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Čestitke vsem občanom in občankam Občine Dol pri Ljubljani ob občinskem
prazniku in 25-obletnici ustanovitve Občine
Dol pri Ljubljani, dežele Jurija Vege!

OBVESTILO

IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovani sokrajani
in sokrajanke,

Spoštovane sokrajanke,
spoštovani sokrajani,
Slovenija je 12. marca 2020 ob 18. uri na podlagi 7. člena
Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila
primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo.
Odredba o razglasitvi epidemije ima podlago v strokovnem
mnenju NIJZ. Aktiviran je tudi državni načrt. S tem sledimo
razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije
Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) pozivam
vse organizatorje prireditev v občini Dol pri Ljubljani, da
upoštevajo navodila NIJZ, navodila pristojnih institucij in do
nadaljnjega odpovejo vse prireditve v skladu z aktualnimi
navodili NIJZ, civilne zaščite ter vlade.
V zvezi s tem navodilom je naše priporočilo, da se za
nedoločen čas odpovejo vsi dogodki, športne vadbe in
druge aktivnosti društev v občini Dol pri Ljubljani.
Zaradi že izdanih odredb, da se na javnih prireditvah ne sme
zbrati večje število oseb, slavnostne priredite ob prazniku
Občine Dol pri Ljubljani, ki je bila načrtovana za soboto,
28. marca 2020 v Zagorici, ne bo mogoče izvesti. Zaradi
preventivnih ukrepov smo se odločili, da tudi drugih prireditev
v času občinskega praznika in tudi kasneje ne bomo izvajali.
Vseeno si letošnji nagrajenci zaslužijo vse čestitke in pohvale
za njihovo delo, zato bomo slavnostno sejo ob občinskem
prazniku in 25. obletnici ustanovitve Občine Dol pri Ljubljani
izvedli takoj, ko bodo razmere to dovoljevale. Hvala za
razumevanje in lep pozdrav iz dežele barona Jurija Vege.
Občina Dol pri Ljubljani
Željko Savič, župan

Obvestilo dr. Anje Černe

Foto naslovnica: Borut Zajc

Ambulanta dr. Anje Černe sporoča, da je na voljo zadnjih 100 mest
za sprejem novih pacientov. Ko se bodo zapolnila, novih pacientov
ne bodo več sprejemali. Trenutno v Ljubljani noben družinski
zdravnik ne sprejema novih pacientov, zato se mesta hitro polnijo s
pacienti iz Ljubljane. Vabljeni vsi občani, ki razmišljajo, da bi
zamenjali svojega osebnega zdravnika, da to storijo čim prej.
Informacije na 068696622.

Marec 2020
Številka 3/2020
Pletenice so informativno glasilo Občine Dol
pri Ljubljani. Glasilo izhaja enajstkrat letno in ga
brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide 15. aprila 2020.
Prispevke za objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. april 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

OBVESTILO LEKARNE POGAČNIK
Z uredbo vlade z dne 14.3. 2020 je stopilo v
veljavo pravilo, da bolnikom s trajno, kronično
terapijo izdajamo zdravila ZA 30 DNI. Prav tako vsi,
ki imate obnovljive letne recepte in imate doma še
dovolj zdravil, ne prihajajte po zdravila predčasno
in po nepotrebnem in NE kopičite zalog. Hkrati
vam omogočamo tudi nakupe po elektronski pošti

lekarnapogacnik@siol.net. Združite naročila in nam na
e-pošto pošljite seznam nakupa, ne pozabite na ime in
priimek in telefonsko številko. V najkrajšem možnem
času vam bomo naročilo pripravili in vas obvestili o
prevzemu. Če bodo naše obremenitve pri delu še
naslednje dni tako visoke, bomo prisiljeni skrajšati
delovni čas. Prosimo za razumevanje, Darja Pogačnik
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toplo marčevsko vreme je poleg velikega optimizma, prežetega s
sončnimi dnevi in predčasnimi opravili v naši okolici, prineslo tudi
nekaj preglavic s stopnjevanjem okužbe s koronavirusom, ki je v
zadnjem tednu prešel v epidemijo. Zato vas ponovno pozivam, da
dosledno upoštevate navodila in priporočila strokovnjakov in Vlade
Republike Slovenije, ki so jih izdali za preprečevanje širjenja okužbe.

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani

P

oudarjam pomembnost zavedanja, da je epidemijo
treba jemati zelo resno in da le s svojim odgovornim vedenjem do sebe in drugih lahko preprečimo, da bi virus odšel izpod kontrole, kot se je to
zgodilo v sosednji Italiji. Trenutno so šole in vrtci v naši občini zaprti, do nadaljnega so odpovedane vse prireditve in
skupinske vadbe, prav tako je zaprt krajevni urad, občinska
uprava je na razpolago samo za nujne upravne zadeve.
Sestal se je štab Civilne zaščite Občine Dol, že več kot en teden se intenzivno izvajajo vsi nujni strokovno-tehnični, kadrovski in logistični ukrepi za morebitno posredovanje v
najnujnejših primerih.
Mnogi delodajalci so z vso resnostjo upoštevali navodila in
svojim zaposlenim odredili delo od doma. Menim, da so vsi
dosedanji ukrepi ustrezni in da bomo poskusili z minimalnimi posledicami prebroditi tudi to oviro. Ponovno pozivam vse starše, naj bodo, če je to le možno, s svojimi otroki
doma, ti pa naj se ne družijo z drugimi otroki. Za vse nas je
v tem trenutku pomembno, da ne iščemo stikov z drugimi
ljudmi, da ne hodimo v trgovine, če to ni nujno potrebno,
pač pa ostanemo doma. Samoizolacija je po mnenju strokovnjakov skupaj s pravilno in povečano higieno najboljši
ukrep za preprečitev širjenja virusa.
Poleg zgoraj omenjenega smo bili v začetku meseca deležni tudi nekaj bolj spodbudnih dogodkov. V drugem branju

je bil sprejet proračun za leto 2020, ki mi bo omogčal podpis pogodb. Za začetek gradnje težko pričakovanega vodohrama na Vrhu in kanalizacije na Vidmu. V letošnjem proračunu je namenjen kar precejšen delež sredstev za več kot
kilometer pločnika na območju vasi Beričevo in Brinje, začetek obnove več kot 1,5 km vodovoda in izgradnjo pločnika v Dolskem, zamenjavo mostu v Kamnici, nadaljevanje
obnove ceste v Senožetih, ureditev ceste z pločnikom od
OMW do Zajelš, izgradnjo uvoza pred zapornicami na
Lazah in izvedbo projektov ki so bili izbrani z glasovanjem
v okviru participativnega proračuna. Izzivov je kar veliko,
upamo, da bomo večji del načrtovanih projektov tudi izvedli. Več o projektih in terminskih planih vam bomo predstavili v naslednjih Pletenicah.
Marec je tudi čas, ko v naši občini praznujemo. Za nami je
8. marec – dan žena, zato čestitke vsem dekletom, mamam,
ženam, babicam za njihov trud in odrekanje, čestitke tudi
vsem mamam ob materinskem dnevu. Ne nazadnje je pred
nami tudi naš največji občinski praznik 23. marec in 25.
obletnica ustanovitve Občine Dol, ki pa zaradi trenutnih
razmer ne bo tako slavnostna in obogatena z dogodki.
Je čas, ko moramo potrpeti in preživeti vsak zase, prišel pa
bo zopet čas, ki ga bomo lahko z druženji obilno nadoknadili po tem, ko se bodo razmere umirile.
Srečno!
•Vaš župan Željko Savič

NUJNA OSKRBA NA DOMU - RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Na Rdečem križu Slovenije –
Območno združenje Ljubljana smo v
dogovoru z občino in civilno zaščito
pripravili sistem nujne oskrbe ljudi
z osnovnimi življenjskimi izdelki in
potrebščinami. Gre za nujno oskrbo,
ki je namenjena še posebej ranljivim
skupinam (starejši, gibalno ovirani)
in tistim občankam in občanom,
ki ne morete ali ne smete zapustiti
stanovanja ter si preko pomoči
sorodnikov, prijateljev, znancev ali
dostave trgovin in restavracij na
dom ne morete zagotoviti izdelkov,
ki so nujno potrebni za življenje.
Rdečem križu Slovenije – Območno
združenje Ljubljana deluje na

območju Mestne občine Ljubljana
ter občin Škofljica, Dobrova-Polhov
Gradec, Vodice, Dol pri Ljubljani,
Horjul, Ig, Medvode, Brezovica in
Velike Lašče.
Za občane smo odprli posebno
telefonsko številko, na kateri dobite
informacije v povezavi z nujno
oskrbo oziroma za sporočanje
nujnih potreb. Na telefonski številki
040 788 698 smo dosegljivi vsak
delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 8.00 in 16.00 uro.
Posameznikom ali družinam bomo
pomagali z dostavo humanitarne
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pomoči - najnujnejše hrane,
higienskih pripomočkov ali zdravil.
Dostava bo potekala na dom,
pred vrata, da se v čim večji meri
izognemo osebnega stika med
prostovoljcem, ko in prejemnikom
pomoči. Oskrba bo potekala s
pomočjo mreže prostovoljk in
prostovoljcev, ki bodo primerno
označeni (telovnik Rdečega križa,
označba z izkaznico), in bodo
prišli na dom po predhodnem
telefonskem dogovoru. V kolikor
želite pomagati, imate več informacij
za nove prostovoljce na: https://
www.rdecikrizljubljana.si/sl/
informacije-koronavirus/

IZ OBČINSKE PISARNE

IZ OBČINSKE PISARNE

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
elektronski naslov: obcina@dol.si

Pravilna Higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

NUJNO OBVESTILO OBČANOM
Zaradi zaostrovanja razmer v zvezi s koronavirusom na območju Republike Slovenije vas
obveščamo, da za nujne primere kontaktirate svojega izbranega zdravnika.
Za paciente, ki imate izbrano spodaj navedeno zdravnico,
sta na novo vzpostavljeni dve urgentni številki:

Masko zamenjamo vsaj na 2 uri ali
ko postane vlažna.

Pravilna uporaba maske

Maske se ne sme večkrat
uporabiti.

• Številka Valerije Rus, dr. med., ambulanta Dolsko 55 je 070 384 508.
• Številka Dr. Anje Černe, dr. med., ambulanta Videm 17c je 070 384 512.
Vse tiste, ki se boste posluževali teh dveh kontaktov, vas prosimo, da kličete v le zares nujnih
primerih, povezanih s koronavirusom ali napišete sms sporočilo, na katerega vam bo zdravnica
odgovorila v najkrajšem možnem času.
Zdravnici naprošata paciente, da se v primerih naročanja, naročanja receptov, napotnic idr.
čimveč poslužujete elektronske komunikacije:

Masko odstranimo tako, da se
dotikamo le trakov.

Preden si namestite masko, si razkužite roke.
po namestitvi maske si nadanemo rokavice.
maska mora pokrivati usta, nos in brado.

Ko odvržemo masko med odpadke,
si umijemo ali razkužimo roke.

• E-pošta dr. Valerije Rus, dr. med., ambulanta Dolsko 55 je zsa.dolsko@gmail.com
• E-pošta dr. Anje Černe, dr. med., ambulanta Videm 17 c je info@medicina-cerne.si
Prosimo vas, da se VSI, BREZ IZJEME naročajte predhodno, saj se bo le tako lahko
zavarovalo prenose virusov in poskrbelo za kronične bolnike, starostnike in ne nazadnje
zdravstveno osebje.
V primeru vzpostavitve občinskega štaba civilne zaščite bo za nujne primere v zvezi z
informacijami o ukrepih na območju občine Dol pri Ljubljani na voljo kontaktna številka
01/5303-250 in e-pošta cz@dol.si.
		

