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NAPOVED DOGODKOV

Koledar dogodkov

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Februar 2020
Številka 2/2020

Pletenice so informativno glasilo Občine Dol 
pri Ljubljani. Glasilo izhaja enajstkrat letno in ga 

brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini.

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

marec 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
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22. 2.
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11. 3.*

4. 3.

19.2.

17. 2.

22. 2.

Bralna čajanka
Knjižnica Jurij Vega

Predstava Čebelji roj
Dvorana župnišča, Dol

Zrcalce, gledališka predstava
Kulturni dom Dolsko

Spust gregorčkov
Erbergovi paviljoni

Kraljestvo podvodnega moža, lutkovna predstava
Dvorana OŠ Janka Modra

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Urjenje spomina, logike in koncentracije
Župnišče Dol pri Ljubljani (učilnica 1. nadstropje)

Otroško pustovanje z mali Bujem
KD Dolsko

Predstava o življenju in delu Antona Janše
Vstopnina: 8 EUR odrasli, 5 EUR dijaki in študenti, otroci brezplačno

Cena vstopnice: 3 EUR, prodaja vstopnic v tajništvu vrtca od 2. do 4. 3. in uro pred predstavo

Baletno društvo Labod. Vstop prost.

*V primeru slabega vremena prestavljeno na ustreznejši datum.

Dan pred svetovnim dnevom poezije bomo prebirali pesmi slovenskih pesnikov različnih generacij in tudi sami 
ustvarjali poezijo. Verze bomo s kredami napisali na klančino pred knjižnico in jih tako selili z mimoidočimi.

Odprtje razstave s kulturnim programom. Ogled: sobota in nedelja od 16.00 do 18.00 in po dogovoru do 5. 4.

Teater za vse Jesenice

18.00

19.00

17.00

18.00

18.00

19.00

18.00

20.00

26. 2.

29. 2.

8. 3.

21.3.

28. 3.

9. 3.

9. 3.

18. 3.

18. 3.

23. 3. 

26. 3.

20. 3.

Igralna urica s knjigo
Knjižnica Jurij Vega

Gasilski kviz mladine GZ Dol - Dolsko
OŠ Janka Modra, Videm 17

Dan žena, glasbeni nastop
Kulturni dom Dolsko

Snežna kraljica
Kulturni dom Dolsko

Občinska proslava ob občinskem praznik
Pred rojstno hišo Jurija Vege, Zagorica

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Južna Afrika, potopisno predavanje Janeza Mihovca
Knjižnica Jurij Vega

Igralna urica s knjigo
Knjižnica Jurij Vega

Urjenje spomina, logike in koncentracije
Župnišče Dol pri Ljubljani (učilnica 1. nadstropje)

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Majda Vavpetič – velikonočna razstava – rešilje, vezenje, krpanke, košare
Ebergovi paviljoni

Branje poezije in pisanje verzov s kredo 
Knjižnica Jurij Vega
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18.00

18.30

11.00

18.00

19.00

9.30

19.00

18.00 

17.00 

10.00 do 14.00

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

URADNE URE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, 

Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji obvešča občane 
Občine Dol pri Ljubljani, da bodo uradne ure me-

dobčinskega inšpektorata na sedežu občine vsako 
prvo sredo v mesecu v času od 15.00 do 16.30 ure.
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Srečanje občinskih uprav Dola pri Ljubljani in Lukovice

Ponovoletno srečanje
z nekdanjimi 

župani
V novem letu so se na pobudo aktualnega 

župana Željka Saviča za skupno mizo 
zbrali nekdanji župani Občine Dol pri 
Ljubljani (prvi župan Anton Jemec ter 

drugi župan Primož Župančič, medtem ko se je 
Janez Tekavec opravičil), župnika Alojzij 
Grebenc in Marko Avsenik. Večji del pogovora se 
je sukal okoli dogodkov izpred petindvajsetih let, 
ko je nastala naša občina. Prvi župan, Anton 
Jemec, je zbral vtise, kako se je začela občina 
graditi in s kakšnimi težavami so se srečevali pri 
tem. V duhu 25-letnice naše občine, ki jo bomo 
praznovali letos, se je razvil sproščen pogovor o 
tem, kakšne priložnosti in izzivi nas čakajo in 
kako vidijo našo občino v prihodnosti.  
 •Nina Keder

V  četrtek, 30. januarja 2020, 
smo se zaposleni na občinski 
upravi občine Dol pri 
Ljubljani srečali s predstavni-

ki občinske uprave Lukovica. Namen 
obiska in druženja je bila izmenjava 
izkušenj in dobrih praks našega dela 
ter krepitev odnosov med občinami. 
Obe imata namreč primerljiv prora-
čun in število prebivalcev ter tako tudi 
podobne izzive.

Zbrane sta v prostorih občinske upra-
ve občine Dol pri Ljubljani uvodoma 
pozdravila župan Željko Savič in žu-
panja Olga Vrankar. Oba sta izrazila 
zadovoljstvo, da je do srečanja prišlo, 
da smo se uspeli dogovoriti zanj, saj 
takšna srečanja vedno predstavljajo 
korak v smeri novega sodelovanja in 
iskanja ustreznih rešitev, ki prinašajo 
dodano vrednost za vse nas. 
 
V nadaljevanju srečanja smo goste po-
vabili v Dolsko, v prostore Turistično 
informacijskega centra, kjer so nas čla-
nice aktiva žena Plemenke poučile o 
pripravi tradicionalnega prazničnega 
kruha »poprtnika« in nam pripravile 
izvirno pogostitev. •Eva Vovk

Župnika Alojz 
Grebenc in 
Marko Avsenik, 
prvi župan Anton 
Jemec, aktualni 
župan Željko 
Savič in drugi 
župan Primož 
Zupančič.
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Neurejenost nekaterih ekoloških 
otokov naše občine močno kazi 
izgled okolice. Odpadki so odloženi 
poleg posod za ločeno zbiranje 

odpadkov. Uporabniki kršijo pravila ravnanja z 
odpadki in onesnažujejo okolico.
Ekološki otoki so namenjeni samo 
gospodinjstvom, ne pa tudi podjetnikom, saj na 
ekoloških otokih nastajajo prava smetišča. 
Nevzdržno stanje na ekoloških otokih zaradi 
nekaterih občanov, ki se ne znajo ekološko 
obnašati, bomo prisiljeni ukiniti, hkrati bomo 
pričeli z izvajanjem video nadzora.
Vsak občan ima možnost naročila velikosti 
zabojnika glede na svoje potrebe, saj ni posebej 
plačljiv in je v ceni zabojnika za mešane 
komunalne odpadke.  •Občinska uprava

Obveščamo vas, da bo v soboto, 14. marca 2020 potekala  
spomladanska čistilna akcija na območju občine Dol pri 

Ljubljani. Potreben material (rokavice, vreče) in malica bodo 
na voljo na spodaj naštetih zbirnih mestih.

Vljudno vabljeni!  Željko Savič, župan

OBVESTILO 
O ČISTILNI AKCIJI

ODLAGANJE 
ODPADKOV OB 
ZABOJNIKIH NA 

EKOLOŠKIH OTOKIH

Lokacija koordinator
Gasilski dom Beričevo - Brinje, Beričevo 12 Gorazd Škraba
Gasilski dom Dol pri Ljubljani, Videm 48 Marko Lunar
Gasilski dom Dolsko, Dolsko 85 Boštjan Zupančič
Gasilski dom Laze, Laze 29 b Lojze Žnidaršič
Gasilski dom Vinje, Vinje 26 b Ivo Sasso
Gasilski dom Senožeti, Senožeti 25 Gregor Pirc
Gasilski dom Klopce, Klopce 40 Marijan Prašnikar

ZELENI ODREZ BO OD 14. 3. 2020 
DO 18. 4. 2020 ob:
    • sredah med 14.00 in 19.00 
    • sobotah med 9.00 in 13.00  

Natančnejši lokacij sta razvidni s 
fotografij. Občinska uprava

SOBOTA, 14. MAREC 2020 OB 8. URI

V okviru občine 
organiziramo brezplačen 
odvoz zelenega odreza 
iz Kamnice in Dola (žaga 
Valjavec) čez vodotok 
Mlinščica.

