dol

Šolsko šahovsko prvenstvo 2019/20

Nadarjena mlada 
karateistka
V naši občini imamo še eno nadarjeno  
in obetavno mlado športnico.  
IRIS BRAČUN MAŠERA je stara 9 let,  
obiskuje 4. razred OŠ Janka Modra.

Njena 
ljubezen do 
karateja se je 
začela ob predstavitvi 
Sankukai karateja v vrtcu. Ker pa se je 
zanjo vse odvijalo prepočasi, si je želela 
napredovati, zato ji je družinski prijatelj 
Skender Tošić, svetovni prvak v para 
karateju, priporočil Karate klub Sokol.
Maja 2017 je tako pristopila k novemu 
klubu in tam pridno trenira ter se 
udeležuje različnih tekmovanj. Tren-
ingi potekajo vsaj 4 x tedensko 2 x po 
dve uri, pred večjimi tekmovanji pa še 
dodatni dan.
Svoji prvi dve bronasti medalji je osvojila 
na International karate turnirju Ljubljana 
Open 2017, nato ji sledijo Božični turnir 
kimon 2017 (zlata in srebrna medalja), 
13. Pokal Nestla Žganka (srebrna), 
Šolska liga Piran (zlata in bronasta), 
16. Karate pokal Žalec 2018 (zlata in 

bronasta), 2. krog primorske šolske lige 
(3 x zlata + pokal), Karate Interna-

tional Bohinj Open april 2018 
(zlata, srebrna in bronasta), 

Postojna open 2018 (bro-
nasta), 24. karate pokal 
športne zveze Ljubljana 
(srebrna in bronasta), 
Božični turnir kimon 2018 
(srebrna in bronasta), 

turnir Pivka (2 x zlata), 17. 
Karate pokal Žalec 2019 

(bronasta), 25. Pokal ŠZL in 
karate Olimpija (zlata in bro-

nasta), Primorska liga (2 x zlata in 
srebrna), nato pa odlično 3. mesto na 

Ekipnem državnem prvenstvu Ljutomer 
2019, 3. pokalna tekma KZS Nova Gor-
ica 2019 (srebrna), 14. Pokal Oplotnice 
(zlata, srebrna+ pokal), Ljubljana Open 
2019 v Črnučah v skupini 10–11 let 
(bronasta medalja). Na državnem prven-
stvu v Celju je osvojila bronasto medaljo, 
prav tako v Trbovljah. 
Skupaj je osvojila 46 medalj ter dva 
pokala. Povabljena je tudi v izbor za 
Državno reprezentanco Republike Slo-
venije, s katerim imajo dodatne treninge 
oziroma priprave ob sobotah v Velenju, 
nato sledi izbor reprezentantov.
Treningi potekajo v Dolu pri Ljubljani, ob 
torkih in petkih med 17. in 19. uro, lepo 
vabljeni.  
 • Dalibor Pavlović

PGD Vinje  
vam želi vse 

dobro v novem letu 2020!
Zahvaljujemo se vsem 

našim sponzorjem
in članom za prispevek v 

letu 2019!

Srečno, zdravo  
in uspešno leto 2020,

vam želi  
GZ Dol - Dolsko



55. srebrna smučarska palica 
Jožeta Jermana

Tekaški smučarski klub (TSK) JUB Dol pri Ljubljani je med novo-
letnimi prazniki na tekaških progah v Planici organiziral že 55. 
srebrno smučarsko palico Jožeta Jermana, enega najstarejših 
memorialnih tekmovanj v smučarskem teku v Sloveniji. 
Tekmovanje je letos štelo tudi za “No border cup”, ki ga 
Smučarska zveza Slovenije prireja skupaj z avstrijskimi in italijan-
skimi klubi. V klasični tehniki s posamičnim startom je v lepem, 
sončnem, zimskem vremenu nastopilo kar 472 tekmovalcev iz 

44 klubov iz 7 držav. Nastopili so tudi tekmovalci kluba iz Bariloč 
v Argentini, v katerem je velik pečat pustil France Jerman, brat 
Jožeta Jermana. Tekmovalci domačega kluba so v hudi medna-
rodni konkurenci osvojili 3 zmagovalne stopničke (Ula Kuhar, 
Tine Jenko, Katja Marolt ) in še 6 uvrstitev do 10. mesta. V tradi-
cionalni klubski razvrstitvi je župan Željko Savič trofejo srebrno 
smučarsko palico predal trenerju kluba Sportunion Rosenbach iz 
Avstrije. Dolani so osvojili zelo dobro 4. mesto.

Člani 8 km
15. mesto  MALOVRH, Patrik

Starejši mladinci 8 km
8. mesto  ŠPORN, Miha
14. mesto  GAVRIČ, Mark

Mlajši mladinci 6 km
18. mesto  HOJNIK, Andraž
27. mesto  PODGORŠEK,          
                    Martin

Mlajše mladinke 6 km
4. mesto  JANEŽIČ, Tia
6. mesto  LJUBIČ, Nika
29. mesto  SEŠEK, Inja
35. mesto  ČIČ, Ivana

Starejši dečki 4 km
2. mesto  JENKO, Tine
4. mesto  NOVAK, Blaž
22. mesto  ŠPORN, Tine
23. mesto  GOSTINČAR    
                     PETRE,  Jaka
34. mesto  COSTANTINI, Mark
38. mesto  ŽNIDARIČ, Nejc

Mlajše deklice 2 km
2. mesto  KUHAR, Ula
14. mesto  TIČAR, Ida
19. mesto  REŠEK, Kiara

Starejše deklice 4 km
32. mesto  BINGO  
                     ŠTEFANČIČ, Kaja

Mlajši dečki 2 km
14. mesto  MAROLT, Lars
24. mesto  TIČAR, Ažbe
27. mesto  HOJNIK, Anže
35. mesto  NOVAK, Gal
36. mesto  JERMAN, Krištof
42. mesto  OJSTRŠEK, Izak
46. mesto  JERMAN, Maks

Starejši cicibani 1 km
10. mesto  DROBEŽ  
                     HVALA,Val
11. mesto  JUDEŽ, Jaša
23. mesto  HOJNIK, Anej
36. mesto  ŠPORN, Drejc
37. mesto  JENKO, Lovro

Starejše cicibanke 1 km
29. mesto  JUDEŽ, Živa
28. mesto  MOLK, Tinkara

Mlajši cicibani 1 km
7. mesto  NOVAK, Bor

Mlajše cicibanke 1 km
7. mesto  OJSTERŠEK, Zala
12. mesto  NOVAK, Ana
13. mesto  ČERIN, Katja
 

Članice 6 km
1. mesto  MAROLT, Katja

Rezultati domačih tekmovalcev:


