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IZ ŽUPANOVE PISARNENAPOVED DOGODKOV

Kot ste že opazili, vas je prva 
osvežitev že pričakala v 
poštnih nabiralnikih. 
Uredniški odbor skupaj z 

novo urednico Nino Keder je krepko 
zavihal rokave in pred vami je 
občinsko glasilo Pletenice v novi 
podobi, poleg tega pa dodano 
vrednost predstavljata tudi vsebinska 
pestrost in sodobnejši pristop k 
poročanju. Upam, da se bomo z 
novo uredniško ekipo še bolj 
približali vašim potrebam in željam 
po informiranosti ter da bo vsaka 
nova številka še bolj dodelana, kajti 
zavedati se moramo, da občinsko 
glasilo ni namenjeno zgolj 
posredovanju trenutnih aktualnih 
informacij, temveč je precej več. Je 
dokument življenja in ustvarjanja 
skupnosti ter ima zato trajno 
dokumentarno vrednost.
V poletnem času smo kar veliko časa 
namenili prijavam na projekte in 
uspešno smo oddali dve prijavi na 
Ministrstvo za kmetijstvo, na Sklad za 
razvoj podeželja, pridobili smo 
pravico do saniranja štirih plazov, 
začeli smo z sanacijo ceste v 
Senožetih in Vinjah. Intenzivno se 
pripravljamo na sanacijo ceste proti 
vodohramu Vrh nad Dolskim, v 
nadaljevanju pa nas čaka še 
rekonstrukcija obstoječega 
vodohrama. 
Posebno poglavje je povezovanje 
naše lokalne ceste do novega krožišča 
na Vidmu. Izpolnili smo vse projektne 
zahteve in skupaj z VOKO iščemo 
ustreznega izvajalca za začetek 

gradnje. Sama izvedba krožišča in 
nova povezava proti naselju 
omogočata tudi predvideno 
umeščanje bencinskega servisa Petrol. 
Novo umeščanje tako močnega in 
frekventnega dejavnika v območje 
spalnega naselja pa bo prineslo še kar 
nekaj preizkusov smotrnosti takšnega 
ravnanja in zahtevalo skrben pregled 
vseh dejavnikov v smeri ohranjanja 
vsaj dosedanje kakovosti življenja na 
omenjenem območju, če ne celo 
zagotavljanja boljše kakovosti.
Drugo, morda še bolj pomembno 
prometno poglavje in vidik 
previdnosti pri ravnanju pa odpira 
stanje, ki se bo vzpostavilo z 
občasnimi zaporami zasavske ceste 
med gradnjo krožišča. Na podlagi 
izkušenj iz preteklosti se zavedamo, 
da se bo promet skozi naselja Videm, 
Beričevo in Brinje zelo povečal, zato 
smo se v mesecu juliju srečali župani 
občin, ki si delijo storitve 
medobčinskega redarstva. Na 
sestanku smo preučili vse vidike 
ogrožanja prometa  v tem času in 
iskali morebitne skupne rešitve. 
Občina Dol bo v tem času na 
omenjenem območju namestila nove 
opozorilne table za meritve hitrosti, 
bistveno bo povečala prisotnost 
občasnega merjenja hitrosti, pred 
postajališči za šolski avtobus bodo 
nameščene montažne hitrostne ovire, 
okrepili pa bomo tudi postopke za 
izgradnjo pločnikov v bližini 
postajališč. Seveda bomo pred 
začetkom šolskega leta veliko skrb 
namenili tudi drugim območjem v 

naši občini, skupaj s policijo, 
upokojenci in šolo bomo izvajali 
preventivne ukrepe na poti v šolo, 
pred začetkom pouka pa bomo na 
novo prepleskali talne označbe in 
obnovili opozorilne table, na delih 
kjer potekajo šolske poti. 
Pred nami je tudi priprava novega 
proračuna. Veliko projektov bo 
odvisnih od dogovora z 
Energoplanom in SKB-jem. Dinamika 
poplačevanja dodatnega dolga iz tega 
postopka bo močno vplivala na 
prihodnje razvojne projekte, kljub 
temu pa smo optimistični in bomo 
skupaj z vami poskušali določiti 
najpomembnejše in najnujnejše 
projekte. 
Za konec pa še nekaj bolj veselega in 
vedrega. Jesen je že sama po sebi 
prečudovit letni čas, bogat z darovi 
narave in zato zelo primeren za 
skupna druženja ter obujanje starih 
običajev. Tudi v letošnjem letu bomo 
pripravili skupno druženje, 
poimenovali smo ga »Pozdrav jeseni«. 
Poskušali vam bomo približati stara 
kmečka opravila skozi »vaške igre«, 
predstavili vam bomo domače 
pridelovalce, rokodelce, pripravili 
pester zabavni program in še kakšno 
presenečenje vas čaka. Zato vljudno 
vabljeni da se prijavite na srečanje in 
aktivno sodelujete v programu. 
Dogodek se bo odvijal v soboto, 5. 
oktobra, na ploščadi OŠ Janka Modra 
in na spremljajočih objektih.  
 •Vaš župan Željko Savič

Poletje se počasi umika, čas brezskrbnosti in razposa-
jenosti se končuje. V poletnem času smo doživeli kar 
nekaj neurij in osvežitev, do konca avgusta in še nekaj 
prihodnjih mesecev pa nas zagotovo čaka še nekaj 
takšnih preizkušenj ali osvežitev.

Koledar dogodkov
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Pletenice so informativno glasilo 
občine Dol pri Ljubljani. Glasilo 
izhaja enajstkrat letno in ga brez-
plačno prejme vsako gospodinj-
stvo v občini.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

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

E-naslov
pletenice@dol.si

Izvršna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Leon Tabor

Uredniški odbor
Aleksandra Resman
Katja Kralj
Špela Korinšek

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 3000 znakov (s 
presledki vred) zaradi omejenega 
prostora ne bodo objavljena. 
Navodila za oddajo prispevkov in 
pisem bralcev ter cenik oglasnega 
prostora najdete na spletni strani 
www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

S to številko Pletenic vas pozdravljam kot nova 
urednica občinskega glasila. Prenovljena in 
osvežena podoba je bil eden izmed mojih prvih 
uresničenih ciljev. V čast si štejem, da bom kot 
rojena Beričevka, domačinka, ki sem si tu tudi 
ustvarila družino, s svojim delom lahko nekaj 
vrnila kraju, ki mi je toliko dal. Lepi spomini, 
krasni dogodki in še lepša prihodnost naš čaka. 
Kot je nedavno dejal prijatelj iz Ljubljane, ki je 
prvič obiskal Dol in odkrival našo lepo naravo: 
»Vi res živite v raju!« Veselim se, da bom lahko 
svoje dvajsetletne novinarske in uredniške 
izkušnje prenesla tudi v svojo domačo občino. 
Nemalokrat ugotovimo kako majhen je ta 
svet, Slovenija, naša občina, naš kraj. Med 
tokratnim pogovorom z novomašnikom Tadejem 
Ložarjem iz Beričevega sva tako na novo obudila 
najine sorodstvene vezi in ugotovila, da nas 
na domačem pragu čaka še veliko neodkritih 
čudovitih zgodb. Če imate tudi vi kakšno in bi jo 
radi delili s soobčani, nam pišite na pletenice@
dol.si ali na Glasilo Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani. Veseli bomo vseh predlogov, spodbud 
in pohval ter konstruktivnih kritik. Z vašo pomočjo 
in za vas bomo spletli nove zgodbe.

Nina Keder, urednica

Pletemo 
nove 
zgodbe

31.8.

12.9.

10.10.

29.8.

Gasilska veselica  
PGD Dol pri Ljubljani 

Tori trio
Poletni glasbeni paviljoni 2019

Makalonca
Poletni glasbeni paviljoni 2019

Tantadruj
Poletni glasbeni paviljoni 2019

Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani vas ob 19:00 
uri vabi na gasilsko veselico, ki bo pred gasilnim domom v 
Dolu. Veselica bo pod velikim šotorom. Za hrano, pijačo in 
bogat srečelov bomo poskrbeli domači gasilci in gasilke, za 
veselo vzdušje pa skupina Harmonk’N’Roll.

Jure Tori 
(harmonika), 
Matjaž Stošić 
(kitara),  
Ewald 
Oberleitner 
(kontrabas) 

Marta Močnik Pirc (sopran, strunski tamburin), Marjanca 
Jocif (kljunaste flavte), Kristina Martinc (kljunaste flavte), 
Janez Jocif (portativ, oprekelj, dude, piščali, strunska lajna)

Boštjan Soklič (vokal, kitara), Mateja Blaznik (vokal, 
klasična kitara), Aleš Hadalin (vokal, orglice, flavta)

20.00

20.00

19.00

20.00

Spoštovane sokrajanke, 
spoštovani sokrajani!
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Vstopnine ni!

Vstopnine ni!

Vstopnine ni!
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBENOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

VARNOST OTROK NA POTI V ŠOLO
Največji del srečanja so 

namenili pogovoru o 
cestno prometni varnosti 
in v zvezi s tem tudi o 

morebitnem najemu ali nakupu 
stacionarnih radarjev v vseh treh 
občinah. Župani namreč ugotavljajo, 
da imajo v svojih občinah precej 
cestnih odsekov, kjer prometna 
varnost ni na primerni ravni, 
predvsem pa gre tudi za pogoste 
kršitve hitrosti.
Na pogovor so povabili tudi 
predstavnika podjetja Intermatic 
Saša Živkoviča, ki v veliki meri v 
Sloveniji skrbi za dostavo mobilnih 
in stacionarnih radarjev, na 
pogovoru pa je bila tudi vodja 
medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Helena Kozlevčar. Saša 
Živkovič je županom predstavil 
prednosti najema stacionarnih 
radarjev, ki imajo večji vpliv na 
umiritev prometa kot mobilni, po 
svoje so tudi do uporabnikov v 

prometu bolj prijazni, saj ne 
predstavljajo elementa 
presenečenja. Živkovič je omenil, da 
posamezno ohišje sicer ni poceni, 
saj stane približno 5.600 evrov, ob 
nabavi večjih količin pa bi utegnila 
biti cena nekoliko nižja. Poleg tega 
je treba najeti še radar, a je Živkovič 
obenem poudaril, da se vložena 
sredstva hitro povrnejo, predvsem 
pa njihova namestitev kaj hitro 
pomeni tudi veliko umiritev 

prometa in zagotavlja bistveno 
manjše število prekrškov v 
doglednem času.

DEVET OHIŠIJ ZA RADARJE
V omenjenih treh občinah 
razmišljajo o nabavi približno 
devetih ohišij, pri čemer bi si 
radarske merilnike lahko izposojali 
med seboj. Željko Savič je opozoril, 
da se je promet v naši občini močno 
povečal, predvsem pa so kritične 
jutranje in zgodnje popoldanske 
ure, ko se ljudje vozijo na delo in z 
dela, mnogi pa se pri poti od doma 
ali domov usmerjajo tudi na 
stranske ceste skozi Brinje, Beričevo, 
Videm in Dol. Pri vožnji skozi 
naselja se težava pojavlja zaradi 
ozkih cestišč in pomanjkanja 
pločnikov. Dodatno obremenitev bo 
zagotovo od septembra naprej 
predstavljala tudi gradnja krožišča 
na Vidmu in zato bi bilo smiselno 
poskrbeti za dodatno varnost na 
občinskih cestah. Župan zato 
razmišlja o treh možnih lokacijah, 
pa tudi o namestitvi ležečih ovir 
predvsem na avtobusnih 
postajališčih, vse z namenom 
umiritve prometa in zagotavljanja 
varnosti. •Matjaž Kranjec

V sredini meseca julija so 
se v Dolu srečali župani 
treh občin – Franci 
Rokavec iz Litije, Rajko 
Meserko iz Šmartnega 
pri Litiji ter Željko Savič iz 
Dola pri Ljubljani. 

Župani razmišljajo o najemu radarjev
Župani treh občin 
Željko Savič (Dol 
pri Ljubljani), Franci 
Rokavec (Litija) 
in Rajko Meserko 
(Šmartno pri Litiji) 
so večji del srečanja 
namenili pogovoru 
o prometni varnosti 
in morebitnem na-
kupu stacionarnih 
radarjev.

Občina Dol pri Ljubljani je ena izmed peščice slovenskih 
občin, v katerih bo v letošnjem letu uveden tako imenovani 
participativni proračun. Gre za orodje, s katerim boste občani 
ne samo predlagali, ampak z glasovanjem tudi izbrali projekte, 
ki jih bo Občina v naslednjem letu dejansko tudi izvedla.
Predloge projektov bomo uradno pričeli zbirati v septembru, 
vas pa že sedaj pozivamo, da razmišljate o izzivih in potrebah 
območja na katerem živite. Občina bo za leto 2020 v pro-
računu zagotovila 120.000,00 EUR za izvedbo izglasovanih 
projektov, po 20.000,00 EUR za območje vsakega vaškega 
odbora. Vrednost posameznega projekta bo omejena na 
minimalno 5.000,00 in maksimalno 20.000,00 EUR.
V septembru bodo organizirane tudi javne predstavitve 

participativnega proračuna s posveti za vseh šest obmo-
čij, kjer boste prejeli vse potrebne informacije o izvajanju. 
O vseh podrobnostih boste pravočasno obveščeni, infor-
macije bodo na voljo tudi na občinski spletni strani.
Prepričani smo, da imate veliko odličnih idej, ki bodo 
prispevale k še prijetnejšemu in še bolj kakovostnemu 
življenju v naši občini, zato vljudno vabljeni k aktivnemu 
sodelovanju.
Do 6. 9. 2019 vas vabimo tudi, da na naslov obcina@dol.
si pošljete predloge za naziv oziroma slogan projekta par-
ticipativnega proračuna v občini Dol pri Ljubljani, ki se bo 
v prihodnosti uporabljal v vseh komunikacijskih kanalih.  
 Občina Dol pri Ljubljani

Odločanje o porabi dela proračunskih sredstev  
imate v rokah vi, spoštovani občani

Začelo se bo novo šolsko leto in s tem 
tudi vsakodnevno povečano število 
otrok na cesti. Otroci se po daljših 
počitnicah vračajo v šolo in je zato 
prav, da jim vsi skupaj pomagamo 
osvežiti znanje o pravilih in obnašanju 
v cestnem prometu, da bo njihova pot 
v prometu varna prav vsak dan. 
Policisti bomo tako kot vsako leto v šoli 
učence večkrat obiskali in jih skupaj z 
učitelji spomnili na nevarnosti, s 
katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem 
prometu.
Priporočamo, da starši skupaj z otroki 
večkrat preberejo naslednje vsebine, ki 
so dosegljive tudi na spletni strani 
Policije: 
Najpomembnejša pravila, ki jih morajo 
otroci poznati za varno pot v šolo in 
domov:
• Cesto lahko prečkajo samo na 
prehodu za pešce in pri zeleni luči na 
semaforju za pešce v primeru 
semaforiziranih prehodov.
• Na svoji poti naj uporabljajo 
označene ali semaforizirane prehode 
za pešce, nadhode oziroma podhode.
• Pred prečkanjem ceste se morajo 
prepričati, ali imajo prosto pot (pogled 
na levo, desno in še enkrat levo).
• Pravilno morajo hoditi po pločniku 
ali ob robu ceste, kjer ni pločnika.
• Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.
• Ne smejo se igrati na pločniku.
• Pri hoji naj bodo opremljeni s 
kresničko.
• Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo 
kolesarsko stezo.

• Kolo naj vozijo počasi in previdno, s 
kolesarskim izpitom in na pravilno 
opremljenem kolesu.
• Uporabljati morajo kolesarsko 
čelado. To po novem velja za vse 
voznike in potnike na kolesu do 
dopolnjenega 18. leta starosti
• Med vožnjo z vozilom pa morajo biti 
pripeti z ustreznim zadrževalnim 
sistemom.

Starši!
• Te in prihodnje dni čim več časa 
namenite prometnovarnostni vzgoji 
svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi 
osnovnimi prometnimi pravili (pomen 
barv na semaforju, možne nevarnosti 
na šolski poti ...)

• Preverite, kaj vaši otroci znajo in 
zmorejo, ne le na šolski poti, ampak 
tudi na sprehodu, na kolesu ali v 
avtomobilu.
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim 
ravnanjem dajete zgled svojim 
otrokom! Pomislite, kako sami prečkate 
cesto, ali uporabljate varnostne pasove, 
kako parkirate, ali vpričo svojih otrok 
telefonirate med vožnjo.
• Pri prevozu otroke dosledno 
zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma 
jih prevažajte zavarovane v ustreznih 
sedežih, primernih otrokovi starosti in 
telesni teži. Tudi sami se vedno 
pripnite!
Poskrbite, da bodo otroci v avto 
vstopali in iz avta izstopali na tisti 
strani, ki je obrnjena stran od drugih 
vozil in prometa. Nevarno je tudi vsako 
prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega 
otroka starši iz vozila vzemite sami.