Željko Savič, Župan

Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2
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9. redna seja občinskega sveta: proračun za leto 2020 je sprejet
V skladu s 7. alinejo 19. člena Zakona o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.
43/11) in 1. odstavkom 45. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ – F,
52/16,15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19
) ter na podlagi Odredbe o prepovedi zbiranja na
javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20)
župan Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič
izdaja naslednjo

2. Odredba se objavi na uradni spletni strani Občine
Dol pri Ljubljani, v občinskem glasilu in na oglasni
deski Občine Dol pri Ljubljani. Z odredbo se seznani
vse zaposlene na Občini Dol pri Ljubljani.
3. Ta odredba začne veljati 16. 3. 2020 ob 8.00 in
velja do preklica.
Obrazložitev:
Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in
nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID 19) in na podlagi usmeritev pristojnih
institucij (Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni
inštitut za javno zdravje) z namenom preprečitve
potencialnega širjenja virusnih okužb in na podlagi
Odločbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 15/20), kjer je med drugim
priporočljivo izogibanje javnim prostorom, župan
Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič odrejam, da do
preklica na Občini Dol pri Ljubljani ni uradnih ur v
obliki osebnih obiskov v upravni stavbi.

ODREDBO
O preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja
koronavirusa (SARS – coV -2)
1. Do nadaljnjega na Občini Dol pri Ljubljani ni
uradnih ur v obliki osebnih obiskov v upravni stavbi
Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani. V tem času stranke naprošamo, da z
občinsko upravo komunicirajo preko drugih kanalov
(telefon, e- in navadna pošta).



•Željko Savič, župan

Upravna enota Ljubljana zagotavlja nujne upravne storitve
IZPOSTAVA BEŽIGRAD
(Linhartova cesta 13)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonsko številko:
·01 306 38 52

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije
in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je
zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča
bolezen COVID-19, izvajanje nalog na upravni enoti
omejeno na najbolj nujne zadeve:
·za obisk upravne enote se mora stranka predhodno
naročiti po telefonu oziroma preko elektronskega
sporočila, ali preko navadne pošte,
·stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, iz
razlogov, ki so življenjskega pomena,
·o stopnji nujnosti upravne naloge bo odločila
pooblaščena dežurna oseba.

IZPOSTAVA CENTER
(Adamič-Lundrovo nabrežje 2)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonsko številko:
·01 306 31 31
IZPOSTAVA MOSTE-POLJE
(Proletarska cesta 1)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonsko številko:
·01 306 35 19

SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE
(Tobačna ulica 5)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonske številke:
·Oddelek za javni red, promet in matične zadeve 01 306
30 02
·Oddelek za tujce 01 306 32 60

IZPOSTAVA ŠIŠKA
(Trg Prekomorskih brigad 1)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonsko številko:
·01 306 33 07

KRAJEVNI URADI UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA
Z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni na
Krajevnem uradu Velike Lašče, Krajevnem uradu Dol
pri Ljubljani, Krajevnem uradu Škofljica, Krajevnem
uradu Ig, Krajevnem uradu Dobrova, Krajevnem uradu
Medvode in Krajevnem uradu Notranje Gorice od 13. 3.
2020 dalje ne moremo zagotavljati uradnih ur.

IZPOSTAVA VIČ-RUDNIK
(Trg Mladinskih delovnih brigad 7)
Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske
pošte ali pokličejo na telefonsko številko:
·01 306 37 00
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o februarski seji, ko je bil proračun umaknjen s
točke dnevnega reda, je tokratna seja potekala brez
zapletov, saj so svetnice in svetniki s prepričljivo
večino glasov potrdili Predlog proračuna za leto
2020. Glavne načrtovane investicije so naslednje: gradnja
pločnika na Vidmu od pošte do mosta čez Mlinščico in nato
naprej mimo Kostanjevih cvetov do že obstoječega
pločnika; gradnja prvih odsekov pločnika v Beričevem in
Brinju; rekonstrukcija vodovoda in gradnja kanalizacije na
Vidmu; izgradnja vodohrana Vrh; rekonstrukcija vodovoda
in gradnja pločnika v Dolskem; izgradnja 4 parkirnih mest
za avtodome pri domačiji Dol 18; ureditev ceste s
pločnikom od Zajelš do bencinske črpalke OMV;
nadaljevanje prenove ceste v Senožetih; izgradnja
odstavnega pasu pred železniškim prehodom v Lazah;
obnova ceste od rolkarske steze v Zaborštu do ceste na
Korant (s strani občanov so na občini dobili dodatno
pobudo za izgradnjo pločnika, kar pomeni, da je potrebno
predhodno odkupiti zemljišča); pričetek umeščanja
prostora za tržnico in izgradnje križišča v centru Dola;
pričetek urejanja namenskih prostorov za knjižnico v
Rajhovi domačiji, s čimer bo občina pridobila dve dodatni
učilnici v Osnovni šoli Janka Modra ter še druge investicije.
Občinski svetniki so bili seznanjeni tudi z najbolj
degradiranimi območji v naši občini, kjer smo nekje že več
let priča nenamenski rabi prostora. V okviru tega že poteka
več inšpekcijskih postopkov pred pristojnimi organi.
Zelo pomembna tema občinske seje je bila tudi aktualna
situacija v državi in ukrepi za preprečitev širjenja novega
korona virusa. Župan je v stalni navezi s poveljnikom

občinske civilne zaščite, obema zdravnicama, lekarnarko in
ravnateljem šole. Uradnega podatka o kakšnem okuženem
občanu do dneva občinske seje ni bilo. Kljub temu so
nakupili nekaj zaščitne opreme – maske, očala, obleke,
rokavice in razkužila za 15 občinskih ustanov. V primeru
aktivacije štaba občinske civilne zaščite bo imel le-ta sedež v
kletnih prostorih občinske stavbe. Za obe zdravnici, dr. Rus
in dr. Černe, sta bila priskrbljena dva posebna telefona, ki
sta namenjena le za sporočanje in informacije na sum za
korona virusom. Šola je tudi pripravljena na izredno
situacijo, prav tako so na občini v kontaktu s policijo. Do
nadaljnjega so odpovedane vse prireditve, tudi vse v zvezi z
občinskim praznikom in proslavo ob 25. obletnici
ustanovitve naše občine. Najbolj ažurne informacije bodo
objavljene na občinski spletni strani www.dol.si. •Nina Keder

Izpis sklepov 9. redne seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 11. 3. 2020
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani
dnevni red 9. redne seje. Sklep je bil
sprejet.
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 8.
seje občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani s 5. 2.
2020. Sklep je bil sprejet.
AD 2.1 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme amandma št.
1 k predlogu proračuna Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2020, s katerim
se finančna sredstva v vrednosti
5.000,00 EUR, ki so v II. Posebnemu
delu proračuna pod bilanco odhodkov
proračunskega uporabnika 3000
– ŽUPAN na proračunski postavki
30030 (Gasilska zveza Dol - Dolsko),
prerazporedijo na proračunsko
postavko 30034 (gasilska društva).
Sklep je bil sprejet.
AD 2.2 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
sprejme Odlok o proračunu Občine

Dol pri Ljubljani za leto 2020 z bilanco
prihodkov in odhodkov ter s posebnim
delom proračunov v drugem branju.
1.Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme Načrt razvojnih
programov 2020–2023 v drugem
branju.
2.Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2020 v drugem
branju.
3.Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme Kadrovski načrt
Občine Dol pri Ljubljani za obdobje
2020–2021 v drugem branju.
Sklep je bil sprejet.
AD 3 SKLEP: Potrdi se Dokument
identifikacije investicijskega projekta
za projekt »Ureditev ceste OMV –
Zajelše II«. Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP:
1.Iz javnega dobra se izločita
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nepremičnini z ID znakom parcela
1762 509/2 in parcela 1762 519/2.
2.Nepremičnini iz prve točke
prenehata imeti značaj javnega dobra
in postaneta last Občine Dol pri
Ljubljani.
3.Sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije
Sklep je bil sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet se seznani
z degradiranimi območji na območju
občine Dol pri Ljubljani in dosedanjimi
aktivnostmi v zvezi s tem. Sklep je bil
sprejet.
AD 6 SKLEP:
1.V komisijo za sprejem otrok v vrtec
se kot predstavnico Občine Dol pri
Ljubljani imenuje Aleksandra Učakar.
2.Z imenovanjem Aleksandre Učakar
se razreši bivša članica komisije Ana
Biser. Sklep je bil sprejet.
Zapisal: Darko Ilievski

AKTUALNO

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Kosovni odpadki
Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?
Odvoz kosovnih odpadkov enkrat letno brezplačen, in
sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite, ko ga potrebujete,
uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum znotraj
razpisanega termina (med 15. aprilom in 31. majem ter med
1. oktobrom in 30. novembrom 2020). V obeh primerih je
treba odvoz predhodno naročiti prek posebne naročilnice, ki
jo v elektronski ali pdf obliki najdete na spletni strani http://
www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-odpadki. Ko bomo
prejeli vašo naročilnico, vas bomo poklicali in skupaj se bomo
dogovorili za datum odvoza. Na dan, dogovorjen za odvoz
kosovnih odpadkov, jih pripravite na prevzemna mesta za
komunalne odpadke. Ko jih prevzamemo, mora biti njihov
lastnik obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko
tudi fizično navzoč. Če ste možnost brezplačnega odvoza že
izkoristili, lahko kosovne odpadke odpeljete v zbirni center
ali pa se z nami dogovorite za prevzem in odvoz, kar pa treba
plačati v skladu s cenikom. Za dodatne informacije nam pišite
na e-naslov kosovni@vokasnaga.si.

Skupnost občin Slovenija
13. februarja je v Kulturnem domu Dolsko potekalo 1.
srečanje strateške delovne skupine Skupnosti občin Slovenije (SOS) za participativni proračun. Člane in članice
delovne skupine je sprva nagovoril župan Željko Savič.
Srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo članic in članov
ter njihovimi pričakovanji glede nadaljnjega načrta dela.
Razprava med občinami članicami SOS in predstavniki
nevladnih organizacij je obsegala različne primere praks
izvajanja participativnega proračuna kot tudi napotke glede
njegovega izboljšanja (način obveščanja in glasovanja
občanov). Predstavljen je bil tudi vprašalnik za občine, ki
že izvajajo participativni proračun. Z njegovimi rezultati bi
sodelovanje med različnimi deležniki v prihodnje samo še
okrepili. Na srečanju je potekala tudi izvolitev predsednika in
podpredsednice delovne skupine. Razprava se je zaključila
z možnostmi spodbujanja in nagrajevanja participativnega
proračuna.
• Ana Plavčak, Skupnost občin Slovenija