Dol

Kamnica

OBVESTILO OBČANOM 
O BREZPLAČNEM 
ODVOZU ZELENEGA 
ODREZA
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Tokratna seja ni potekala po pričakovanjih, saj se 
je potek seje zaustavil že pri samem začetku, pri 
sprejetju dnevnega reda. Po glasovanju se je 
namreč z dnevnega reda umaknilo glasovanje o 

predlogu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 
v drugi obravnavi. Na očitke, da naj bi se v načrtovanem 
proračunu premalo pozornosti namenilo območju vasi 
Beričevo, Brinje, Videm in Dol, je župan odgovoril, da 
temu ni tako ter da se bo še naprej zavzemal za razpršene 
investicije, saj ima naša občina tri vaška jedra – v Dolu, 
Dolskem in v Senožetih, hkrati pa zagovarja politiko 
ohranjanja podeželja in razvitosti vseh delov občine. Tako 
je med drugim izpostavil, da se v Beričevem že odkupuje 
dele zemljišč za prve metre pločnika, čigar skupni strošek 
tekočega metra naj bi znašal okvirno 80 evrov. 
Nadaljevalo se bo s pločnikom v višjem 
delu Beričevega in nato še v Brinju od 
transformatorja do zadnjih hiš. Takoj po 
zaključeni zimski sezoni se bodo na kritične 
točke na območju Beričevo–Brinje postavile 
premične hitrostne ovire, postavile se bodo 
opozorilne table za merjenje hitrosti 
prometa in premični radarji. Prav tako se 
rešuje problematika pločnika na Vidmu, 
kjer je v pogovore kot morebitni 
soinvestitor stopilo slovensko 
telekomunikacijsko podjetje in bi se tako 
lahko pričelo z izgradnjo že v bližnji 
prihodnosti, z nakupom Rajhove domačije 
v Dolu pa je občina aktivno pristopila k 
prostorski stiski osnovne šole. Tja se bo 
namreč preselila knjižnica iz osnovne šole, 
šola pa bo tako pridobila prostor za kar tri 

nove učilnice. Poudarjeno je bilo tudi, da se na občini ves 
čas hkrati dela več projektov in tako ni mogoče gledati na 
sorazmerno porazdeljenost investicij glede na vsak kraj. 
Nekateri zahtevnejši projekti tečejo več mesecev, celo več 
let. Potreben je pogled več let nazaj in vnaprej, da 
dobimo realno sliko.
Pod točko razno so svetniki med drugim opozorili na 
avtobuse, ki so si našli nelegalno parkirišče kar v 
industrijski coni v Dolskem, problematiko ekoloških 
otokov, ureditev bankin po občini in odlaganje 
odpadnega gradbenega materiala na več neprimernih 
lokacijah.
Proračun naše občine za leto 2020 torej še vedno ni 
sprejet in se bo predvidoma o njem glasovalo na 
prihodnji seji.  •Nina Keder

Izpis sklepov 8. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, 5. 2. 2020

8. seja občinskega sveta: Umik proračuna z dnevnega reda

AD I SKLEP: Iz predlaganega 
dnevnega reda se umakne 2. točka 
»Predlog Proračuna Občine Dol 
pri Ljubljani za leto 2020 – druga 
obravnava«. Sklep je bil sprejet. 

AD II SKLEP: Potrdi se spremenjen 
dnevni red 8. redne seje:
1.) Potrditev zapisnika 7. redne seje 
občinskega sveta, z dne 18. 12. 2019;
2.) Predlog novega odloka o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč v Občini Dol pri 
Ljubljani – druga obravnava;
3.) Izločitev iz javnega dobra 
nepremičnine z ID znakom 1765 
829/4;
4.) Plan dela občinskega sveta za leto 
2020;
5.) Potrditev komisije za sprejem otrok 

v vrtec (2020–2024);
6.) Vprašanja in pobude članov sveta. 
Sklep je bil sprejet.

AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. 
redne seje Občinskega sveta Občine 
Dol pri Ljubljani z dne 18. 12. 2019. 

AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč v Občini Dol pri 
Ljubljani v drugi obravnavi. Sklep je bil 
sprejet. 

AD 3 SKLEP:
1.Iz javnega dobra se izloči 
nepremičnina z ID znakom 1765 
829/4.
2.Nepremičnina iz prve točke preneha 

imeti značaj javnega dobra in postane 
last Občine Dol pri Ljubljani.
3.Sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
Sklep je bil sprejet. 

AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani sprejme Program 
dela Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani za obdobje januar–december 
2020. Sklep je bil sprejet. 

AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani na predlog Sveta 
zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani potrjuje komisijo za sprejem 
otrok v vrtec v naslednji sestavi: Melita 
Petrič, Mateja Oberstar in Ana Biser. 
Sklep je bil sprejet.  



VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO

1. VPRAŠANJE
V: Odsek Zasavske ceste med Vidmom 
in Šentjakobom je naravnost katastro-
falen in nevaren, saj voznikovo pozor-
nost usmerja v izogibanju lukenj na-
mesto na udeležence prometa okoli 
njega. Istočasno meče skrajno slabo 
luč na občino, saj predstavlja njeno 
glavno vpadnico v Ljubljano, da ne 
omenim obremenitev s transportom. 
Zavedam se, da je ta cesta v domeni 
države, hkrati pa sem prepričan, da bi 
večkatno opozarjanje (po domače “sit-
najenje”) na problem na ustreznih in-
stitucujah s strani občine vendarle pri-
pomoglo k čimprejšnji nujni preplasti-
tvi tega odseka. Zanima me, kdaj se 
načrtuje obnova.

O: V načrtu investicij za leto 2020 in 
2021 sta s strani Direktorata RS za infra-
strukturo na območju občine Dol pri 
Ljubljani dve pomembni investiciji. 
Javno naročilo za ureditev prometne 
varnosti in pločnika Senožeti je že v te-
ku. Skupna dolžina trase je 2870 m. 
Druga zelo pomembna investicija je 
gradnja krožišča na Vidmu.  Javno naro-
čilo za gradnjo sicer še ni v izvajanju, je 
pa investicija izrednega pomena za po-
večanje prometne varnosti v tem delu 
občine. V povezavi z omenjenim odse-
kom Videm–Šentjakob smo na upra-

vljalca ceste naslovili zahtevo po uredi-
tvi nujnih vzdrževalnih del.  
 •Občinska uprava

2.VPRAŠANJE
V: Zanima me časovnica v zvezi z gra-
dnjo javnih polnilnic za električna vo-
zila. Kdaj bo začetek in konec projek-
ta, kje bodo polnilnice in kakšna bo 
polnilna moč? 

O: Občina je v predlogu proračuna za 
leto 2020 predvidela gradnjo električnih 
polnilnic na petih lokacijah, in sicer v 
Dolu (pred občinsko stavbo, pred šolo, 
na domačiji Dol 18 pri graščini), v 
Dolskem (pred kulturnim domom) in v 
Senožetih (pri vrtcu in šoli). Priključna/
polnilna moč in ostale tehnične specifi-
kacije v tem trenutku še niso poznane. 
 •Občinska uprava

3.VPRAŠANJE
V: Kar nekaj nas je starejših bolnih, ki 
si želimo, da tudi naša občina omogo-
či brezplačne prevoze s pomočjo pro-
stovoljcev, kot že imajo urejeno v ob-
činah Litija, Šmartno pri Litiji in še 
veliko občin po Sloveniji. Zanima me, 
če se lahko občanom prepotrebnim 
pomoči ta želja čimprej uresniči. 
Govori se, da župan dobro opravlja 
svoje delo, da se je že veliko naredilo 

in se še bo. Zato upam, da se tudi na-
ša prošnja čimprej srečno uresniči. 

O: Občina je naklonjena tovrstnim 
projektom, vendar mora predhodno 
vzpostaviti ustrezno infrastrukturo (na-
kup ali najem avtomobila, postavitev 
električne polnilnice, ipd.), ki bo omo-
gočala prostovoljcem nemotene brez-
plačne prevoze.  •Občinska uprava

4.VPRAŠANJE
V: V Osnovni šoli Janka Modra ni dovo-
ljeno prinašanje mobilnih telefonov k 
pouku, a to velja le za učence, medtem 
ko jih učitelji prinašajo s sabo v učilni-
ce. Ali morda razmišljate kaj v tej sme-
ri, da bi bilo smiselno to prenesti tudi 
na učitelje? Morda bi bilo primerneje, 
da svoje mobilnike pustijo v zbornici 
in se med poukom posvetijo izključno 
svojemu delu.

O: V Pravilih šolskega reda je določe-
no, kako se je v šoli potrebno obnašati, 
kaj je dovoljeno kot tudi, kaj ne ali je ce-
lo eksplicitno prepovedano. Ta pravila, 
ki so del Vzgojnega načrta šole, določa-
jo sprejemljive načine obnašanja za 
učence, medtem ko so za zaposlene 
stvari zelo podrobno opredeljene v de-
lovni in šolski zakonodaji. O uporabi te-
lefonov obstajajo interni dogovori, ki se 
jih učitelji tudi držijo. Pri pouku ali pri 
drugih dejavnostih iz Letnega delovne-
ga načrta je uporaba telefona sprejemlji-
va izjemoma, kadar ni na voljo drugih 
komunikacijskih možnosti. Učitelji tako 
zlasti v podaljšanem bivanju včasih upo-
rabijo svoj privatni mobilni telefon, da 
lahko obvestijo starše o kakem dogod-
ku (zamujenem avtobusu, poškodbi...). 
Kar naredijo povsem iz svoje dobre vo-
lje, saj jih k temu ne obvezuje noben za-
konski člen, razen splošnih etično-mo-
ralnih načel. Zanimivo bi bilo izvedeti, 
koliko staršev je že bilo deležnih takšne-
ga obveščanja.V kolikor bi kateri od uči-
teljev neustrezno uporabljal mobilni te-
lefon med poukom, bi bilo prav, da se 
to uredi prav z njim in ne kar takole 
povprek. •Ravnatelj Gregor Pečan

Dotrajana magistralna cesta, problemi starejših s prevozi ter problematika električnih polnilnic in up-
oraba mobilnih telefonov v osnovni šoli so tokratne teme, na katere ste želeli odgovore. Če imate tudi 
vi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, nam pošljite vprašanje na elektronsko pošto pletenice@
dol.si ali na naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Problematična Zasavska cesta 
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Znanje in izkušnje so, manjka (še) več 
sodelovanja in enotnega načrtovanja 

Na prvi od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta 
vrata kmetij v organizaciji LAS-a Srce Slovenije v Mekinj-
skem samostanu v Kamniku so 12. 2. sodelujoči predstavili 
v projektu pridobljeno znanje in izkušnje. 