Vozniki!
• Kot udeleženci v prometu bodite na 
otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebej pozorni!
• Temu prilagodite tudi način svoje 
vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte 
hitrost vožnje. Vozite še posebej 
previdno, počasi in na zadostni 
varnostni razdalji.
•Izogibajte se uporabi mobilnega 
telefona med vožnjo, ki nevarno 
preusmerja pozornost s ceste in 
dogajanja v prometu.
 Savo Gvardijančič,  
 vodja policijskega okoliša

Problematiko jim 
je podrobno po-

jasnil predstavnik 
podjetja Inter-

matic Saša Živk-
ovič, v pogovoru 
pa je sodelovala 

tudi vodja 
medobčinskega 

inšpektorata in 
redarstva Helena 

Kozlevčar.
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VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMOVPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO

1. VPRAŠANJE
V: V zadnjem času je uporaba 
električnih avtomobilov v porastu, 
naša občina pa še nima polnilnice 
za električna vozila. Zanima me, ali 
je v načrtu razvoj infrastrukture 
tudi na tem področju. Primerna 
mesta bi bila verjetno v centru Dola 
in na primer v Dolskem pri 
Kulturnem domu (ali pa morda ob 
trgovini Mercator).

O: Na Občini se strinjamo, da 
električna kolesa in avtomobili 
postajajo vedno pomembnejši del 
naše vsakdanjosti in oblika 
mobilnosti. Občina načrtuje prijavo 
na javni poziv, ki je odprt v okviru 
EKO SKLADA, Slovenski okoljski 
javni sklad, in sicer za naložbe v 
izgradnjo kolesarske infrastrukture. V 
tem okviru se v naslednjih letih 
predvideva tudi ureditev polnilne 
infrastrukture za električna kolesa in 
avtomobile v centru Dola, Dolskega, 
Senožeti, na Lazah pri železniški 
postaji in v Beričevem pri ELES-u.

 Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
V: Zanima me, kdo plača popravilo 
avta, če zapelješ v luknjo, ko se 
umikaš nasproti vozečemu 
avtomobilu ali traktorju? Gre za 
luknjo ob cesti v Vinjah, ki je 
nastala približno dva dneva po 
popravilu in to se kljub sanaciji 
dogaja ob vsakem močnejšem dežju.

O: Vozniki se morajo prilagajati 
vsakokratnim razmeram na cesti. V 
primeru srečanja z nasproti vozečim 
vozilom, kjer ni prostora, da se obe 
vozili varno zaobideta, je izvedba 
takšnega manevra stvar dogovora 
med voznikoma. Če v omenjenem 
primeru pride do poškodbe vozila, 
popravilo plača voznik, ki se na 
situacijo ni odzval skladno s predpisi. 

Če je poškodba na vozilu denimo 
nastala med manevrom umikanja 
zaradi objestne vožnje drugega 
vozila, pa je za povzročitev 
domnevne škode odgovoren voznik 
drugega vozila. Posledica tega je 
lahko terjanje povračila stroškov za 
popravilo od samega voznika 
oziroma s strani zavarovalnice, pri 
kateri ima domnevni povzročitelj 
zavarovano avtomobilsko 
odgovornost. Občinska uprava

 3. VPRAŠANJE
V: Opažam, da pregledniška služba 
ne preverja cest na primer po 
nalivih. Prilagam tudi fotografije.

O: V zadnjih dveh mesecih smo bili 
v naši občini priča trem večjim 
neurjem, zaradi katerih so morale 
posredovati tudi intervencijske 
službe. Pregledniška služba, ki deluje 
v okviru režijskega obrata, sicer 
redno izvaja preglede na občinski 
cestni infrastrukturi, se pa zaradi vse 
pogostejših izrednih dogodkov in 
majhnega števila zaposlenih vsa dela 
ne izvajajo podrobno in celovito. V 
zvezi s tem zato Občina razmišlja o 
spremembi organiziranosti izvajanja 

obvezne gospodarske službe 
rednega vzdrževanja občinskih cest. 