Neprofitno stanovanje v najem
Občina Dol pri Ljubljani je objavila Javni razpis za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem. Predmet razpisa je garsonjera v izmeri 26,55 m2
na naslovu Križevska vas 1. Celotno besedilo razpisa in vloga s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletni strani www.dol.si in v glavni
pisarni občine. Rok za oddajo vloge je do 31. 3. 2020!
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Občina sofinancira en
odmerek cepiva proti
klopnemu meningoencefalitisu
Pomladni dnevi nas vabijo v naravo, ob tem pa
ne gre pozabiti, da so z višjimi temperaturami
aktivni postali tudi klopi. Ti majhni zajedavci, ki
jih najdemo praktično povsod v naravi, še posebej v gozdni podrasti in na travnikih, prenašajo
bolezni, ki močno ogrožajo tudi zdravje ljudi.
V Sloveniji so pomembne predvsem tri klopne
bolezni: lymska borelioza, klopni meningoencefalitis in humana granulocitna anaplazmoza.
Velik zdravstveni problem predstavlja klopni
meningoencefalitis, saj so stopnje pojavnosti te
bolezni v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. Klopni
meningoencefalitis je resno virusno obolenje
osrednjega živčevja. Prenos virusa iz klopovih
žlez slinavk v kožo gostitelja se začne že v prvih
minutah sesanja krvi. Prva faza bolezni s slabim
počutjem, bolečinami v mišicah in sklepih, glavobolom ter vročino se prične približno teden dni
po vbodu okuženega klopa. Pri večini bolnikov
po nekajdnevnem do nekajtedenskem izboljšanju počutja izbruhne druga faza bolezni, ko se
virus razširi v centralni živčni sistem. Zaznamujejo jo visoka vročina, močan glavobol, slabost
in bruhanje, tresenje rok in jezika ter včasih tudi
motnje zavesti in zbranosti. KME lahko pusti
trajne posledice in tudi po okrevanju močno
vpliva na kakovost posameznikovega življenja.
Slovenija sodi med endemske države z največjo obolevnostjo v Evropi. Število prijavljenih
primerov bolnikov s KME iz leta v leto niha. V
letu 2015 je bilo tako na primer prijavljenih 62
primerov KME ali 3 primeri okužb na 100.000
prebivalcev, kar je sicer najmanj v zadnjih treh
desetletjih. Večino prijavljenih so napotili na
bolnišnično zdravljenje. Bolezen se pojavlja pri
ljudeh vseh starosti, povprečna starost obolelih
pa se v zadnjih letih povečuje (vir: https://www.
sos-klop.si/klopne-bolezni). Zato da bi svojim
občanom pomagala pri odločitvi za ustrezno
zaščito proti KME, je Občina Dol pri Ljubljani
tudi v letu 2020 sprejela odločitev o sofinanciranju enega odmerka cepiva proti KME v
višini 10 eur. Ta možnost je na voljo vsem našim
občanom, ne glede na to, kje imajo izbranega
svojega zdravnika ali pediatra. Za uspešno
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
so drugače potrebni trije odmerki, cena enega
odmerka je 27 eur. Otroci se lahko cepijo od
dopolnjenega enega leta starosti.
Sofinanciranje je predvideno za enkratno
cepljenje (en občan lahko izkoristi le eno
sofinanciranje, upošteva se tudi, če je izkoristil
možnost v lanskem letu) in zgolj na naslovu dr.
Rus Valerije, Dolsko 55 po predhodnem
naročilu na številko 01 5647 156. Sofinanciranje velja do porabe sredstev.

Dogovor o spodbujanju
zmanjšanja uporabe
plastičnega pribora
Na Občini Dol pri Ljubljani se zavedamo probl
ematike vztrajnega porasta plastičnih odpadkov in
odlaganja plastičnih odpadkov v okolje ter negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo. Z
željo, da prispevamo k rešitvam, je Občina na poziv
Skupnosti občin Slovenije pristopila k Dogovoru o
spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pri
bora v slovenskih občinah. S tem se je zavezala, da
v okviru svojih javnih ali internih prireditev in sestankov ne bo uporabljala plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali
plastični jedilni pribor). Ozaveščanje in spodbudo k
manjši uporabi plastike in s tem k varovanju okolja
in prehodu v krožno gospodarstvo je potrebno
začeti pri sebi, s svojimi ravnanji dati zgled drugim.

S podpisom dogovora je izražena jasna namera
za nadaljnje aktivnosti v tej smeri. S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi druge akterje v občini
(društva, organizacije, podjetja) k eko inovacijam,
napredku v smeri trajnostnega razvoja in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen
prehod v krožno gospodarstvo. Tudi prebivalce
pozivamo k manjši uporabi plastike in k varovanju
okolja. Občina tako s svojimi ravnanji prispeva k
povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in
posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov
za enkratno uporabo.

Okrogla miza
o lokalni
samooskrbi
V torek, 3. Marca je bila v
Čebelarskem razvojno-izobraževalnem
centru Gorenjske v Lescah v organizaciji LAS-a Gorenjska košarica, druga
od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, v katerem
sodelujejo še LAS loškega pogorja,
LAS s CILjem in LAS Srce Slovenije.
Dogodka se je udeležil tudi župan Občine Dol pri Ljubljani
in predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič. Okrogla
miza je potekala pod častnim pokroviteljstvom ministrice za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec,
ki je bila v Lescah tudi prisotna. Poleg ministrice so sogovorniki Gregor Ovsenik (kmetija Odems), Janko Jeglič
(kmetija Matijovc), Smiljana Vončina Slavec (vodja projektne
skupine za povečanje lokalne samooskrbe na območju
občine Kranj), Tomaž Cör (vodja kmetijske svetovalne
službe, KGZS, Zavod Kranj) in Tomaž Bolka (Gostilna
Krištof) predstavili omenjeni projekt sodelovanja slovenskih
LAS-ov in razpravljali o lokalni samooskrbi, kratkih prehranskih verigah in izpostavili primere dobrih praks, obenem
pa tudi možnosti sodelovanja in povezovanja v prihodnje.
Udeleženci so v razpravi ugotavljali, da je slovenska hrana

9

zelo kakovostna, a manjka nek izoblikovani koncept lokalne
oskrbe. Na nacionalni ravni je sicer vzpostavljen tudi katalog živil, v katerem lahko pridelovalci predstavijo in ponudijo
svoje izdelke, hkrati pa javnim zavodom nudi informacijo o
ponudbi na trgu. Žal se pridelovalci še vedno ne odzivajo
dovolj, zato bi bilo treba znanje, povezovanje in poslovno
sodelovanje nadgraditi. Pridelovalci hrane, predvsem
kmetovalci se ukvarjajo predvsem s pridelavo in predelavo,
skupnega koncepta trženja in marketinga pa ni. Na podlagi
preteklih izkušenj so izpostavili tudi ključne izzive pomanjkanja znanja ter povezovanja in sodelovanja pridelovalcev
lokalne hrane z javnimi zavodi. Poudarili so pomen kratkih
prehranskih verig, ki zagotavljajo najkrajšo pot »od njive do
krožnika« z okoljskega, zdravstvenega, ekonomskega in socialnega vidika. Opozorili so tudi na to, da ob pridelavi živil
lahko kmetje dodano vrednost izkoristijo z lastno predelavo.

AKTUALNO

VPRAŠANJA

Upravna komasacija in agromelioracija
kmetijskih zemljišč
Na pobudo lastnikov
kmetijskih zemljišč na
območju katastrske občine
Dol pri Ljubljani in Kleče
je Občina Dol pri Ljubljani
pristopila k projektu
urejanja kmetijskih zemljišč
s postopkom komasacije in
agromelioracije.
1. Kaj je komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč?
Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem
se zemljišča na določenem območju
zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj
zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih.
Postopek komasacije vodi pristojna
upravna enota oziroma komasacijska
komisija, ki sodeluje s komasacijskim
odborom. To je posvetovalni organ, sestavljen iz predstavnikov lastnikov zemljišč. Geodetska dela izvaja geodetsko
podjetje, ki ga je naročnik izbral skladno z javno naročniško zakonodajo. Po
končani komasaciji se izvedejo nujna
agromelioracijska dela (izdelava novih
in saniranje obstoječih poljskih poti, čiščenje zarasti idr.), ki so bila opredeljena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja.

ročnik poda predlog za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki izda odločbo o uvedbi
agromelioracije. Po pravnomočnosti
odločbe so podani pogoji, da se naročnik lahko prijavi na razpis Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencije za kmetijske trge za pridobitev
nepovratnih sredstev. Po pridobitvi
sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije naročnik izvede postopek
javnega naročila, s katerim izbere izvajalca del.
Glede na predvidena pripravljalna dela
(pridobitev soglasij lastnikov, izdelava
dokumentacije, pravnomočnost obeh
odločb) in terminski plan financiranja s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ocena, da bo naročnik pridobil sredstva v letu 2022, ko naj
bi se postopek komasacije dejansko začel. Predviden zaključek investicije je v
letu 2025.
3. Stroški izvedbe komasacijskega
in agromelioracijskega postopka
Komasacija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti in
proračuna Republike Slovenije.
4. Zakaj naj se izvede komasacijski
in agromelioracijski postopek?
Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega in agromelioracijskega postopka so:
• manjše število parcel in s tem večje
parcele, kar pomeni znižanje stroškov
obdelave zemljišč,

• večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki
ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo,
• lažja pridobitve državnih subvencij
zaradi večjih površin,
• dostop do parcel po javnih poteh
primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo,
• urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem
odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERKov,
• meje parcel so točno določene z
mejnimi znamenji in jih je v vsakem
trenutku možno ponovno vzpostaviti,
• zaradi povečanja parcel je manj neobdelane zemlje, s čimer se preprečuje tudi širjenje zarasti oziroma gozdov
na kmetijska zemljišča,
• možnost razdružitve solastnine med
fizičnimi in pravnimi subjekti.
Zemljišča, ki so bila do sedaj v solastnini, se pridružijo ostalim parcelam v lasti lastnika (dosedanjega solastnika).
Zaradi vsega zgoraj naštetega se parcelam s komasacijo in agromelioracijo
poveča tudi tržna vrednost.
Brez komasacijskih postopkov lastniki
oziroma obdelovalci zemljišč ne vidijo
ustreznih načinov, kako racionalizirati
proizvodnjo in s tem ostati konkurenčni pred vse bolj agresivnimi in cenovno ugodnejšimi ponudbami izdelkov
iz drugih držav, ki v večini primerov
niso enake kvalitete kot pridelki domačih proizvajalcev.

Prva faza izgradnje pločnika v Beričevem
Občane je tokrat zanimalo, kako je z nadaljnjim označevanjem ulic s tablami s hišnimi
številkami, izgradnjo pločnika v Beričevem in ureditvijo krožišča v Dolu. 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.
Geodetska uprava RS izda odločbo
o parcelaciji, ki je pogoj za vpis
novonastalih parcel v zemljiško
knjigo. Takoj zatem bo Občina
pričela z odkupi omenjenih
zemljišč in nato z izgradnjo prvega
odseka pločnika v Beričevem v
dolžini 200 metrov. Z odmerami,
odkupi in končno izgradnjo
pločnika bo Občina v Beričevem in
Brinju nadaljevala po posameznih
odsekih, prednostno okoli
avtobusnih postajališč, ki jih
pretežno uporabljajo naši otroci. 
•Občinska uprava

1. VPRAŠANJE
V spodnjem delu ceste v
Beričevem, pri avtobusni postaji,
sem opazil male rdeče obarvane
količke. Zanima me, kaj pomenijo,
kaj označujejo?
O: Nasproti avtobusne postaje je
občina pred nekaj meseci naročila
izvedbo geodetske odmere
zemljišča za namen izgradnje
pločnika. Trenutno čakamo, da

2. VPRAŠANJE
Kdaj se bo uredilo križišče pri
trgovini v Dolu? Nekaj se je že
delalo, merilo, kopalo, zdaj pa vse
stoji.
O: Dosedanja projektantska
rešitev – umestitev krožišča s
14-metrskim premerom in
spomenikom v sredini – je zaradi
prostorske stiske neustrezna.
Sedanje razmišljanje poteka v smeri
izgradnje manjšega, povoznega
rondoja ali križišča, kjer bo
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3. VPRAŠANJE
V Zaborštu, Zajelšah, Vinjah in po
višjih predelih naše občine so ulice
označene z označevalnimi
tablami hišnih številk. V Brinju in
Beričevem tega še ni. Jih lahko
pričakujemo v prihodnje?
O: Označevalne table s hišnimi
številkami se urejajo sukcesivno, na
podlagi evidentiranja potreb vaških
odborov, ki predstavljajo
neposredni kanal izražanja potreb
med občani in Občino.
Predlagamo, da občani morebitne
predloge posredujete vaškemu
odboru, ki je pristojen za vaše
območje, ki bo nato pobudo
obravnaval ter jo posredoval na
Občino. 
•Občinska uprava