Obenem pa ugotavljali, da je 
kljub temu še precej prostora 
za sodelovanje in povezovanje 
ne le med kmeti kot 

proizvajalci lokalne hrane, ampak tudi 
med njimi in potrošniki, manjka tudi 
bolj usmerjeno načrtovanje pridelave, 
predelave, podpore in trženja. Župan 
Kamnika Matej Slapar je v pozdravu 
prisotnih izpostavil pomen domače, 
lokalno pridelane hrane, k čemur 
stremijo v občini, in ki dobiva tudi med 
potrošniki vedno več zaupanja.  
Prisotne je nagovoril predsednik LAS-a 
Željko Savič (tudi župan Občine Dol pri 
Ljubljani), ki je izpostavil pomen 
projekta Odprta vrata kmetij, s katerim 
spodbujajo samooskrbo na tem 
območju, ter novo znanje in izkušnje, ki 
so jih kmetje razvili skozi različne 
programe, tudi mentorske.  
Iz šestih občin območja delovanja LAS-a 
Srce Slovenije (Lukovica, Moravče, Dol 
pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, 
Kamnik) so bili vključeni: dve kmetiji 
(Pr' Ropet, Volčji Potok; Ekološka kmetija 
Matevžuc, Hruševka) ter Sadjarsko-
vrtnarsko društvo Tunjice. Predstavniki 
vseh treh so izpostavili dobre izkušnje, s 
katerimi so prek programov 
izobraževanj na vzorčnih izkustvenih 
kmetijah v seneni verigi na območju 
partnerskih LAS spodbujali pridelavo, 

predelavo in porabo mleka senene 
prireje, v sadni verigi pa pridelavo in 
predelavo jagodičevja in drugega sadja.  
Kot je povedal Valentin Zabavnik, 
predsednik Sadjarsko-vrtnarskega 
društva Tunjice in podpredsednik Zveze 
sadjarskih društev Slovenije, so v sklopu 
projekta v sadovnjaku v Tunjicah razvili 
programe za vrtčevske in osnovnošolske 
otroke, ki jim predajajo znanje o 
avtohtonih slovenskih sortah ter 
travniških sadovnjakih, ki so pomemben 
del kulturne krajine, obenem pa 
zanimivi tudi za turiste. Po njegovem 
mnenju bi morali obdelati vsak 
kvadratni meter slovenske zemlje, po 
vzorih iz Švice, Avstrije. Opozoril je, da 
smo na področju pridelave sadja še 
premalo samooskrbni. 
Dr. Janez Bogataj je predvsem poudaril, 
da smo izgubili stik z naravo, da ni več 
kontinuitete znanja in veščin naših 
dedov in babic. Danes to znanje znova 
vzpostavljamo in le počasi spet 
pridobiva na veljavi. Izpostavil je več 
kolektivnih blagovnih znamk po vsej 
Sloveniji ter primer dobre prakse na 
Kamniškem z vzpostavitvijo Okusov 
Kamnika, s čimer so pred leti uredili 
prehransko strategijo tega območja.  
Manjka pa (še vedno) več sodelovanja in 
povezovanja med kmeti in potrošniki 
(gostinci, javnimi zavodi …). Kot primer 

je navedel otok Menorka, ki ga je 
nedavno obiskal, kjer 70 % pridelane 
hrane pripravijo za šolske malice in 
kosila, kar 2.000 otrok (na otoku je 
90.000 prebivalcev) pa se letno vpiše v 
kmetijske šole. Mladi kmetje so visoko 
izobraženi, izrazito usmerjeni v bio 
proizvodnjo in pametno vpeljujejo 
inovativne kmetijske strategije iz drugih 
okolij, kar je strnil z besedami, da je 
»pomembno kapirati in ne kopirati«. 
Poudaril je, da se mora naša miselnost 
spremeniti – imamo pridelke in izdelke 
slovenskih kmetov vrhunske kakovosti, 
ki pa bi potrebovali nekaj spodbude 
države. Ta sicer spodbuja kmetovalce 
preko različnih razpisov za dopolnilne 
dejavnosti, je povedala Barbara Lapuh, 
koordinatorica za kmečko družino in 
dopolnilne dejavnosti s Kmetijsko-
gozdarskega zavoda Ljubljana. Poudarila 
je pomen kratkih prehranskih verig, ki 
so bile pred letom 2000 neprimerno 
bolj razvite skozi različne zadruge, 
kasneje pa so skozi javne razpise, na 
katerih morajo javni zavodi naročati 80 
% hrane po ključu najcenejšega 
ponudnika, izgubile na veljavi. 
Obiskovalci so v razpravi opozorili na 
razpise države, ki da niso prilagojeni za 
vse, predvsem ne za majhne kmetije. 
Postopki so zbirokratizirani, preveč je 
dela z administracijo, zato bi bilo nujno 
potrebno spremeniti zakonodajo, 
uskladiti kmetijske politike načrtovanja, 
trženja.  
Slišati je bilo še, da je to še toliko bolj 
pomembno, saj naj bi Slovenija imela 
med evropskimi državami malo 
obdelane zemlje na prebivalca.  

Udeleženci so okroglo mizo zaključili z 
razmišljanjem o tem, kako (s prehrano, z 
miselnostjo, s politiko) do bolj zdravega 
srca Slovenije:   
- z več zdravega načrtovanja in 
prilagajanja kmetijstva okoljskim 
spremembam,   
- z več sodelovanja, povezovanja in 
osveščanja tako kmetov – potencialnih 
pridelovalcev – kot potrošnikov, 
- z več spoštovanja slovenskega kmeta v 
javnosti, 
- z razvojem kmetijstva, ki se ne bo 
upravljal izza pisalnih miz, 
- s sodelovanjem malih, srednjih in 
velikih kmetij,  
- s čim manj hrane z globalnega trga in 
- s pospeševanjem lokalnih verig s hrano 
visoke kakovosti.  •Nina Keder
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Ne le na državni ravni, tudi 
v manjših krajih in 
občinah se veliko ljudi z 
ljubeznijo posveča in 

ukvarja s kulturnimi dejavnostmi ter 
umetnostjo. Prav ti so vredni še 
posebnega priznanja, saj v svoje 
delo in poslanstvo vlagajo svoj 
prosti čas, svojo ustvarjalno energijo 
in svoje prepričanje. Pogosto 

nimajo veliko od tega. Imajo pa 
zadoščenje, veselje in ponos. Po 
svoje tudi srečo. In tega ne more 
nadomestiti noben denar.

VELIKO KULTURE
Tudi v naši občini se lahko 
pohvalimo z živahno kulturno in 

umetniško dejavnostjo, s pravim 
ustvarjalnim vretjem od mladih do 
upokojenskih vrst. Zato so bili tudi 
letošnji nagrajenci Javnega sklada 
za kulturno dejavnost samo prvi v 
vrsti vseh, ki se posvečajo 
ustvarjanju in kulturi. »Naj rečem, da 
se na kulturnem področju v občini 

V Kulturnem domu v 
Dolskem so na predvečer 
slovenskega kulturnega 
praznika podelili priznanja 
zaslužnim ustvarjalcem 
naše občine.
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NAVDIHUJOČA MOČ 
ljubiteljske kulture 
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Občinstvo v dvorani Kultur-
nega doma Dolsko

Kvartet harf pod vodstvom 
Erike Frantar



Dol pri Ljubljani kar veliko dogaja. 
Res ni vse idealno, kar se tiče države, 
a tudi ni vse črno. Predvsem sem 
vesela, da se podpira ljubiteljska 
kultura, da se zanjo še vedno najde 
dovolj sredstev. Sicer pa mislim, da je 
prav ljubiteljska kultura tista podstat 
slovenske kulture in slovenskega 
naroda, ki potem rodi tudi visoko 
umetniško dejavnost in bogati naše 
zaklade. Še posebej pa je vsega 
spoštovanja vredno dejstvo, da 
ljubitelji kulture delajo z ljubeznijo, 
prostovoljno, brez denarnih nagrad. 
Glede vaše občine lahko rečem, da 
imate odlično zborovsko dejavnost, 
tu so tamburaši, včasih je bilo 
odlično gledališče, folklorne 
skupine, literaturo, likovnike pa še 
marsikaj bi lahko naštela. Predvsem 

pa imate tudi pravi arhitekturni 
biser, kot so paviljoni, čudovito 
dvorano,« je ob robu proslave 
povedala Tatjana Avsec, vodja 
območne izpostave Javnega sklada 
za kulturno dejavnost. »Vesel sem, 
da po vsaki taki prireditvi vidim, da 
naša kulturna društva in 
posamezniki zelo dobro delajo. V 
zadnjih letih so se kulturna društva 
zelo okrepila. Imamo zelo dober 
tamburaški orkester, dva pevska 
zbora, manjše skupine in 
posameznike, gledališko dejavnost, 
ne smemo pozabiti niti likovnikov, 
fotografov. Če gledam kot celoto, 
lahko rečem, da je veliko možnosti 
za kulturno udejstvovanje. Je pa 
kulturni praznik tudi čas za 
razmislek in presek. Še posebej smo 