Občina Dol pri Ljubljani vabi na brezplačno izobraževanje o
Varnosti živil (HACCP sistem)
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem
delu prihajate v kakršenkoli stik s hrano. Na
izobraževanju vam bomo predstavili osnove
HACCP sistema, spremljajočega higienskega
programa in vas seznanili z novo zakonodajo.
Predavateljica bo Tanja Škarja mag. san. inž. z
dolgoletnimi izkušnjami na področju varnosti živil,
o kraju, času in datumu izobraževanja pa boste
zaradi trenutnih izrednih razmer obveščeni
naknadno. Trenutno sprejemamo le prijave in sicer
do 2. 4. 2020 na e-naslov sandra.ucakar@dol.si. Pri
prijavi podajte osebne podatke za izdajo potrdila o
prisotnosti na izobraževanju. Število prijav je
omejeno na 150 udeležencev.
•Občinska uprava

2. Kdaj se komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč lahko
začne?
Z začetkom komasacijskega in agromelioracijskega postopka se morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 %
zemljišč. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka upravni enoti poda naročnik, ki predlogu priloži vso potrebno dokumentacijo. Postopek komasacije se uvede z odločbo pristojne upravne enote. Po pravnomočnosti odločbe
o uvedbi komasacijskega postopka na-

obenem mogoče urediti tudi
parkirišče za električne avtomobile
ter prostor za tržnico, ki jo kraj zelo
potrebuje. Odločitev bo znana v
kratkem. Začetki del se
predvidevajo v letošnjem letu.
Občina je v ta namen v predlogu
proračuna za leto 2020 že namenila
finančna sredstva.  •Občinska uprava
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DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

AKTUALNO

Obvestilo Gostilne
Pod hribom

Spomladanska čistilna akcija v naši občini
Kljub izrednim razmeram v naši državi je bila uspešno izvedena
še ena čistilna akcija po naši občini. Izdana so bila le natančnejša
navodila sodelujočim in organizatorjem. Tako so ob prihodu na
zunanja zbirna mesta občani prejeli ves material (rokavice in vreče),
hkrati pa tudi malico, saj kasnejšega druženja ni bilo. Vsi sodelujoči
so bili opozorjeni, naj se med čiščenjem ne zadržujejo v skupinah,
ampak upoštevajo vse previdnostne ukrepe. 
•Nina Keder

Ker želimo zagotoviti varnost našemu
osebju in gostom, bomo dosledno
spoštovali navodila Ministrstva za
zdravje in hkrati uvedli tudi interna
pravila, za katera menimo, da so nujni.
Naprošamo vas, da do naših dostav
ljalcev držite razdaljo in omejite komunikacijo na minimum. Skrbite za svoje
zdravje in zdravje svojih bližnjih.

• Lep pozdrav, ekipca Pod Hribom

Prvi sestanek Občinskega
štaba Civilne zaščite
Foto: Nina Keder, Dušan Musi

V

Dolu pridno vadimo in se pripravljamo na premiero gledališke
predstave Janka Mlakarja Kako je
Trebušnik hodil na Triglav. Po novem letu smo se zbrali: režiserka Irena
Režek, igralci, pevci, inštrumentalisti in pričeli z vajami. Tudi scena po zaslugi gospoda Toneta Zupana dobiva končno podobo. V predstavo je vključenih blizu 40 nastopajočih in tistih v zaodrju. Od učencev,
dijakov, študentov, zaposlenih do upokojencev iz vasi od Brinja do Senožeti.
Uskladiti vaje in priprave niso mačji kašelj.
Hvala vsem, ki ste si in si vzamete čas zanje. Upamo in želimo, da vas bomo iz
Društva Beli cvet Beričevo, ki celoten projekt vodi, v mesecu aprilu lahko povabili
na premiero.
• Društvo Beli cvet Beričevo

ORANJE NA ZEMLJIŠČIH
OB OBČINSKIH CESTAH

V

četrtek, 13. marca 2020, pozno popoldne, so se
prvič po izbruhu novega korona virusa sestali
člani Občinskega štaba Civilne zaščite s
poveljnikom Klemnom Zupančičem in županom
Željkom Savičem. Seznanjeni so bili z informacijo, da v
naši občini do tedaj ni bilo uradnega podatka o kakšnem
primeru okuženega s korona virusom. Kljub temu
podatku pa so preučili trenutno stanje in opremljenost
naše civilne zaščite ter sklenili, da naročijo še nekaj
dodatnega samozaščitnega materiala in opreme za
dezinfekcijo. Seznanili so se tudi z dejstvom, da se
odpovejo vsi dogodki do drugega tedna v maju, izvede se
le sobotna čistilna akcija v naši občini, ki bo potekala na
prostem. V primeru potrebe po vzpostavitvi delovanja
Občinskega štaba Civilne zaščite bo torej vse potrebno
pripravljeno. Le to pa se bo zgodilo v primeru če bodo vse
državne pristojne službe prezasedene in preobremenjene,
da bi našim občanom nudile ustrezno pomoč. Nina Keder
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo skupne občinske uprave
občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji
obvešča, da bo v marcu in aprilu izvajal poostren nadzor oranja
njiv ob občinskih kategoriziranih cestah in onesnaženost cest z
blatom in zemljo.
Kmetovalci oziroma obdelovalci kmetijskih površin v spomladanskem času predstavljajo potencialno nevarnost na cesti, ko
opravljajo poljedelska dela.
V zakonu o cestah je določeno, da se ne sme orati na razdalji
manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na
cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta
vzporedno na cesto. Prav tako je prepovedano na cestišču
ceste vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali tovor ter
onesnaževati cesto. Zagrožene kazni za nepravilno oranje kot
vožnja z umazanimi pnevmatikami po cesti niso zanemarljive, saj
povzročitelj tvega plačilo 1.000 eur globe.
Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomenijo pravilni odmiki pri
oranju od cestnega sveta, vam predstavljamo spodnji skici:
Oranje vzporedno s cesto in pravokotno na cesto
Vir skice: Oranje pravokotno in vzporedno, Cestno podjetje
Nova Gorica in Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor
Namen tega članka je preventivni in odvrnitev občanov od
škodljivega ravnanja ter posledično izrekanja sankcij inšpekcijskega organa oziroma redarstva.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo skupne občinske uprave
občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji
13

Foto: Nataša Klemenčič

Vse naše cenjene stranke obveščamo,
da se moramo zaradi novonastalih razmer, žal tudi mi prilagoditi. Z nedeljo,
15. 3. 2020 smo gostilno do nadaljnjega zaprli, nemoteno pa bo obratovala
dostava ob spoštovanju najvišjih higienskih navodil. Hrano je možno prevzeti
tudi osebno. Na dom vam poleg
malic, kosil in ostale ponudbe lahko
dostavimo tudi kruh. Cena obroka z
dostavo je že od 4 eure naprej. Hrano
bomo po predhodnem dogovoru lahko
dostavili tudi najbolj ogroženim osebam
(starejši, socialno šibkejši idr.). Vsi, ki
se želite naročiti na naše obroke, lahko
to storite po telefonu, zelo zaželena
so prednaročila z dostavo vsak dan ob
določeni uri:
•041/ 513 – 639
•01/ 5640 – 640
•051/ 671 – 471
ali na mail:
markojesensek.gostinstvo@outlook.com

Priprave na
premierno
predstavo

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Pustne maske v kulturnem hramu

Naši otroci prejeli

Pustne maske so konec
februarja zaznamovale tudi
našo občino – v Dolskem
so se otroci zabavali z
Malibujem.

prvo nagrado na karnevalu

P

po pravilu zberejo zadnji trenutek. In
izkazalo se je, da je bilo tudi tokrat tako. Malo čez deseto se je dvorana napolnila. Bilo je vsega za poln koš, dobre volje, rajanja, petja in igric. »Seveda
gre predvsem za zabavo, a vedno skušamo narediti tudi kaj poučnega.
Tokrat, ker je pust, bo vse skupaj bolj
namenjeno rajanju. V bistvu gre za animacijo in rajanje, gibanje. Vsaka pesem
ima neko svojo koreografijo in vse skupaj je tako enostavno, da otroci zlahka
sledijo dogajanju. V bistvu, če povem
preprosto, gre za telovadbo in za tradicionalno preganjanje zime – no, čeprav zime letos skorajda nismo občuti-

Na litijskem pustnem karnevalu
so otroci iz vrtca Dol pri
Ljubljani iz rumene igralnice
– gozdnoviteži prejeli prvo
nagrado občinstva.

li,« je povedal Marjan Uljan.
Skupina Malibu prihaja iz Ilirske
Bistrice, za seboj ima že 30 let glasbenega dela. »Jaz sem glavni animator, z
menoj sta še dve maskoti v treh preoblekah; Medo, Zajček in Snežak. Na
koncu vsem otrokom razdelimo posebna priznanja za njihov trud, za veselje in spodbudo. Otroci? Z njimi je najlepše delati, po svoje tudi zahtevno, a
vedno radi sodelujejo. Najtežje jih je
pritegniti v ta vrtinec, potem je vse lažje.« In tako – zabavno, veselo in razgibano je bilo tudi tisto sobotno dopoldne.
•Matjaž Kranjec

V

začetku šolskega leta sta vzgojiteljici Saša Tičar in Špela
Drobnič na prvem srečanju s
straši predstavili idejo, da bi sodelovali na Litijskem karnevalu, ki bo na
pustno soboto v februarju 2020. Prejeli
sta podporo staršev in ideja se je spremenila v podroben načrt za oblikovanje
kostumov. Nastajali so gozdnoviteži v lepo zašitih kostumih, v estetsko izbranih
barvah in sešiti z natančno prefinjenostjo za vsakega otroka posebej. Rumena
igralnica v vrtcu Dol pri Ljubljani je postajala oblačilnica, popravljalnica in modni butik. Tako so Blaž, Ela, Ema, Filipa,
Hanna, Kiara, Lan, Lara, Lenart, Liam
Marcel, Maj, Malaika, Milica, Neja, Neža,

Oliver, Petra, Samo, Tarik, Tia, Tija,
Viktor in Žiga vse bolj postajali gozdnoviteži, ki so razvili krila. Na karneval sta
se pripravljali tudi vzgojiteljici in zase
zašili čudovite kostume. Starši so ves čas
spremljali dogajanje v vrtcu in pomagali
v pripravah.
Pustni karneval se je vse bolj bližal. V soboto, 22. 2. 2020 so starši v Litijo pripeljali svoje malčke, ki so bili oblečeni v
kostume. Tam sta jih že pričakali vzgojiteljici in povorka se je pričela. Mladi gozdnoviteži so imeli številko 5. V dolgi pustni povorki so mladi gozdnoviteži pogumno prehodili celotno pot po mestu

ZAHVALA

V imenu vseh staršev
se iskreno zahvaljujemo
vzgojiteljicama Saši Tičar in
Špeli Drobnič.
Monika Hozjan Bubnjić, Tadej
Oberstar, Matevž Bračun
(organizacijski odbor staršev)

Foto: Borut Zajc

Foto: Matjaž Kranjec

ustne maske so zasedle ulice
in trge po vsej Sloveniji. Tudi
v naši občini je bilo podobno,
saj je bilo mogoče na pustno
soboto, nedeljo in za konec na pustni
torek videti celo plejado bolj ali manj
domiselnih maškar. Povsod, od vrtcev,
šolskih prostorov do trgovin, bifejev in
tudi na vaških ulicah je vse vrvelo v
znamenju pusta.
Eden izmed bolj zabavnih dogodkov
se je zgodil v soboto dopoldne v
Kulturnem domu v Dolskem, kjer je
otroke in njihove starše zabavala skupina Malibu. Bolje rečeno njen voditelj
Marjan Uljan z nekaj sodelavci, ki je v
dvorani zabaval obiskovalce dobro uro
in pol. Pravzaprav so se zabavali vsi,
od malčkov, do njihovih staršev, babic
in dedkov ob zanimivi animacije
Malibuja. A še nekaj minut pred začetkom je vse skupaj delovalo precej turobno, skorajda nikjer ni bilo nikogar.
»Ne vem, kaj se dogaja, kaj podobnega
se mi še ni zgodilo, pa že dolgo delam
z otroki,« je nekoliko v skrbeh nekaj
minut pred deseto govoril Marjan
Uljan. Očitno mož ne pozna neke posebnosti naših krajev, kjer se ljudje kot
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Litija in vseskozi prijetno zabavali številno množico, ki je spremljala povorko.
Starši so ponosno fotografirali svoje
malčke. Otroci so bili v dobri športni
kondiciji, sproščeni in nasmejani.
Napovedovalci so jih veselo napovedovali z besedami: »Gozdnoviteži smo nova leteča sila, evolucijski čudež, nastal s
prilagoditvijo novimi življenjskim razmeram. Razvili smo krila, skozi leta odraščanja pa si obetamo še izboljšane pogonske moči, motorje in propelerje. Naš
razvoj poteka skrito pred očmi množic,
izven meja Litijskih gozdov, v praproti in
mahovnatih duplih dolanskih vzpetin.«
Obiskovalci so jim ploskali in izpolnjevali glasovalne listke. Povorka se je zaključila v športni dvorani, kjer so maškare prejele malico in napitek. Vsi so težko čakali podelitev nagrad. Mladi gozd
noviteži so prejeli prvo nagrado občinstva. Močan aplavz vseh v dvorani je na
oder privabil najmlajše udeležence karnevala skupaj z vzgojiteljicama. Prejeli
so nagrado občinstva in vzgojiteljici še
šopek in zahvalo predstavnika staršev
otrok iz vrtca Dol pri Ljubljani.
Najmlajši udeleženci karnevala so se kot
skupinska maska ponosno postavili na
oder skupaj z ostalimi zmagovalci karnevala.
Otroci so skupaj s starši, starimi starši,
prijatelji in z vzgojiteljicama preživeli lepo sončno pustno soboto. Tako bodo v
spominu ohranili našo kulturno dediščino ter v odraslosti jo zagotovo spoštovali in negovali.
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KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Z letalom v
uri do Litije

Kvatropirci navdušili razprodano dvorano

Fantje z Laz in Jevnice
so se z doma narejenim
letalom podali kar na litijski
pustni karneval.

Č
Foto: Andrej Peterka

Sredi minulega meseca so
dvorano Kulturnega doma v
Dolskem do zadnjega kotička
napolnili štirje vrhunski pevci.

Foto: Matjaž Kranjec

Kvatropirci so dvorano napolnili z vrhunskim izvajanjem in marsikoga z znanimi pesmimi zasanjali v prijeten, nepozaben glasbeni večer. Sicer pa gre za
zdaj že zelo izkušeno skupino štirih fantov, ki nekako izhajajo iz kamniškega
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konca, kjer so nekoč peli v mešanem
pevskem zboru Odmev, potem pa so se
odločili, da bi šli po svoji poti. Tega je
zdaj že deset let in od takratne četverice
so ostali trije; Jure Jaklič, Samo Kališnik
in Tomaž Krt, medtem ko je Gorazda
Zapuška pred leti zamenjal Matej
Kocen. Prvi trije so doma iz Kamnika in
Mengša, medtem ko Matej prihaja iz
Ljubljane. Skupina Kvatropirci zdaj nastopa že deseto leto, veliko v osnovni
zasedbi, pogosto pa se jim pridruži tudi
kdo od znanih slovenskih pevk in pevcev. Sicer pa je zanimivo, kako so prišli
do imena. »Povsem po naključju,« pravijo. »Z imenom smo imeli vseskozi težave. Potem pa nam je pomagal kar prijatelj Matic Urbanc ob naključnem klepetu: Štirje ste, radi imate pivo, je kar na
dlani – Kvatropirci, je dejal in tako je
ostalo. Vsa ta leta.«
•Matjaž Kranjec

zdaj pa živi v Jevnici, medtem ko sta
Andrej in Ciril še vedno na Lazah. Za
sestavo letala so potrebovali slab mesec. Bruno je letalo konstruiral, Andrej
je priskrbel aluminij, da je bilo dovolj
lahko za prevoz in potem so šli na pot
– do Litije. »Pa ni bilo preprosto.
Letalo je dolgo kar deset metrov, z
razprtimi krili meri v širino skoraj šest
metrov. Zato smo vgradili štirikolesnik, ki ga je s pomočjo vlekel po stari
cesti do Litije, mimo Kresnic in čez
Poganjik. Zadeva je bila zapletena, a
smo ga v dobri uri pripeljali do Litije.

Kraljestvo otroškega sveta
Foto: Matjaž Kranjec

P

raviloma kulturni dogodki –
taki in drugačni – pritegnejo
veliko obiskovalcev, ne glede
na to, ali se dogajajo v Dolu, v
paviljonih, Dolskem, Senožetih.
Vendarle me je obisk tistega sobotnega
večera v Kulturnem domu v Dolskem
nekoliko presenetil. Nemajhna dvorana
je bila zasedena do zadnjega kotička. A
po drugi strani je bila skupina, ki je obiskala našo občino, dejansko v vlogi pravega »magneta«. Ne le da so fantje zadnja leta nadvse priljubljeni po celi
Sloveniji, njihovo petje in njihova interpretacija svojih in drugih pesmi je dejansko užitek za ljubiteljska ušesa.

lovek bi mislil, da se pustnih
domislic lotijo predvsem
otroci in mladostniki, ampak naša zgodbica dokazuje, da tudi nekoliko bolj priletni možaki niso imuni na pustne norčije. Trije
že kar dodobra odrasli možaki so se
namreč polotili posebnega podviga
in sestavili pravo letalo, s katerim so
se podali na litijski karneval. »Bilo je
naročilo litijske občine, da bi se njihova maskota Litko pripeljala z letalom v
Litijo. Na začetku so poskušali nekateri drugi, pa jim ni šlo od rok. Ker je
zmanjkovalo časa in je naročnike že
grabila panika, smo se dela lotili mi
trije, Ciril Boštjančič, Andrej Peterka
in jaz,« pripoveduje zanimivo zgodbo
Bruno Rusjan, ki sicer prihaja z Laz,

Dvorana v osnovni šoli Janka Modra
je na začetku marca privabila
množico otrok in njihovih staršev na
poučno lutkovno predstavo v izvedbi
jeseniškega Teatra za vse. Prav
prijetno je bilo pogledati na razpotegnjene telovadne blazine, ki so jih
zasedli malčki, za njimi pa so se na
telovadne gredi posedli njihovi starši

in tudi stari starši. V okviru Mestne
knjižnice Ljubljana, kamor sodi tudi
naša knjižnica Jurija Vege, so izvedli
poučno pravljico o povodnem možu
in otroku z naslovom Kraljestvo
povodnega moža. Zgodbica govori
namreč o povodnem možu, ki mu
v tolmunu delajo družbo samo raki,
ribe in školjke. A možaku se toži po
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Na njem smo bili štirje člani posadke
in dve stevardesi, potem smo naložili
še Donalda Trumpa, Tereso May in
Angelo Merkel,« z nasmehom pripoveduje Bruno Rusjan. Zdaj je letalo
spravljeno na litijski komunali, a člani
»Litija Airways« za prihodnje leto napovedujejo novo dogodivščino.
»Vsekakor ga nameravamo čez leto
dni spet peljati na kakšen dogodek,
verjetno na Vir ali pa v Cerknico, bomo še videli,« pravi ponosni konstruktor slovenskega letala, ki sicer ni poletelo.
• Matjaž Kranjec

družbi, s katero bi se lahko kaj pogovarjal. Nekega dne v tolmun pade
mali Tomaž iz revne ribiške družine
in povodni mož mu v zameno za
družbo ponuja zlato, srebro in drago
kamenje. Toda fantič pogreša dom,
bratca in sestrico, očka in mamico.
V današnjem potrošniškem svetu
predstava otrokom razkriva prave
vrednote. Upamo, da tudi mnogim
starejšim.
• Matjaž Kranjec

PRI SOSEDU NA OBISKU

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

»Vsak dober predlog podprem«

Foto: Matjaž Kranjec

»D

ejstvo je, ko imaš v svetu
večino, lažje vplivaš na
spremembe, ko pa si v
opoziciji, pa je moja naloga, da opozarjam na tisto, kar se mi ne
zdi prav. Predvsem pa vedno povem, kar
mislim, potem pa vidimo, kaj se s predlogom zgodi. Če z druge strani pride
dober predlog, ga podprem,« na kratko
spregovori o svojem videnju svetniškega
poslanstva. A do politike bova prišla ob
koncu pogovora. Aleša želimo predstaviti kot enega izmed nas. »Zdaj z družino
živimo na Vidmu, petnajst let sem že tu.
Sicer pa prihajam z Laz, kjer sva nekaj
časa z ženo živela pri mojih starših.
Potem pa se je pokazala priložnost tu na
Vidmu in sva začela graditi kar s svojimi
rokami, nekaj so seveda pomagali prijatelji, nekaj so dodali tudi mojstri, a veči-

noma sem gradil kar sam. Delo mi je bilo izziv in še denar smo privarčevali,«
pravi zdaj 44-letni Aleš. Žena dela kot
učiteljica razrednega pouka v Dolu,
15-letna hči pa je letos prestopila prag
srednje šole. Po izobrazbi je ekonomsko
komercialni tehnik. »Še vedno sem v komercialnih vodah, ki me spremljajo že
vse življenje. Sedaj delam v podjetju
Konica Minolta, multinacionalnem podjetju z več kot 140-letno tradicijo. Moje
delovno mesto je v Ljubljani. V popoldanskem času se rad posvetim različnim
hobijem. Najbolj me sprošča fotografiranje koncertov, moje fotografije pa objavljajo tudi različni mediji. Sodelujem s
Petrom Lovšinom, skupino Mi2, z
Vladom Kreslinom, delal sem s Heleno
Blagne, Salome ... Fotografija mi veliko
pomeni. V bistvu cel dan nekaj počnem.
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Rekreativno se ukvarjam s športom:
smučam, deskam, jadram, zdaj predvsem kolesarim, saj sem si pred enim letom hudo poškodoval koleno in sem še
vedno v času za rehabilitacije,« se predstavlja Aleš Žnidaršič.
Ob vsem tem je že pred leti našel tudi
čas za občinsko politiko. »Veste, ljudje
radi komentiramo in smo glasni med
prijatelji, vsi vse vemo. Tako se je začela
tudi moja zgodba. Potem pa je prišel trenutek, ko sem si rekel, ali bom tiho ali
pa se bom politike bolj resno lotil.
Mislim, da sem pri tem delno uspešen.«
Ima že izostren pogled na težave, ki tarejo občino. »Zagotovo je težava v šolstvu, potem so tu prostorski problemi in
seveda infrastruktura. Spomnite se, da
se je ob prelomu tisočletja tu veliko gradilo, a temu ni sledila infrastruktura.
Prišlo je veliko novih prebivalcev, ki sedaj seveda pričakujejo, da bodo za svoj
vložek tudi kaj dobili. Tako pa imamo
pretesno šolo, ceste so preozke, ni pločnikov, premalo je prostora v vrtcih. V
prejšnjem mandatu se je kar veliko zadev pripravljalo, čudi me, zakaj jih sedanje vodstvo še ni izpeljalo. Če pogledamo samo v bližnjo okolico, potem vidimo, da otroci zjutraj hodijo v šolo mimo
velikih tovornjakov, ki vozijo v Jub. Vse
to so hudi problemi.«
• Matjaž Kranjec

O VRTCU
Aleš pravi, da ima kljub vsemu še
dovolj energije za delo v občinski
politiki. »Po naravi sem vztrajen,
zdi se mi pomembno, da se
zadeve premikajo. Nekatere se,
druge spet ne. Velik problem
za občinske finance predstavlja
odplačevanje visokih najemnin
vrtca. Čudno se mi zdi, da so
na mizi tri različne razsodbe.
Če mene vprašate, bi zadržal
odplačevanje najemnin oziroma
mesečnih obrokov, saj je bila pred
časom pogodba za plačilo nična.
Vsi vemo, da je bil vrtec močno
preplačan. Prej sem bil prepričan,
da bo konec uspešen za nas, zdaj
pa nisem več tako. Kot veste, sem
sedaj v opoziciji in nimam vseh
informacij, kako se zadeva zdaj
rešuje.«

Na predvečer Gregorjevega
so otroci skupaj s starši in
učitelji po Mlinščici znova
splavili celo floto gregorčkov.