9

ljubiteljske kulture 
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Avtopor-
tret Jureta 
Modra na 
odru dvo-

rane

Vokalna skupina Šepet

Nagrajenci 
na sprejemu 
v Kulturnem 
domu Dolsko

Tatjana 
Avsec

Fani Mlakar
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lahko veseli letos, saj smo skupaj z 
JSKD Ljubljana okolica prišli do 
tega, da so presodili, da ljudje pri 
nas delajo dobro in si zaslužijo 
priznanja. To je spodbuda vsem 
nam, da še naprej podpiramo 
kulturno dejavnost na vseh 
področjih,« je povedal župan Željko 
Savič.

NAŠI NAGRAJENCI
Osrednje osebnosti praznične 
proslave so bili vsekakor nagrajenci. 
Senožeški tamburaški orkester prav 
letos praznuje deset let svojega 
delovanja. V tem času se je iz 
skromnih začetkov razvil v izjemno 
usklajeno glasbeno skupino, ki jo 
radi poslušajo tudi izven meja naše 
občine. Bronasta Gallusova 
priznanja na glasbenem področju 
za več kot pet let dela so tako prejeli 
Ivanka Peterka Gregurovič, Olivera 
Abram in Maja Žiher, srebrno 
Gallusovo priznanje za več kot 
deset let delovanja na glasbenem 
področju so prejeli Ana 
Koprivnikar, Helena Rumič, Mojca 
Škarja, Miro Zorič, Majda Železnik 
in Eva Dukarič, ki orkester tudi 
vodi. Zlato priznanje za več kot 
petnajst let dela pa sta prejela Darja 

in Tomo Dukarič.
Zlato priznanje JSKD na področju 
literarne dejavnost je tokrat prejela 
Fani Mlakar iz Laz. »Fani Mlakar se 
je rodila pri Lazah kot sedmi otrok. 
Njeno življenje je zaznamovalo 
obdobje druge svetovne vojne z 
vsemi težavami tistega časa. V 
osnovno šolo je s sestro Pavlo 
hodila uro daleč peš. Po gimnaziji si 
je ustvarila družino in se zaposlila. 
Z možem Ivanom sta se vedno 
skušala vračati v naravo in na 
podeželje. Vleklo ju je nazaj v Laze, 
kjer imata zdaj tudi dom. Po 

upokojitvi si je Fani našla čas za 
likovno, literarno, tudi pesniško 
ustvarjanje. Uspelo ji je izdati tudi 
dve literarni književni deli. S svojim 
delom je pomembno obogatila 
družabno in kulturno življenje 
svojega kraja,« je bilo obrazloženo.
Častno Gallusovo priznanje za 
delovanje pri zborovskem petju je 
prejela Danica Jurič. »Njena 
glasbena pot je dolga, saj izhaja iz 
glasbene družine. Njen oče je bil 
organist v cerkvi v Beričevem, 
kasneje je tudi sama začela igrati. 
Potem se je zaposlila kot učiteljica v 

Senožeški tamburaši (del skupine) na odru.
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osnovni šoli v Dolu. Pela je v 
številnih vokalnih skupinah in 
zborih, kot študentka tudi v zboru 
Consortium Musicum. Vsa leta je 
združevala ljubitelje petja in glasbe 
in jih navdihovala. Še vedno vodi 
zbor, ki prepeva predvsem na 
domačem koru,« je med drugim 
zapisano v obrazložitvi priznanja.
Posthumno jubilejno zlato 
priznanje JSKD na likovnem 
področju je bilo podeljeno Juretu 
Modru. »Jure ni bil samo likovni 
ustvarjalec, bil je pravi prijatelj, saj 
to vedo vsi, ki so se z njim družili v 
likovni sekciji Kulturnega društva 
Dol, pa tudi tisti, ki smo občudovali 
njegovo delo. V sekciji, kjer je 
deloval od leta 2010, je bil vedno 
zelo aktiven, motiviran in predan. 
Bil je navdušen slikar in je znal to 
navdušenje prenesti tudi na druge 
člane. Za seboj je pustil ogromno 
del. Tudi v Jubu, kjer je bil 
zaposlen, se je vključeval v 
umetniške delavnice. Lani, konec 
novembra se je na žalost poslovil, 
ostajajo pa za vedno njegova dela,« 
je v obrazložitvi navedla Nataša 
Klemenčič. Priznanje je v njegovem 
imenu prevzela žena Suzana 
Moder, na prireditvenem odru pa 
je na številno občinstvo gledal 
Juretov avtoportret. • Matjaž Kranjec

Prijeten kulturniški večer so obogatili učenci osnovne šole Janka 
Modra iz Dola, vokalna skupina Šepet in kvartet harf pod vodstvom 

Erike Frantar.

Večer s kulturnim programom

Tri nagrajenke, Fani Mlakar, Danica Jurič in 
Suzana Moder (v imenu pokojnega Jureta) 
ob županu Željku Saviču in Tatjani Avsec.

Priznanje Danici Jurič

Recitatorji Oš 
Janka Modra

Trije nagrajenci



Turnir je organiziralo Društvo 
misijonarja dr. Janeza Janeža 
ob sodelovanju Župnije sv. 
Helena – Dolsko in Šahovske 

sekcije TD Dol pri Ljubljani (vodstvo 
turnirja). Zmagovalec Andrej Kampuš 
je s prednostjo točke in pol (zbral je 
8 točk iz 9 kol) pred zasledovalci do-
kazal, da je v tem trenutku najverje-
tnejše najboljši šahist v naši občini. 
Izvrstno sta igrala tudi Anton Jerina 
in domači župnik Marko Avsenik ter 
tako v močni konkurenci dosegla vi-
soki uvrstitvi, saj je bilo tokrat med 
23 nastopajočimi kar 16 šahistov z ra-
ting točkami.

Novoletni šahovski 
turnir sv. Helene
V pastoralnem domu smo na zadnjo soboto v letu, 28. 12. 2019, 
ponovno izvedli redni Novoletni šahovski turnir sv. Helene. 
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LESTVICA PRVIH PETIH:
1. Kampuš, Andrej  8.0
2. Suhadolnik, Jernej  6.5
3. Jerina, Anton  6.5
4. Avsenik, Marko  6.0
5. Leben, Dušan  6.0

NAJBOLJŠI OSNOVNOŠOLCI  
(NAVEDENA JE ABSOLUTNA  
RAZVRSTITEV):
6. Zidar, Jernej 6.0
12.  Babnik, Tadej 5.0
13.  Kampuš, Iva 4.0

Vsi rezultati so objavljeni na spletnih 
straneh www.sah.si.  Za pogostitev so-
delujočih sta poskrbeli Pavla Jemec in 
Erna Pustotnik. 
Vsem tekmovalcem čestitamo in jih že 
sedaj vabimo na prihodnji turnir konec 
decembra 2020!   
 •Mija Bokal, Rok Kosem
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Koledniki – sv. trije kralji: 
Gašper, Miha, Boltežar, ki jih je 
vodila Zvezdica, so prinašali 
veselo oznanilo Kristusovega 

rojstva, zaželeli župljanom blagoslov v 
novem letu in zbirali denar za misijone. 
Koledovanje smo pričeli 26. 12., na dan 
sv. Štefana, z blagoslovom kolednikov v 
cerkvi in nato obiskom g. župnika in 
mežnarjeve družine. V dneh pred no-
vim letom so se izmenjevale tri skupine 
kolednikov, ki so jih sestavljala tako de-
kleta kot fantje v starosti od 8 do 14 let. 
Vsako od skupin sva v vlogi pastirice 
spremljali Tina ali Urška. Obiskali smo 
preko 70 domov od Podgore in Kleč 
do Beričevega ter zbrali dobrih 1.500 
evrov. 
Otroci navdušeno sodelujejo in tukaj 
je nekaj njihovih vtisov: »Pri koledova-
nju sem zelo uživala, ker sem se druži-

la s prijatelji ter spoznavala nove. 
Kolednikom sem se pridružila lansko 
leto, in sicer zato ker me petje in obi-
skovanje drugih ljudi osrečuje. Zelo 
sem se zabavala in spoznala veliko no-
vih ljudi. S koledovanjem bom nadalje-
vala tudi v naslednjih letih. « Tjaša Š. 
(10 let) 
»Na koledovanju mi je najbolj všeč to, 
da pomagam ljudem, ki nimajo veliko 
denarja. Všeč mi je bilo, ko smo hodili 
od hiše do hiše. Včasih sem tudi poza-
bila besedilo, a me to ni preveč motilo. 
Ko delam dobro delo, vedno pomislim 
na ljudi, ki bodo imeli to, česar prej ni-
so imeli. Veliko bolj zabavno je koledo-
vanje kot pa sedenje pred televizorjem, 
saj je zame koledovanje druženje s pri-
jatelji na poseben način.« Manca V. (10 
let) 
Otroci so se resnično izkazali s prepe-
vanjem koledniške pesmi in v srce se-
gajočim besedilom – kolednico. 
Posebno ponosni smo letos tudi zato, 
ker smo bili z našimi koledniki pova-
bljeni, da na god sv. treh kraljev 6. 1. 