»N

a Gregorjevo – otec, še
veš? – se ptički ženili so,
/ za šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so;« je
pred več kot 110 leti v pesnitvi Duma zapisal velikan slovenske poezije Oton
Župančič. In še dandanes se teh čudovitih verzov z veseljem spominjamo, saj na
svoj način v deželo prihaja pomlad. Zdaj
je že tradicija, da se na predvečer tega
ljudskega praznika po bližnjih vodnih brzicah spustijo gregorčki, male ladjice s
prižganimi svečkami. Tudi letos se nadaljevala tudi malo naprej od graščinske kapelice v Dolu na Mlinščici. Na travniku
ob rečici se je zbrala lepa množica otrok,
staršev, učiteljev in radovednežev, ki so
občudovali znova veliko število različnih
doma in v šoli ustvarjenih malih umetnin. »Gregorjevo praznujemo na svoj način ob mraku, 11. marca. Lučke, ki jih vržemo v vodo, so pravzaprav gradovi, hišice, cerkvice, in kozolci iz papirja, kartona ali lesa. Nekje jim pravijo barčice, mi

jim pravimo gregorčki. Na njih ali v njihovi notranjosti so pritrjene svečke, ki
svetijo skozi okenca. Lahko rečemo, da
Gregorjevo sodi med lepše dogodke v
koledarskem letu. Ker obrtnikov, ki bi delali ob svečah, danes ni več, to šego obujajo otroci, odrasli pa jim pri tem pomagajo. V vrtcu Dolsko so otroci gregorčke
izdelovali s starši in starimi starši pod
vodstvom Leona Taborja, v osnovni šoli
Janka Modra pa z likovno pedagoginjo
Vesno Bat,« je na pot lepemu dogodku
spregovorila Nataša Klemenčič, strokovna programska sodelavka Javnega sklada

Foto: Matjaž Kranjec

ALEŠ ŽNIDARŠIČ je občinski svetnik na listi Janeza Tekavca,
že tretji mandat. Predvsem se trudi za napredek občine.
Najprej je bil v opoziciji, v naslednjem mandatu na poziciji
odločevalcev, zdaj pa je spet v opoziciji, če na to gledamo
skozi oči politika, kar v občinskem merilu Aleš zagotovo je. A
svoje svetniško delo sprejema drugače.

Dan, ko se ptički ženijo

Nordijska hoja z
ekipo Petre Majdič
Sporočamo vam, da je začetek nordijske hoje za občane
Dola pri Ljubljani prestavljen. Čas z našimi vadečimi je za
nas eden najlepših v letu. Verjamemo, da obstaja boljši
čas, ko bomo ponovno začeli naše veselo druženje. Kdaj
bo to, vam sporočimo, ko se situacija s koranavirusom
umiri. Vabimo vas, da poskrbite za dovolj gibanja, saj na
gozdnih in poljskih cestah nevarnosti ni. Vse dobro in
mirne dni vam želi ekipa Nordic (Petra, Matjaž in Jan).

19

Slovenije za kulturne dejavnosti. Mladi so
tudi pripravili kratek kulturni program;
zapeli so otroci iz OŠ Janka Modra pod
vodstvom Simone Sušnik, recitatorje je
za nastop pripravila Marjetka Žibert,
medtem ko so skavti zakurili ogenj in
predstavili igre v naravi. Mari Cerar iz
Beričeveg je za to priložnost izdelala ptičke iz volne, ki so jih razobesili po bližnjem vejevju, otroci so jih lahko vzeli
domov za spomin. Da pa ne bi šlo karkoli narobe, so seveda poskrbeli domači
gasilci.

•Matjaž Kranjec
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Ko pomagamo,
smo vsi kot eden
GREGOR PIRC je velik del življenja namenil gasilstvu, zdaj je
pet let predsednik naše občinske gasilske zveze.

Foto: Matjaž Kranjec

D

vajset let živi v Senožetih,
počuti se pravega
Senožečana, čeprav »si vedno
neke vrste prišlek, saj se ve,
kdo v naselju živi od davnih časov,« se
nasmehne, ko začneva pogovor o
njegovi življenjski poti, ki je zelo
povezana s Senožeti. Ne le da tu že
polovico življenja živi z družino, ampak
je tudi zelo povezan z dogajanjem v
kraju in v občini, saj je zdaj tudi
občinski svetnik. »Gasilec sem bil že
prej v Ljubljani, tu pa sem se v gasilsko
življenje še bolj vključil. Sem kar aktiven
človek, tako da sem tudi hitro
napredoval po gasilski lestvici. Očitno
so spoznali, da me potrebujejo. Pred
menoj je bil predsednik gasilskega

društva Andrej Bakovnik, za njim pa so
predlagali mene in tako sem bil
predsednik gasilskega društva Senožeti
kar deset let. No, zdaj sem pet let
predsednik gasilske zveze Dol pri
Ljubljani,« na kratko predstavi svoj
gasilski življenjepis Gregor Pirc.
PREDAN DELU
V Senožetih ga je na vodilnem mestu
zamenjal Peter Frantar, na občinskem
nivoju pa je prišel namesto Marka
Lunarja, ki je ostal v svojem društvu.
»Delo v društvu je nekoliko drugačno
kot na zvezi: morda je malce lažje
povezovati samo krajane in društvo kot
pa sedem društev, kolikor jih je v občini.
Obenem pa je treba še koordinirati delo

z zvezami v regiji Ljubljana 1, ki jih je na
tem območju kar deset, od Velikih Lašč
do Medvod in Brezovice. Obseg dela je
precej večji, veliko je dogovarjanja.«
Gregor poudarja, da gasilci delajo kot
prostovoljci. »Za poveljnika je potrebna
posebna izobrazba, saj mora biti višji
gasilski častnik. Vsi pa smo prostovoljci.
Lahko rečem, da mi to delo vzame kar
veliko časa, posebej v tem času je veliko
občnih zborov, veliko stvari usklajujemo
z občino, iz dneva v dan so neke
zadolžitve. Za vse to v bistvu ne
dobimo nič plačila, nekaj nadomestila
samo člani sekretariata Gasilske zveze.
Na nek način delujemo še kot tovariši,
torej volontersko, celo prevozi gredo
večinoma na naša pleča.« A to ga ne
moti pri njegovem poslanstvu, rad je v
gasilskih vrstah in je delu povsem
predan. Tako kot vsi drugi gasilke in
gasilci, saj drugače ne bi šlo. »Sedem
društev je v občini; Beričevo - Brinje,
Dol pri Ljubljani, Laze, Vinje, Klopce,
Dolsko in Senožeti, v njih pa je okrog
tisoč članov, starih od šest let naprej, ko
se lahko začnejo s tem ukvarjati. Kot
vsepovsod je največ težav z denarjem.
Tisto, kar dobimo, porabimo za naše
delovanje, za opremo, za tekmovanja,
vaje in seveda za intervencije. Poglejte,
samo zaščitna intervencijska oprema
stane s škornji, čelado in opasačem
okrog tisoč petsto do dva tisoč evrov.«
Gregor pravi, da je bilo lani občinskega
denarja več za skoraj dvajset tisoč evrov,
tako da so uspeli nakupiti veliko
intervencijskih oblek. »Inšpekcija
zahteva nova oblačila, saj zastarijo,
držati pa se moramo predpisov. A v
celoti ne zmoremo, ker imamo premalo
denarja za vse zahteve.« Sedem društev
je povezanih v zvezo, osrednje društvo
pa je v Dolu, ki ima tretjo kategorijo.
Včasih pride do kakšnih manjših
nesoglasij, ampak ko je intervencija,
tekmovanja , vse teče po ustaljenem
protokolu. Najprej gre teritorialna
enota, ki pokriva določeno naselje,
potem vsa društva v zvezi, če pa je kaj
večjega, pa seveda tudi društva iz
regije.«

kot eno. Seveda, ko so tekmovanja, gre
včasih povsem na nož, če malce
karikiram. Tudi z občino usklajujemo
nekaj podrobnosti, a sicer je sodelovanje
dobro.« Pa se potem lotiva bolj veselih
tem. »Ja, res je, veselice so še vedno
poseben dogodek za vsako društvo.
Veselice so se začele tako, da se je nekaj
dogajalo v kraju in seveda se nabere
nekaj denarja. Nekoč, ko ni bilo take
podpore občine, je to pomenilo veliko.
Zdaj pa je tako tako. Če ne bi delali
prostovoljno, ne bi nič zaslužili. Delamo
pa vsi, celo tisti, ki jih čez leto bolj redko
vidimo, pridejo takrat pomagat. Druga
taka prijetna zadeva so gasilski koledarji.
Časi so se spremenili, to je res,
koledarjev ljudje ne potrebujejo v
izvirnem pomenu, a se le redko zgodi,
da kdo ne bi kaj prispeval in ga vzel.«
Tako se vrneva še k temeljni celici, to so
društva. »Jaz sem seveda še vedno del
našega društva v Senožetih. Tu nas je
okrog 180 članov ter članic in mladih. S
sredstvi nekako zmoremo, čeprav je
oprema, predvsem pa vozila velik
finančni zalogaj. Po svoje imamo srečo,

»Z mladimi je pač tako, da se zdaj
raje držijo računalnikov in telefonov. Kljub temu lahko rečem, da
še vedno pridejo in se vključujejo.
Mislim, da je na podeželju še
vedno drugače kot v mestu. Še
vedno smo na svoj način ponos
svojega kraja in nekaj pomenimo.
Glede žensk v gasilstvu bi lahko
rekel, da jih je vedno več in čedalje
pomembnejše vloge sprejemajo.
Tudi med operativkami jih je nekaj,
čeprav je delo nevarno. V Vodicah
imajo kar dve dekleti na vodilnih
položajih, gasilska zveza Domžale
ima zdaj predsednico. So kar
pogumne, ni kaj.«
da je zdaj poveljnik Luka Škarja, ki je
tudi sicer profesionalni član gasilske
brigade Ljubljana, ima veliko znanja in
ga prinaša tudi k nam. Pa še trije drugi
člani so del gasilske brigade. Kot sem
rekel, z občino dobro sodelujemo, je pa
država bolj mačehovska, ki nas je

društva kar nekako prenesla na lokalne
skupnosti in nas tako zlahka predala v
breme drugim. Ko pa se je treba
pohvaliti in slikati, potem so hitro
zraven. Ampak to traja samo kakšen
teden, potem nas hitro pozabi.« 

•Matjaž Kranjec

do

Priporočam JUBIZOL
fasadni sistem!

25

let
garancije

do

40%
prihranek
energije

Podjetje JUB d.o.o. vabi prebivalce občine Dol
pri Ljubljani, da nas obiščete in izkoristite
ugodnosti, ki vam jih ponujamo v našem JUB
Design Studiu v Dolu pri Ljubljani 28.
V letu 2020 vam ob nakupu fasadnega sistema
ponujamo:

GASILSKE VESELICE
Gregor Pirc pravi, da imajo v Litiji
urejeno tako, da občina plačuje
intervencije. A se mu to ne zdi dobro.
»To lahko vzbuja tekmovalnost. Tega pri
nas na srečo še ni in upam, da se tudi
ne bo zgodilo. Ko se kaj zgodi, smo vsi

• 50% popust pri nakupu belega in grafitnega
stiropora;
• 40% popust za nakup strong stiropora;
• 35% popust pri nakupu izdelkov za vgradnjo
keramike.
Fasadni sistemi s priporočilom
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MLADI IN DEKLETA V GASILSTVU

Vljudno vabljeni.

Foto: Matjaž Kranjec

Opomba: Članek je bil napisan še pred izbruhom pandemije in prepovedjo združevanja ljudi. Druženja se bodo nadaljevala po koncu izrednih razmer.
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KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Delo, užitek in druženje

Deset jih je v skupini ljubiteljic
ročnih del, različnih starosti.
Tri leta se že srečujejo v
župnijskem domu v Dolu, kjer
si vzamejo kakšni dve uri za
ustvarjanje, delo in druženje.
Pravijo, da njihova skupina
ni zaprta za druge, pač pa
vabijo vsakogar, ki bi se jim
želel pridružiti. Čeprav so
same gospe, pa ne bi bilo
nič narobe, če bi se jim kdaj
pridružil tudi kakšen moški.

»V

glavnem smo res dekleta. Jaz sem skupino
ustanovila pred časom
zaradi moje mame, da
bi si nekako dobila družbo in mislim, da prav to tudi drugim v skupini veliko pomeni. Zdaj smo tretje leto skupaj in upam si reči, da smo vse
s tem delom zelo zadovoljne. Pa nismo samo upokojenke. Gre za ljubiteljsko dejavnost, našo kulturno dediščino skušamo prenašati na mlajše, gre za vezenje, pletenje, kvačkanje, šivanje, tudi drugi izdelki prihajajo izpod naši prstov,« pove Nataša
Klemenčič, ki je neke vrste gonilna
sila skupine. V skupini prevladuje
dobra volja, smeh, klepet in seveda
veliko dela, saj prsti med pogovorom kar naprej nekaj ustvarjajo. Tisti
ponedeljek so se srečale Minka
Skvarča, Valentina Grad, Marta Pecik,
Ana Velepec, Mojca Marenk, Radika
Korpnik, Nuša Jaušovec in Nataša
Klemenčič, manjkali pa sta Joži
Marolt in Marjeta Cimerman.
»Najprej smo začele z 'oki čipko', tega nas je Ančka naučila, potem smo
kvačkale različne novoletne okraske,
ki smo jih ponudile na karitasovem
dobrodelnem koncertu. Pa tako imenovani hardanger smo začele uporabljati, gre za posebno vrsto pletenja,«
razlagajo dame. »Najmlajša v skupini
je zdaj Nuša Jaušovec, nekaj časa je
bil z nami tudi en fant, Nejc mu je bilo ime. Pa ni imel ravno veliko časa,

Tisti ponedeljek so se v prostorih župnijske Karitas zbrale Minka
Skvarča, Valentina Grad, Marta Pecik, Ana Velepec, Mojca
Marenk, Radika Korpnik, Nuša Jaušovec in Nataša Klemenčič,
manjkali pa sta Joži Marolt in Marjeta Cimerman.

Proslava na Oklem
VSEGA SE DA NAUČITI
Mnogi so jih že spoznali
na razstavah, na različnih
prireditvah so lahko občudovali
njihove izdelke, kar jim daje
nove spodbude. »Me bomo
vztrajale naprej. Tudi vrata so
vsem odprta, ki bi se nam želeli
pridružiti. Je pa res, da gre za
resno delo, v pol ure se ne da
narediti ničesar. Pomembne so
tudi izkušnje, saj več kot narediš,
bolje ti gre. Predvsem bi si želele,
da bi med nas prišle tudi starejše
gospe, saj vemo, da jih je veliko,
ki jih pogosto spremlja dolgčas,
tu bi si lahko našle družbo
in užitek ob delu. Kaj vemo,
nekatere je kar nekoliko strah,
da bi se preizkusile. Ampak,
verjemite, vsega se da naučiti,«
zatrdijo spodbudno.

poleg tega pa mu tudi dela s šivanko
ni bil ravno najbolj vešč.« Ena od posebnih zgodb je ustvarjanje posebnih
umetelnih ptičkov. »Tin ptički so res
nekaj posebnega. Nad njimi je bil
navdušen tudi šolski ravnatelj, tako
da so jih izdelovali tudi v šoli,« razlagajo. Kot smo že omenili, gre pred-
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vsem za ročno izdelane umetnine, za
vezenje, kvačkanje, šivanje in pletenje. »Peciva pa ne pripravljamo,« mi
odgovorijo, ko jih povprašam še po
tem. »S tisto drugo ponudbo se bolj
ukvarja aktiv žena Marjetka. Me si kakšnega posebnega imena še nismo
nadele, za zdaj smo ljubiteljice ročnih
del. Dobivamo se vsak ponedeljek, če
pa je blizu kakšna razstava, se dobimo tudi večkrat na teden. Veliko
ustvarjamo tudi doma. Lahko rečemo,
da so ti izdelki naš uspeh, delamo s
srcem in v tem uživamo. Smo pa seveda zelo vesele, če nas po razstavi
kdo tudi pohvali, saj gre za delo z dušo in z dobro voljo.« Ampak po drugi
strani je res tudi to: ko se dela, je pogosto tudi vse tiho. »Veste, takrat gre
za res. Pogosto je treba tudi šteti vozle, število posameznih potez, potrebna je natančnost in takrat ni časa za
klepet. To pride kasneje. Prepirov ne
poznamo, si pa rade svetujemo med
seboj. In tudi doma so partnerji kar
ponosni, ko vidijo, kaj smo ustvarile.« 

•Matjaž Kranjec

Združenje borcev za vrednote
NOB Občine Domžale in Krajevna organizacija ZB Ihan sta
29. februarja 2020 pripravila
spominsko slovesnost pri
spomeniku padlim 72 borcem
Kamniško-zasavskega odreda
na Oklu nad Ihanom.

S

rečanje obeležuje spomin
na dogodke na Kramarjevi
in Baleževi domačiji na
Oklem izpred 76 let. Takrat
se je tam zadrževalo prek sto partizanov Kamniško-zasavskega odreda,
ki so jih zjutraj 24. februarja 1944 po
izdaji presenetili nemški okupatorji
in njihovi domači sodelavci.
Navzkrižni streli so razparali jutro,
ogenj je švignil v zrak in uničeval.
Borci so se pognali iz hiš in hlevov.
Krogle iz premišljeno razpostavljenega sovražnikovega ognja so pokosile vsakogar. Na snegu je po bitki
obležalo 72 ožganih, prestreljenih,
krvavih in izmaličenih teles predanih Slovencev. Za nekatere je bil to
prvi in zadnji ognjeni krst. Posledice
poraza in skoraj popolno uničenje
Kamniško-zasavske čete so bile v vojaškem in političnem pogledu izredno hude in so pomenile nasilno

pretrganje zelo ugodnega razvoja in
krepitve NOB na tem strateško in
politično izredno pomembnem območju. Udeležence spomina na
okelsko tragedijo, ki so, tako kot vsako leto, spet napolnili jaso nad spomenikom, je pozdravila Marija
Majhenič, predsednica Združenja
borcev za vrednote NOB Občine
Domžale. Na kratko se je vrnila v čas
pred 76 leti in orisala okoliščine, ki
so privedle do usodnih dogodkov.
Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Martin Premk. Poudaril je po-
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men narodnoosvobodilnega gibanja
in njegovo vključenost v zavezniško
koalicijo. Sprehodil se je skozi mejnike druge svetovne vojne in mednje z razvojem, padci in uspehi umestil partizanski boj.
Spominske slovesnosti so se poleg
naših članov in domačinov udeležili
tudi podžupan Občine Domžale
Marjan Ravnikar, župan Občine
Moravče dr. Milan Balažic in župan
občine Dol pri Ljubljani Željko
Savič. Po slavnostnem govoru sta
vence k spomeniku položili delegaciji domžalske občine in ihanske
krajevne skupnosti, ki so jo predstavljali Marija Majhenič, Srečo Kržan
in Branko Sojer, ter Milica Kos in
Primož Zupančič, predstavnika krajevne organizacije združenja borcev
za vrednote NOB Dolsko, skupaj z
županom Željkom Savičem v imenu
občine Dol. V bogatem kulturnem
programu so sodelovali Moški pevski zbor Radomlje pod vodstvom
Primoža Leskovca, Otroški pevski
zbor in recitatorji Osnovne šole
Ihan ter pevka Nataša Loborec
Perovšek. Program je povezovala
Draga Jeretina Anžin. Za slovesno,
dostojanstveno in spoštljivo počastitev spomina na padle so poskrbeli
praporščaki, častna enota
Območnega združenja slovenskih
častnikov Domžale, zastavonoše, veterani osamosvojitvene vojne in
Spominska revirska četa.
 •Krajevni odbor za vrednote ZZB Dolsko
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Ekipno šahovsko prvenstvo ljubljanskih osnovnih šol
Za malico je poskrbel Marjan Ljubič.

Klubski izlet na tekmo v Italijo
V petek, 7. februarja je na OŠ Nove
Jarše potekalo ekipno prvenstvo
ljubljanskih osnovnih šol v šahu.
Osnovno šolo Janka Modra so
zastopale tri ekipe. Ekipa deklic v
kategoriji do 12 let in ekipi fantov v
kategorijah do 12 in 15 let. Vsi so
igrali naravnost odlično!
Dekleta so nastopila v postavi Iva
Kampuš, Neja Auersperger Bandalo
in Marija Dominika Mavrel. Čeprav je
njihova povprečna starost 9 let in so
nastopale v kategoriji do 12 let, so
že pred turnirjem v mojih očeh veljale
za rahle favoritinje. Pričakovanja so
več kot upravičile, zmagale v vseh
dvobojih in suvereno osvojile naslov
prvakinj.
Kategorija fantov do 12 let je bila
najštevilčnejša, saj je nastopilo 12
ekip. Naše barve so zastopali Matic
Hudoklin, Val Višček, Vid Kampuš in
Aljaž Divjak. Po spodrsljaju v prvem
kolu do konca niso izgubili nobenega