obiščemo misijonsko središče v 
Ljubljani. Tako smo bili predstavljeni v 
jutranji televizijski oddaji Dobro jutro 
na programu Slo 1. Prispevek si lahko 
ogledate v arhivu oddaj TV Slovenija 
na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/
dobro-jutro/174662765. 
 •Urška Hribar in Tina Flajs

Koledovanje po župniji Dol pri Ljubljani 
Letos smo po župniji Dol pri 
Ljubljani že osmič zapored 
izpeljali koledovanje. 
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T em kolednikom se že vrsto 
let pridružujejo tudi koledni-
ki iz župnije sv. Helena 
Dolsko. Letos so bili koledni-

ki na poti po naših domovih med 2. 
in 4. januarjem. V misijonarskih de-
želah pogosto primanjkuje vse: voda, 
hrana, šole, bolnišnice in cerkve. 
Zato so naši misijonarji hvaležni za 
vsak dar, ki pride do njih iz koledni-
ške akcije, ki v Sloveniji poteka že 25 
let. V Misijonskem središču Slovenije 
bodo letos prostovoljne prispevke, ki 
so jih zbrali koledniki s svojimi obi-
ski po domovih, podprli nekatere 
projekte, ki se odvijajo po misijonih, 
kjer delujejo slovenski misijonarji. 
Letos bodo prostovoljni prispevki 
namenjeni:  s. Doroteji Kato Dundjer, 
ki deluje v Beninu, pri njenem načr-
tu izgradnje večnamenske dvorane v 
sirotišnici za deklice.  Darovi bodo 
namenjeni tudi Antonu Grmu iz mi-
sijona v Mozambiku, ki bo darove 
namenil za obnovo in dozidavo in-

ternata za gojence šole. Pomagali bo-
mo Matevžu Strajnarju in Janezu 
Mescu na Madagaskarju, ki bodo 
gradili novo šolo, denarne pomoči 
pa bodo deležni tudi v Etiopiji, kjer 
misijonarka Polona Dominik s salezi-
janci izvaja rehabilitacijski program 
za otroke z ulice. Darove iz koledni-
ške akcije bo prejel tudi misijon na 
Madagaskarju, kjer deluje s. Marjeta 
Zajnkovič. Tam bodo gradili šolo, saj 
je sedanja v zelo slabem stanju. 
Denarna pomoč bo  našla pot tudi v 
Brazilijo, kjer bo s. Metka Kastelic 
dar porabila za opremo poklicne 
tehnične šole. V Kongu bosta misijo-
narja Jože Šomen in Bernardin Yoka 
denar prav tako uporabila za opre-
mo, in sicer za lesarsko delavnico. V 
Nigeriji bodo z naši misijonarji nad-
gradili internat, Tone Kerin bo na 
Madagaskarju z darovi k šoli dogra-
dil dodatne razrede, saj so vse, ki so 
jih do sedaj zgradili, že napolnili. 
Jože Adamič, ki prav tako deluje na 

Madagaskarju, bo z denarnimi sred-
stvi kupil sončne celice za osnovno 
šolo. V Turčiji se bo misijonar p. 
Martin Kmetec lotil prevoda knjige 
papeža Frančiška z naslovom Naša 
mati zemlja, za kar tudi potrebuje 
določena denarna sredstva. V 
Ruandi pa se bo s. Bogdana Kavčič 
razveselila darov za nakup aparata za 
ultrazvok za nosečnice. Z vašo po-
močjo bodo lažje uresničevali pro-
jekte, ki so v njihovih okoljih za ljudi 
dobri in koristni. •Metka Avsenik

Že vrsto let v Sloveniji v času med božičem in praznikom svetih 
treh kraljev na pobudo Slovenske misijonske pisarne koledniki 
obiskujejo družine po župnijah in zbirajo prostovoljne prispevke za 
slovenske misijonarje in misijonarke. 

Koledovanje v župniji sv. Helena Dolsko



14

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Nadmorska višina Tičnice je 
okrog 360 m. Na vrh pelje 
gozdna cesta iz vasi 
Petelinje, dostop pa je mo-

žen še iz drugih smeri oziroma dru-
gih vasi. 
Odraščal sem v vasi Petelinje. 
Razumljivo je, da smo se posamezniki 
iz vasi vsake toliko časa povzpeli na ta 
hrib. Govorica v naši vasi je neka ču-
dna, ne preveč lepa izpeljava gorenj-
skega narečja. Radi krajšamo besede, 
izgovarjamo »u« namesto »v«, še prav 
vpadljiva pa je raba polglasnika name-
sto samoglasnikov »e« in »i«, na primer 
namesto »ptič« govorimo »t'č«, name-
sto »prišel« rečemo »pr'šou«, namesto 
»Tičnica« pa »Tičnca«.  
V skladu s to vaško govorico smo pod 
imenom »Tičnca« razumeli hrib, na ka-
terem se zadržujejo in prepevajo ptiči! 
Če bi govorili lepo slovenščino, bi 
morali v skladu s tem hrib imenovati 
Ptičnica. 

Ali pa je ime Tičnica vendarle pravil-
no ime hriba zaradi nekih preteklih in 
že pozabljenih dogodkov na njem? 
Raziskovalec zgodovinskih dogodkov 
v Sloveniji g. Leopold Sever (glejte vi-
re) je bil prepričan, da je temu tako. Z 
imenom Tičnica se po njegovih ugo-
tovitvah ponaša okrog 170 hribov v 
Sloveniji. Na njih naj bi v predkrščan-
skem času, od konca zadnje poledeni-
tve pred več kot 10000 leti, opravljali 
bogoslužje s pomočjo svetih (p)tic. Z 
njimi naj bi prosili Stvarnika za milost 
na zemlji in zveličanje duš rajnih 
(Boris Dolničar, 2013). V ta namen so 
na vrhu vzpetine naredili obredne 
ravnice, tako da so odrezali vrh hriba, 
z izkopano zemljo pa razširili doblje-
ne ravnice.  Po avtorju so tako doblje-
ne »tičnice« gradili na povprečni višini 
400 m n. v., večinoma na nekoliko niž-
jih višinah od gradišč, kjer so živeli.
Med Tičnicami, ki jih omenja v svo-
jem delu g. Leopold Sever je tudi 

Osrednji del vasi Petelinje leži v podnožju južnega 
pobočja hriba z imenom Tičnica, ki se razprostira v smeri 
vzhod–zahod in se nadaljuje s hribovjem z drugimi imeni 
vrhov naprej proti zahodu – nad vasmi Podgora, Zajelše, 
Zaboršt idr. V prispevku obravnavam možen izvor imena 
hriba Tičnica. 
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HRIB TIČNICA NAD 
VASJO PETELINJE 

Na sredi hriba, kjer se ne-
koliko zniža, je tiso mesto, 

kjer so
se dogajali obredi. Ali ni za-

nimivo, takole se ozreti za 
nekaj tisoč let v preteklost,

in pomisliti na takratne 
ljudi ter njihovo veselje in 

žalost?

Tičnica v Petelinjah. Če se sprehodi-
mo po njej, vidimo, da njena konfi-
guracija ustreza danostim, ki jih za 
Tičnice navaja avtor. Vrh petelinjske 
Tičnice je razširjena ravnica, zaradi 
odkopane zemlje nekoliko nižja od 
»vstopne« in »izstopne« točke na goz-
dni cesti, ki pelje preko nje. Tudi juž-
na brežina »naše« Tičnice kaže na že 
davno preoblikovanje brežine s stra-
ni ljudi. Verjetno so ljudje, ki so tu 
opravljali obrede, živeli na okoliških 
hribih; danes poznamo takšno loka-
cijo na Ajdovščini, ki tudi leži višje 
od vrha Tičnice, na 496 m n. v.
Vsekakor so za občane Dola pri 
Ljubljani ugotovitve g. Leopolda 
Severja in kasneje še drugih avtorjev 
o posameznih Tičnicah po Sloveniji 
zanimive in poučne, ko se ozremo v 
nekoliko daljšo zgodovino življenja 
prvotnih prebivalcev na tem podro-
čju. Tudi mi imamo svojo Tičnico. 
Zahvaljujem se še g. Juriju Kuharju za 
sodelovanje pri pridobivanju virov.  
 