V nedeljo, 26. januarja smo se člani kluba, starši in tekmovalci TSK
JUB Dol z avtobusom skupaj udeležili drugega letošnjega tekmovanja
v teku na smučeh za pokal „No border“, ki je potekalo v Sappadi v
Italiji. Tekmovanja se je udeležilo 23 naših tekmovalcev. Med vsemi
klubi iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije smo zasegli skupno 4.
mesto. Na tekmi je nastopilo preko 460 tekmovalcev. Kako je potekal
tekmovalni dan, pa je zapisala naša tekmovalka Ivana Čič: „V Sapaddo
smo se tekmovalci in naši starši z avtobusom odpravili zgodaj zjutraj ob
4.45. Ko smo prišli v Sappado je tam močno snežilo, ko pa je bil čas
za tekme je sneg ponehal in prikazalo se je sonce. Prvi štarti so se
začeli ob 10.00, štart mlajših mladink (Tie, Nike, Inje in mene) pa ob
11.00. Proga v Sappadi je bila težka, ampak tudi zabavna. Na skate
smučeh smo štartali skupinsko. Ko smo tekmo končali, smo odšli na
iztek navijat še za ostale tekmovalce. Nato smo se odšli preobleči in
na zelo odlične burgerje ki jih je spekel Nikin oči. Po kosilu smo odšli
na žrebanje praktičnih nagrad, kjer je bilo veliko članov našega kluba
izžrebanih, vključno z mano. Na razglasitvi rezultatov sta Tine in Ula
dobila zlato medaljo, Tia pa srebrno. Tekma v Sappadi mi je bila zelo
všeč in je bila dobra izkušnja. Upam, da jo bomo še kdaj ponovili.“

dvoboja več. Tri nasprotnike so
premagali celo z najvišjim možnim
rezultatom 4 : 0. Po izjemno izenačeni in razburljivi končnici turnirja
so osvojili končno 2. mesto. Tudi v tej
kategoriji je povprečna starost naše
ekipe 9 let.
V starejši kategoriji fantov so nastopili
Jernej Zidar, Anton Kosem, Matej
Maver in Andi Kotar. Gre za naše
najbolj izkušene šahiste, ki so letos
prestopili v višji starostni razred.
Starostni prehod jih ni kaj dosti oviral,
saj so na koncu osvojili 3. mesto.
Vsem šahistom čestitam za prikazano igro in ekipni duh. Našo šolo
so prikazali v najboljši možni luči.
Prav tako smo bili edina osnova
šola, ki je s tremi ekipami osvojila tri
pokale. Mladim šahistom želim, da
tudi v prihodnje napredujejo z enakim
tempom in se že veselim tekmovanj v
prihodnjih letih.

•Andrej Kampuš, šahovski mentor

Mlajše deklice:
1.Ula Kuhar,
12. Ida Tičar,
16. Kiara Rešek
Mlajši dečki:
18. Val Marolt,
29. Anže Hojnik,
32. Maks Jerman,
37. Ažbe Tičar
Starejši dečki:
1. Tine Jenko,
8. Tine Šporn,
9. Blaž Novak,
12. Jaka Gostinčar Petre

Ula Kuhar tretja na
SKIRY TROPHY 2020
Ula Kuhar na startu.

24

• MLAJŠE MLADINKE
Tia Janežič 10. mesto,
Nika Ljubič 11. mesto,
Sešek Inja 54. mesto
Ivana Čič 57. mesto
• MLAJŠI MLADINCI
Andraž Hojnik 66. mesto
• STAREJŠI DEČKI
Tine Jenko 12. mesto,
Blaž Novak 48. mesto,
Jaka Gostinčar Petre 58. mesto
Tine Šporn 64.

Maškare
iz vrtca
Dol

Maškare iz vrtca Dol
so na pustni torek
obiskale občinsko
upravo. Razveselile so
jo s svojim prihodom
in uslužbencem zapele
nekaj pesmic. Za
nagrado so za pod zob
prejele nekaj sladkega.

Starejše deklice:
19. Kaja Bingo Štefančič
Mlajše mladinke:
2.Tia Jenežič,
15. Nika Ljubič,
28. Inja Sešek,
30. Ivana Čič
Starejši mladinci:
21. Miha Šporn,
28. Jaka Velepič
Članice:
8. Katja Marolt
Člani:
12. Roman Marolt

• MLAJŠIH DEČKOV
Lars Marolt 30. mesto
Krištof Jerman 41. mesto,
Val Marolt 82. mesto,
Ažbe Tičar 109. mesto
Gal Novak 115. mesto
Smučarji tekači domačega kluba TSK JUB Dol so se udeležili dvodnevnega tekmovanja mladih smučarjev tekačev v Val di Fiemme v Italiji, kjer velikokrat tekmujejo
največji zvezdniki in vzorniki tega športa. Na tem največjem svetovnem tekmovanju za
najmlajše kategorije je nastopilo preko 1200 udeležencev iz 100 klubov iz 8 držav.
Uspešno so nastopili tudi Dolani, saj se je Ula Kuhar v kategoriji mlajših deklic zavihtela na zmagovalne stopničke, ostali pa so osvojili naslednja mesta:
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• MLAJŠE DEKLICE
Ida Tičar 44. mesto
Kiara Rešek 63. mesto
TSK Jub Dol pa se je med vsemi nastopajočimi klubi uvrstil na zelo visoko 10.
mesto.

INFORMACIJE

RAZNO

Uradne ure institucij in organizacij v občini
Dol pri Ljubljani

Uradne ure so se v času izrednih razmer spremenile oziroma odpadle, zato občanom in občankam priporočamo, da se informirajo preko telefonov.

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
Krajevni urad Občine Dol pri Ljubljani
(01) 530 32 49
torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Medobčinski inšpektorat na sedežu
Občine Dol pri Ljubljani
Sejna soba
Vsako 1. sredo v mesecu 15.00–16:30
Pošta Dol
030 718 542
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 Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču: 030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:
040 886 628
Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036
Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235
Vrtec s koncesijo
VVD Ježek
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Župnija sv. Marjete
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96
Gasilska zveza Dol-Dolsko
www.pgddollj.si
(01) 564 72 09
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. med. 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
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
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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
01 308 53 50
Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel, 041 259 862
Društvo upokojencev Dol - Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936
Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
Karitas
(01) 56 39 096
Rdeči križ
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00
Javna razsvetljava
KRIŽMAN d. o. o.
Dežurna telefonska številka:
051 662 089
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
Vzdrževanje lokalnih vodovodov
Klopce–Vrh–Zagorica, Podgora,
Vinje–Žabja vas, Križevska vas in
Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558
Zavetišče za pse in mačke, Meli
center Repče
041 779 884 in (07) 304 56 16

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo sam
nemočen si ostal.

ISKRENE ČESTITKE Z
NAJBOLJŠIMI ŽELJAMI
VSEM ŽENAM OB DNEVU
ŽENA, 8. MARCA,
IN OB MATERINSKEM DNEVU
ŽELI KO ZB za vrednote
NOB Dol Dolsko

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 77. letu starosti
sklenil naš dragi brat, stric, prijatelj
MIHAEL TEKALEC,
po domače Peterkov Miha
z Vrha pri Dolskem.

Iskrena hvala vsem,
ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti,
darovali sveče ali za
sv. mašo in nam izrekli
sožalje.
Posebna zahvala velja
gospodu župniku
za opravljen obred,
V 84. letu starosti se je pevcem in pogrebni
od nas poslovil
službi.
še enkrat iskrena
Ferdinand Vsem
hvala!

Tekalec
iz Dolskega.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,
prijateljem, sovaščanom in Gasilskemu
društvu Klopce za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje in sveče.
Zahvala tudi gospodu župniku Marku
Avseniku iz župnije sv. Helene za poslovilni
obred in sveto mašo.
Posebna zahvala vsem negovalcem Doma
starejših občanov Tisje Litija in za vse lepe
trenutke, ki jih je Miha preživel z vami.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi

Obvestilo JP VOKA SNAGA
Spoštovani, odvoz odpadkov na območju JP VOKA SNAGA bo od 16.
marca 2020 naprej prilagojen novim razmeram. Uporabnike prosimo,
da zabojnike, ki ne bodo izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo
na prevzemnih mestih. Naše ekipe jih bodo izpraznile takoj ko bo to
mogoče. Od 16. marca pa do preklica ne sprejemamo naročil in ne
izvajamo odvoza kosovnih odpadkov. Zaradi potencialne grožnje širjenja
okužbe bodo od ponedeljka, 16. marca 2020, pa do nadaljnjega zaprti
vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov. Zbiranje nevarnih gospodinjskih
odpadkov in odpadne električne ter elektronske opreme s premično
zbiralnico, ki je bilo predvideno od marca naprej na različnih lokacijah po
vnaprej določenem urniku, bo prestavljeno. O novih datumih zbiranja vas
bomo pravočasno obvestili.

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.

LOKALNA TRŽNICA/VRT
V najem oddam vrt v vasi Brinje. Velikost vrta po želji.
Ponudbe na telefon 040 148 368.
Helena Puh
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Rodilo se je…
Mrzlo je. Sonce še spi.
Tanka koprena meglic nizko leži.
Strehe so kot s sladkorjem v prahu posute.
Travne bilke v leden oklep so obute.
Vse je tiho. Mirno.
Prvi jutranji žarek išče oko.
Nebo svetlo sivo postaja.
Zarja se poraja.
Sonce se je prebudilo.
Z žarkom je vrh gore poljubilo.
Nebo je modrina prekrila.
Meglica se vsa je razkadila.
Nov dan se je rodil.
V življenje vse je obudil.
Petelini že so budnico odpeli.
Ptički, vsi prezebli, so prvo pesem zapeli.
Oznanjajo, da se je tudi novo leto rodilo.
V njem naj bi veliko lepega vzklilo.
Mogoče se tudi v moji glavi bo kaj novega rodilo,
kako novo vrstico zapolnilo.
Erika Maver

Preventivni ukrepi za
preprečevanje širjenja koronavirusa
Ker je za uspešno
preprečevanje širjenja
koronavirusa SARS-CoV-2
izjemno pomembno
preventivno ukrepanje, je
Nacionalni inštitut za javno
zdravje objavil navodila o
ravnanju za preprečevanje
okužbe in njenega širjenja
ter kako ravnati ob pojavu
znakov, značilnih za to
virusno obolenje.

T

ako velja, da je prvi med
preventivnimi ukrepi redno
in dosledno umivanje rok z
milom in vodo. V primeru,
da voda in milo nista dostopna, za
razkuževanje rok uporabimo
namensko razkužilo za roke.
Zaposleni naj ob tem upoštevajo
tudi pravila higiene kašlja, kihanja in
brisanja nosu ter poskrbijo za redno
zračenje zaprtih prostorov. V času
povečanega pojavljanja okužb dihal
se izogibamo zaprtih prostorov, v
katerih se zadržuje veliko število
ljudi. Pomembno je tudi čiščenje
površin, ki se jih pogosto dotikamo
z rokami. Prav tako velja, da se
izogibamo tesnim stiskom z ljudmi,
ki kažejo znake nalezljivih bolezni,
kot so nahod, vročina, kašelj,
bolečine v žrelu, bolečine v prsih,
pri težjih oblikah pa tudi občutek
pomanjkanja zraka oziroma težje
dihanje. Zgodaj v poteku bolezni je
lahko prisotna tudi diareja (driska).
V primeru, da zbolimo, ostanemo
doma, o tem obvestimo svojega
izbranega zdravnika in ravnamo
skladno z njegovimi navodili.
Pred morebitnim potovanjem v
tujino oziroma sprejetjem delegacij
iz tujine preverite informacije glede
izpostavljenosti posameznih držav

po svetu, ki so na voljo na spletni
strani European Centre for Disease
Prevention and Control. Ministrstvo
za zunanje zadeve pa na svoji spletni
strani in družabnih omrežij @MZZRS
javnost ažurno seznanja glede
sprejetih ukrepov v posameznih
državah. Osrednje mesto z
najnovejšimi informacijami o

aktivnostih v Sloveniji, povezanih s
koronavirusom, je vzpostavljeno na
portalu www.gov.si. Pomembno je,
da ravnamo preventivno,
upoštevamo navodila za
preprečevanje širjenja okužbe, v
primeru suma na okužbo pa
ravnamo skladno z navodili
zdravstvenega osebja.