(e-)viri: 
Leopold Sever: TIČNICE IZ 
NARAVOVERJA, Zanesljivi kažipoti v 
slovensko prazgodovino. 23. maja 
2013. 
Boris Dolničar: Zanesljivi kažipoti v 
našo prazgodovino. Slovenske novi-
ce. 13. november 2013.  • Janez Grad
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kako velik je svet, ne bi videla Afriko, 

črne ljudi, morje, aeroplan in še 
mnogo drugih stvari… Pa ko ne bi 

bilo vojske, bi bilo tudi vse drugače 
in lepše.« 

Odlomek iz dnevnika Ljudmile 
Belcijan, 23. avgust 1941

Dogodek je pritegnil množi-
co obiskovalcev, med njimi 
tudi veliko bližnjih in dalj-
nih sorodnikov Ljudmile 

Belcijan, ki so jo mnogi bolje poznali 
kot Milko. Ljudmila Belcijan je bila 
osrednja tema večera, v katerem sta 
kustos za afriške in ameriške zbirke v 
Etnografskem muzeju Slovenije dr. 
Marko Frelih ter kustosinja 
Gorenjskega muzeja iz Kranja Alenka 
Pipan predstavila zanimivo življenj-
sko pot dekleta, ki se je leta 1924 rodi-
lo družini Belcijan (njena mama je 
nosila priimek Virt) v Vinjah. 
Ljudmila je svoje spominsko gradivo 

zapustila nečakinji Zvonki Podboršek, 
ta pa je lani in predlani večino gradi-
va predala Gorenjskemu muzeju. 
Njena življenjska pot je bila nadvse 
zanimiva in predvsem posebna. 
Zaznamovale so jo večkratne selitve, 
povezane z njeno zaposlitvijo pri kra-
ljevem namestniku Pavlu 
Karadjordjeviću. Belcijanova družina 
se je namreč med obema vojnama 
preselila v Predoslje na Gorenjskem. 
Ljudmila se je učila za šiviljo, saj je že-
lela postati učiteljica ročnih del. 
Bližina gradu Brdo je močno vplivala 
na prebivalce Predoselj, še posebej 
po letu 1935, ko je Brdo postalo pole-

Večer v Erbergovih paviljonih je bil posebno doživetje, še zlasti 
za potomce Belcijanove družine iz Vinj.

DEKLE IZ OZADJA 
ZGODOVINE

tna rezidenca princa Pavla 
Karadjordjevića. Ljudmila se je tam 
zaposlila, kasneje je delala še na 
Belem dvoru v Beogradu. Med vojno 
se je knez z družino umaknil v 
Kenijo, z njimi pa je odšla tudi 
Ljudmila Belcijan. Kasneje se je z nji-
mi preselila tudi v Južno Afriko. Tam 
se je ustalila, si ustvarila družino in 
ostala do konca življenja. Umrla je le-
ta 2016.

VPOGLED V ŽIVLJENJE MLADEGA 
DEKLETA
Ljudmila je občasno prihajala na 
obisk v domovino, ves čas pa si je s 
tega vse življenje trajajočega potova-
nja delala dnevniške zapiske, v kate-
rih prevladuje predvsem njeno domo-
tožje, manj pa opis življenja na črni 
celini. Zapiske in drugo gradivo je 
Ljudmila zapustila, kot smo že omeni-
li, nečakinji Zvonki Podboršek, ta pa 
jih je predala Gorenjskemu muzeju. 
Kot je dejala kustosinja Alenka Pipan, 
je gradivo izjemno zanimivo za razi-
skovanje zgodovine vsakdanjega ži-
vljenja v Predosljah, hkrati pa ponuja 
edinstven vpogled v življenje mlade-
ga dekleta, ki je pred drugo svetovno 
vojno nepričakovano in v naglici za 
vedno zapustilo domovino. Gradivo 
obsega tri dnevnike iz obdobja 1941–
43, dve spominski knjigi, zvočni po-
snetek na magnetofonu, album z 
znamkami, več kot 140 pisem, 50 raz-
glednic, 250 fotografij, 20 različnih 
dokumentov in nekaj osebnih pred-
metov. Med njim sta tudi dve knjigi o 
knezu Pavlu, ki ju je nečakinja 
Zvonka dobila v dar od princese 
Elizabete ob obisku v Beogradu leta 
2004. •Matjaž Kranjec

Ljudmilina nečakinja Zvonka Podboršek, kusto-
sinja Gorenjskega muzeja Alenka Pipan in kustos 
Etnografskega muzeja Slovenije dr. Marko Frelih. 

Izsek muzejskega večera, na katerem 
je bila predstavljena dokumentacija iz 
življenja Ljudmile Belcijan.

Portret Ljudmile Belcijan
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O pravila je srednjo 
zdravstveno šolo, a pravi, da 
ji delo v zdravstvu ni 
ustrezalo, v njem se ni 

videla. Ampak hotela je imeti srednjo 
izobrazbo, da se je potem podala na 
tisto pot, za katero zdaj meni, da je 
njena prihodnost, zagotovo pa 
sedanjost. Umetnost, risanje in 
slikarstvo. »Potem sem se odločila za 
študij na fakulteti za dizajn, smer 
vizualne komunikacije v Trzinu, 
fakulteta pa sodi pod univerzo na 
Primorskem,« uvodoma pove mlado 
dekle. Pravi, da ta hip svojo bodočnost 
vidi v slikarstvu, oblikovanju in 
dizajnu. »Svoje delo za zdaj vidim v 
domovini, kako pa bo v prihodnje, pa 
seveda še ne vem. Najprej moram 
izpopolniti znanje angleščine, potem 
bi se morda odpravila kam ven na 
dodatno izobraževanje.«
Risati je začela pred sedmimi leti. »Že 
od malega vseskozi nekaj rišem. Pred 
dvema letoma sem se bolj posvetila 
slikarstvu. Prej sem risala predvsem s 
svinčnikom, s pasteli, s tem se še 

vedno pozabavam. Nisem imela 
nobenega posebnega učitelja, največ 
sem naredila kot samoukinja in zato bi 
bilo dobro, če bi se še malo dodatno 
izobraževala.« Dodaja, da si je precej 
pomagala tudi s spletno stranjo 
youtube. Za vzor ima nekaj slikarjev. 
»Med slikarji mi je najbolj všeč 
Avstrijec Gustav Klimt, ki je delal na 
začetku prejšnjega stoletja, poleg njega 
pa še Frida Kahlo, njeno delo mi je 
zelo všeč, pa tudi kot osebnost me 
privlači. Do zdaj sem naslikala kar 
lepo zbirko, saj moja dela štejejo 
zagotovo sto slik in risb. Največja 

Obiskali smo mlado slikarko samoukinjo, 19-letno študentko 
Glorio Ribnikar Cimerman iz Beričevega, ki se resno podaja 
na pota slikarstva.
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inspiracija mi je narava, ob tem 
figuralne zadeve, tudi ljudje in podobe 
žensk. Vedno je v ospredju narava, k 
temu pa še kaj dodam, saj gre za 
povezavo med človekom in naravo,« 
razlaga Gloria.
Pogosto slika po fotografskih 
predlogah. »Veliko sem slikala rože, 
največ sončnice, tudi impresionizem 
me privlači, denimo Claude Monet, 
vsekakor pa tudi naši domači 
impresionisti. Večinoma slike ostajajo 
še doma, v prihodnje pa si želim kaj 
od tega tudi prodati. Pred časom sem 
imela razstavo v Erbergovih paviljonih 
v Dolu, a ni šlo za prvo razstavo. Na 
zdravstveni šoli sem predstavila 
ilustracije, ki bodo del knjige, ki jo 
namerava izdati ta šola.« Skromno 
doda, da je do zdaj prodala eno sliko, 

Narava je moja 
glavna spodbuda

PRI SOSEDU NA OBISKU

Podpora domačih
Vesela je, da jo domači podpirajo pri njenem ustvarjanju. »Vsi po 
vrsti: dedek Ivan, babi Marjeta, pa oči Dejan in mami Hermina, brat 
Sebastijan in sestrica Julija. Brez te podpore ne bi šlo. Še posebej 
pri nabavi materiala, saj barve kar nekaj stanejo, še zlasti oljnate in 
tu mi stojijo domači res ob strani. Deda je največji podpornik, kar 
naprej me hvali, pa tudi brat pravi, da sem dobra pri tem. Kaj sama 
mislim? No ja, saj mi gre kar dobro od rok,« se skromno nasmeji.
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OD PREŠERNA 
DO JULIJE

Zdaj že upokojenka je rada risala od mladih let naprej, navdušila pa jo je 
kar mama. »Po končani šoli je bila Marijina želja, da bi se vpisala v šolo, 
kjer bi lahko svoj talent nadgradila in izpopolnila ter v življenju počela, 
kar jo najbolj veseli. Na željo staršev se je vpisala na ekonomsko šolo in 
se kasneje zaposlila kot ekonomski tehnik, se poročila, skrbela za dom 
in družino. V vsem tem času je bilo zelo malo možnosti za njen hobi, 
razen kadar je svojima otrokoma pomagala pri risanju,« je med drugim 
ob predstavitvi povedala organizatorka razstave Nataša Klemenčič. Po 
upokojitvi pa je vendarle napočil pravi čas. Tudi vnuki je niso več tako 
močno potrebovali, zato se je pred dvajsetimi leti vpisala v tečaj risanja 
in slikanja na delavski univerzi v Radovljici. Prav takrat se je skupina pod 
vodstvom Roberta Primca učila slikanja portretov v tehniki olje na platno. 
To jo je navdušilo in nastali so prvi portreti njenih starih staršev in staršev, 
kasneje tudi vnukov. Njen nečak, ki je glasbenik, si je zaželel slike mojstrov 
klasične glasbe,  Marija se je lotila dela in nastal je obširen opus.
V središče razstave je Marija Šolar v počastitev letošnjega kulturnega 
praznika postavila portreta Franceta Prešerna in Primičeve Julije, med 
mojstri klasične glasbe pa izstopa tudi portret Ludwiga van Beethovna. S 
posebnim namenom – letos namreč mineva 250 let od njegovega rojstva. 
»Z Beethovnom smo nekoliko povezani tudi Slovenci. Narodna in univer-
zitetna knjižnica v Ljubljani namreč hrani prepis 6. Pastoralne simfonije 
s skladateljevimi lastnoročnimi popravki. Skladatelj je prepis partiture 
Filharmonični družbi v Ljubljani poslal, ko so mu leta 1819 podelili častno 
članstvo,« je ob tem omenila Nataša Klemenčič. Za kratek, a prijeten večer 
je ob otvoritvi poskrbela tudi ženska vokalna skupina Gallina, ki veliko 
pozornosti namenja izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe, sklad-
bam svetovne glasbene 
literature od renesanse 
do sodobnosti in 
skladbam zlatega časa 
slovenske popevke. Na 
njihovem repertoarju se 
najdejo tudi tuje skladbe 
vokalnega jazza in 
popa. Za dekleti je zdaj 
že deset let uspešnega 
nastopanja.  
 • Matjaž Kranjec

Erbergovi paviljoni so v četrtek, tik pred kulturnim praz-
nikom znova odprli vrata, tokrat se je predstavila slikarka 
Marija Šolar, ki sicer prihaja iz Zgornje Besnice pri Kranju.
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ko je po naročilu naslikala portret. 
»Delam tudi po naročilu v različnih 
tehnikah. Zanimivo je, da si ljudje še 
vedno želijo imeti naslikane portrete. 
Naj rečem, da slikarstvo ni enostavna 
zadeva, a to ni edino, kar sem do zdaj 
počela. Eno leto sem se poskusila celo 
v posebni vrsti trebušnega plesa, a 
sem zaradi mature potem s tem 
prenehala. Na fakulteti sem res 
zadovoljna, prepričana sem, da sem 
našla pravo usmeritev. Resda sem v 
prvem letniku, ampak se lahko 
pohvalim, da mi gre dobro od rok.«
Na koncu se zamisli: »Res je, če bi se 
zdaj odločala, bi bila slikarka, ker me 
to res veseli. A če je kdo pri nas to že 
počel? No, mami tudi dobro riše, 
morda sem povzela talent po njej, 
morda sem nekaj nadarjenosti povzela 
po bližnjem sorodniku Juretu Modru, 
saj je tudi sam slikal. Vesela sem, da 
sem se s svojim delom predstavila v 
domačem kraju. Babi mi je pomagala, 
ko so imele ženske v Erbergovih 
paviljonih predstavitev svojih izdelkov, 
pa sem se odločila, da dam svoje slike 
na ogled,« se nasmeji Gloria Ribnikar 
Cimerman. •Matjaž Kranjec
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Franc Koderman z Vidma,  član Društva upokojencev 
Dol - Beričevo, je praznoval 90 let.  Ob rojstnem dnevu 
smo ga na njegovem domu obiskali župan Željko Savič 
in predstavnika društva. Zaželeli smo mu obilo  zdravja  
in radostnih dni.  Sprejel  nas je  z vedrino in 
hvaležnostjo. V krogu njegovih najbližjih smo se zadržali 
v prijetnem pogovoru. • Marinka Lajovec

Društvo upokojencev Dolsko vabi vse 
upokojence in simpatizerje (predvsem novo 

priseljene upokojence), da s včlanijo v 
društvo.

Poskrbeli bomo, da vam bo druženje z nami 
prijetno. Med nami boste spoznali starejše 

krajane, skupaj bomo popotovali po Sloveniji 
in tujini, se družili na zboru članov in letnem 
srečanju. Poskrbeli bomo, da bo tudi jesen 

življenja lepa in vam bo prinesla nekaj 
brezskrbnih radosti polnih dni.

Spoznali boste, da v tej dolski dolini – deželi 
Jurija Vege živimo prijazni in dobrosrčni ljudje.  

Prijazno vabljeni.

Prijave sprejemajo poverjenice, lahko pa se 
direktno prijavite tudi na telefon 

041 947 488 tajnici društva Mariji Zajec ali 
predsednici Ivanki Vrtarič na 041 742 647.

Prijazno vabilo Na obisku pri Francu 
Kodermanu

 ki bo v četrtek, 12. 3. 2020 s 
pričetkom ob 12. uri

v Gostišču Jamarski dom Gorjuša.

Člane vljudno vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 1. marca 2020. 

Opravičeno odsotnost sporočite 
najkasneje tri dni pred zborom članom.

Prijave sprejemajo poverjenice.

Želimo, da bi preživeli prijetno 
popoldne, združeni med sebi enakimi v 
prijetnem ambientu, dobri hrani, pijači, 

glasbi in plesu. 
Upravni odbor Društva upokojencev 

Dolsko

Društvo upokojencev 
Dolsko

vabi vse člane na
ZBOR ČLANOV – OBČNI ZBOR,

Delovanje zbora podpirata 
OŠ Janka Modra in Občina Dol pri Ljubljani.

Ste pod stresom? Potrebujete sprostitev? 

Radi pojete?

Pridružite se mešanemu pevskemu zboru

 Modrina
Vaje:

vsak četrtek ob 17. uri
v OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

Čakajo vas super družba, popularne pesmi
in energična zborovodkinja!

Vabljene pevke in predvsem pevci.

Več informacij: 
031 633 219 Anja                                        
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V Izobraževalnem centru Geoss, Litija, 
smo v letu 2019 izvedli 18 brezplačnih 
izobraževalnih programov v okviru 
projekta KORAK – Kompetence za 
Razvoj Kariere, v katerega smo vključili 

že okoli 200 udeležencev iz občin 
Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri 
Ljubljani in širše. Programi so 
namenjeni zaposlenim in 
brezposelnim osebam, starejšim od 45 

let, z največ srednješolsko izobrazbo. 
Udeleženci se izobražujejo na 
področjih tujih jezikov, računalništva in 
mehkih veščin (komunikacija, zdrav 
življenjski slog itd.). 
Tudi v letošnjem letu bomo izvajali 
brezplačne izobraževalne programe 
tujih jezikov, računalniških znanj in 
programov s področja zdravega 
življenjskega sloga, komunikacije, 
lahko pa tudi sami predlagate 
področje, na katerem bi se želeli 
dodatno izobraževati. 

Pričnemo februarja.  
Če bi se nam pridružili tudi vi, 
pišite na info@ic-geoss.si ali 
pokličite na 031 759 355.

Projekt KORAK sofinancirata 
Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropska unija, Evropski socialni 
sklad. •Klavdija Mali, IC Geoss

Mestna knjižnica Ljubljana v 
sodelovanju s knjižnicami 
osrednjeslovenske regije že tretje 
leto pripravlja natečaj za najboljšo 
zgodbo z naslovom Zgodbe mojega 
kraja: kako smo nekoč preživljali 
počitnice, ki bo potekal od 8. 
februarja do 15. aprila 2020. Natečaj 
je namenjen avtorjem, ki so 
dopolnili 60 let in radi pišejo. 
Vabimo vse, da nam v tem času 
pošljejo kratko resnično zgodbo iz 
preteklosti domačega kraja, 
povezano s preživljanjem počitnic 
v  kraju ali drugod po Sloveniji. 
Zgodba se lahko navezuje na lastne 
spomine ali na zanimivo pripoved, 
stare fotografije in zapiske. K 
besedilu lahko priložijo tudi 
fotografijo, ki se navezuje na 
zgodbo, ni pa pogoj za sodelovanje. 
Avtorji lahko sodelujejo le z eno 

zgodbo, ki naj bo napisana v 
slovenskem jeziku in naj ne presega 
1.600 besed. Zgodbe pošljite po 
pošti na naslov Mestna knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 
Ljubljana, s pripisom »za natečaj 
Zgodbe mojega kraja« ali po 
elektronski pošti na mojkraj@mklj.si. 
Prispevke bo v aprilu in maju 2020 
ocenjevala žirija ter izbrala deset 
najboljših, ki bodo nagrajeni in 
objavljeni na spletni strani Mestne 
knjižnice Ljubljana (www.mklj.si) in 
na portalu digitalizirane kulturne 
dediščine slovenskih pokrajin 
Kamra (www.kamra.si). Prva tri 
najboljša dela bodo še posebej 
nagrajena.

Pravila in pogoje sodelovanja boste 
našli na spletni strani Mestne 
Knjižnice Ljubljana www.mklj.si. Za 

dodatne informacije pokličite na 01 
308 51 75 ali pišite na e-naslov 
mojkraj@mklj.si .

Natečaj so podprli: Arboretum Volčji 
Potok, Herba Slovenica, Kinodvor, 
Terme Snovik in Turistična kmetija 
Trebušak..

Novo leto, nove priložnosti – brezplačni tečaji za 
odrasle v Izobraževalnem centru Geoss v Litiji

ZGODBE MOJEGA KRAJA: 
kako smo nekoč preživljali počitnice 

natečaj za najboljšo zgodbo
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KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Zbralo se je 45 udeležencev, 
večina domačini, nekaj pa 
jih je bilo tudi od drugod. 
Odpeljali smo se na izho-

diščno točko na železniško postajo 
v Laze. Pohod smo začeli z najbolj 
strmim delom nad Lazami, kjer se je 
skupina razpotegnila v daljšo kolo-
no. Hitrejši pohodniki so se skupin-
sko odpravili naprej, ostali pa smo v 
breg grizli počasneje. Ko se je pot 
malo položila, smo uživali v pogle-
dih v dolino in na nasprotni hrib 
Murovice. Pogledi so se ustavljali na 
prekrasnih razvejanih bukvah, po-
drasti, predvsem borovničevju. Ves 
čas sta nas spremljala sonce in do-
bra volja. Pot je bila dolga približno 
11 km in smo jo vsi brez težav pre-
hodili. Na Planinskem domu na 
Jančah nas je očaral pogled proti na-
šim Alpam s Triglavom. Okrepčali 
smo se z enolončnico in podali na 
pot v dolino.

Z lepimi spomini in mislijo, da smo 
preživeli nedeljo rekreativno v nara-
vi in v družbi veselih ljudi in prijate-
ljev, smo zaključili zimski pohod..  
 •Zlatka Tičar, Turistično društvo Dolsko

V nedeljo, 5. januarja 2020 se je prebujalo zeleno sončno 
zimsko jutro, ki je vabilo na sprehod v naravo. Udeleženci 
pohoda smo se zbrali pred Kulturnim domov Dolsko, kjer smo 
se ogreli s toplim čajem in se podprli s »plamenčki«. 

Novoletni pohod na Janče

Fo
to

: 
P

et
er

 U
rš

ič
, 

Zl
at

ka
 T

ič
ar



KAJ DELAJO NAŠI OTROCI

V kategoriji najmlajših učencev 
je Matic Rozman osvojil 2. 
mesto v skoku v daljino in 
prispeval levji delež k 3. me-

stu v ekipni razvrstitvi. 
Ekipno so predtekmovanje na 3. me-
stu končali tudi mlajši učenci. Najbolj 
zaslužni so bili dobitniki medalj oz. 
diplom. Anton Kosem v teku na 60 m 
in Nejc Pustotnik v skoku v daljino 
sta se veselila 2. mesta, Rok Perbil pa 
si je  v skoku v višino priboril 3. me-
sto.
Poleg vseh omenjenih so si pravico 
nastopa  na finalnem delu prvenstva, 
kamor se uvrstijo najboljši iz vseh lju-
bljanskih osnovnih šol, priborili še 
Tian Matijevič, Alja Grad in Lina 
Keder v teku na 60 m ter Zala 
Ambrož v skoku v daljino. Prav sle-
dnja se je v finalnem nastopu, 29. 1. 
2020,  najbolj izkazala. Rezultat iz 
predtekmovanja je izboljšala za 32 cm 
in osvojila končno drugo mesto. Za 
zmagovalko je zaostala le za 2 cm. 
Dodatno težo uspehu daje dejstvo, da 
se je Zala, učenka 6. b,  v svoji konku-
renci merila z učenkami 7. razreda.   
 •Aleš Lebar

Prvenstvo v dvoranski 
atletiki osnovnih ljubljanskih 
šol se je za skupino D, 
kamor je umeščena tudi 
OŠ Janka Modra, začelo 
s predtekmovanjem 14. 1. 
2020. Predstavniki naše šole 
so si priborili štiri uvrstitve na 
zmagovalni oder. 

PRVENSTVO V DVORANSKI ATLETIKI
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Moderna glasbena šola iz Dola pri Ljubljani je 
20. 1. 2020 v Kulturnem domu Dolsko imela 
svoj novoletni koncert. Nastopilo je 22 učencev 
in vokalna skupina Anima. Izvedli so solo točke 
s  klavirjem, kitaro, petjem, bobni … Pop 
akademija band je z nastopom navdušila celotno 
dvorano ter mentorja Nežo in Damjana Pančurja. 
 Neža Pančur

Glasbeno nadarjeni 
učenci
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POMEMBNE INFORMACIJE

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
Ponedeljek: 8:00–13:00
Sreda: 8:00–13:00 in  
15:00–17:00
Petek: 8:00–12:00

Pošta Dol
(01) 560 96 20
Ponedeljek–petek: 8:00–18:00
Sobota: 8:00–12:00

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si/
(01) 564 70 67

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Morda
www.vrtec-osjmdol.si/
(01) 56 44 824
Vrtec Dol:  
030 641 006
Oddelek v župnišču:  
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Vrtec s koncesijo VVD Ježek 
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

 
Gasilska zveza Dol-Dolsko
www.pgddollj.si/
(01) 564 72 09

Knjižnica Jurij Vega, Dol
www.mklj.si
ponedeljek: 12.30–19.00
torek: 8.00–15.00
sreda: 12.30–19.00
četrtek: 10.00–19.00
petek: 8.00–15.00

Družinska medicina  
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si/
068 696 622
Ponedeljek: 12:00–20:00
Sreda: 7:30–15:00
Četrtek: 7:30–12:00

Ordinacija splošne medicine, 
Valerija Rus dr. med. 
(01) 56 47 156
Ponedeljek, sreda: 13:00–20:00
Torek, četrtek, petek: 7:00–13:00

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 
031 376 282
Martina Kumer, dipl. medic. sestra 
031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715
031 651 777
Ponedeljek, torek: 13:00–19:00
Sreda-petek: 7:00–13:00

Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 12

 
Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel,  
041 259 862

Rdeči križ
pritličje KD Dolsko
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
Ponedeljek–petek: 7:30–19:30 
Sobota: 7:30–12:30

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
Ponedeljek–petek: 8:00–16:00
Sobota: 7:00–12:00

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

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner 
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
 

Javna razsvetljava
KRIŽMAN d.o.o.
Dežurna telefonska številka:
051 662 089   

Vzdrževanje lokalnih vodovodov 
Klopce–Vrh–Zagorica, Podgora, 
Vinje–Žabja vas, Križevska vas in 
Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih, ob večjih 
nesrečah in aktivaciji štaba civilne 
zaščite)
(01) 5303 250

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 
041 779 884  in (07) 304 56 16

Župnija sv. Marjete Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si/
(01) 563 90 96

Karitas
(01) 56 39 096

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani



Decembrsko rajanje, razvajanje in praznovanje je za 
nami. Velika večina je tudi letos sklenila novoletne 
zaobljube, med katerimi lahko pogosto zasledimo 
tisto, ki zajema izgubo tega, kar je na nas pustila 
celomesečna decembrska gostija. Roko na srce, 
zadnji mesec v letu se ne šparamo. Vonj po dobro-
tah nas mami in težko se jim upremo. Zato je zdaj 
pravi čas, da uravnotežimo našo prehrano. Še vedno 
se lahko posladkamo, pa vendarle to naredimo na 
zdrav način. Brez slabe vesti si lahko pripravimo 
presne lizike, ki so preproste, okusne in primerne 
za vse, ki trpijo za alergijami na jajca in mlečne 
izdelke. Potrebujemo: 150 g datljev, pol dcl vode 
ali mandljevega napitka, 250 g mletih mandljev, pol 
žličke vanilijeve arome, granatno jabolko, po želji 
žličko presnega kakava. Datlje skupaj s tekočino v 
blenderju ali s pomočjo paličnega mešalnika dobro 
zmiksamo v gladko pasto. Dodamo mlete mandlje, 
aromo vanilije in kakav. Sestavine dobro zmešamo, 
da je masa kompaktna in iz nje oblikujemo kroglice. 
Nataknemo jih na paličice in jih z dlanjo malce 
potlačimo, da dobijo izgled lizike. Okrasimo jih z 
granatnim jabolkom in postavimo v hladilnik, da se 
sestavine dobro povežejo med seboj.
 Prijetno sladkanje želim, Katja Verbošek

V vasi smo za 50 % 
upočasnili promet. 
No, vsaj za nekaj 

časa. Vse najboljše 
Abraham, ti želijo 

prijatelji. 
Tomaž Lunar

Umiritev 
prometa

Mandljeve lizike z 
granatnim jabolkom
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CVETLIČARNA JOŽE GRIČAR
Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani

t: 031 587 850
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