 Občinska uprava

4. RAZLIČNA IZHODIŠČA ZA 
RAZMISLEK
1. Cesta skozi vasi Brinje in 
Beričevo se iz dneva v dan bolj zdi 
kot edina možna prometna 

Prebivalci občine Dol pri Ljubljani lahko svoja vprašanja in pobude naslovite tudi 
na nas in v Pletenicah si boste lahko prebrali odgovor. Pišite nam na elektronski 
naslov pletenice@dol.si ali po navadni pošti na naslov Glasilo Pletenice, Dol 1, 
1262 Dol pri Ljubljani. 

Skrbijo vas promet, ceste, luknje in odpadki

povezava za vse  avtomobiliste – 
Zasavce ter čedalje bolj tudi težkih 
tovornjakov do Dola pri Ljubljani. 
2. Opozarjam na dogajanje v naši 
lepi občini. Skozi Beričevo vozijo 
tovornjaki vozijo, vlačilci s 
priklopniki in avtobusi. Vozijo se 
tudi skozi Videm in ogrožajo pešce, 
predvsem naše otroke. Sprašujem 
se, kdo bo odgovarjal v primeru, da 
se kaj zgodi. Je za ukrepanje res 
nujno, da se najprej nekaj zgodi? 
Preteklo leto smo pisali na Agencijo 
za promet, ker ni bila opravljena 
košnja. Bomo morali leto sto 
ponoviti? Župan je veliko obljubljal, 
zato predlagam, da si ogleda 
fotografije, ki jih prilagam. 
Prometna ureditev ni primerna. Je 
res tako težko uvesti prepoved 
vožnje za tovorna vozila na 
omenjenih odsekih in vključiti 
policijo, ki bi lahko kršitelje 
sankcionirala? 
3. Fotografija je bila posneta 
zjutraj, pol ure po odhodu šolskega 
avtobusa. Nadalje vsako jutro v 
smeri proti Pečniku vozi šolski 
avtobus (dvonadstropni) iz 
Dragomlja, poleg tega pa še mnogo 
kaminov, kombijev ... Na cesti so v 
tem času otroci in kolesarji. Celotna 
občina je prometno nevarna. Na 
ogromno mestih vključevanja v 
promet se težko vidi na cesto. Samo 
upamo lahko, da se ne bo nič 
zgodilo. 

> Problema se na občinski upravi 
dobro zavedajo, preberete si lahko 
županov nagovor na strani 2 ter 
poročilo o že uresničenih pobudah 
ter nadaljnjih ukrepih na strani 4), 

občinska uprava pa podaja še 
naslednji odgovor.

O: Stanje prometa skozi vasi 
Beričevo in Brinje je predvsem v 
jutranji prometni konici zares 
zaskrbljujoče. Ker je projekt 
izgradnje pločnika dolgotrajen, se je 
Občina odločila, da bo v kratkem 
postavila ležeče policaje, ki bodo 
onemogočali hitro vožnjo ter hkrati 
odvračali tranzitne voznike od 
vožnje skozi obe vasi. To je v tem 
trenutku edini ukrep, ki bo povečal 
prometno varnost naših občanov ter 
zagotovil varno pot v šolo za naše 
otroke. Občinska uprava
5. VPRAŠANJE 
V: Ob poti na eni od »tras« mojih 
pasjih sprehodov, na nabrežju 
Kamniške Bistrice, tik pred 
sotočjem s Savo sem naletela na 
prizor, ki ga prikazuje naslednja 
fotografija. 

O: Občina je takoj, ko je bila 
obveščena o dogodku, naročila 
odvoz odpadkov, tako da je bilo 

stanje kmalu sanirano. Občina 
poziva posameznike, ki brezbrižno 
onesnažujejo naše okolje, da 
odpadke odlagajo na za to 
predvidena odlagališča, npr. v zbirni 
center Barje, ki je odprt vsak dan 
razen nedelje in praznikov. 

 Občinska uprava

6. POBUDA
V: Pošiljam fotografijo cestišča na 
Lazah, ki je bila posneta po nalivu.

O: Občina je v sodelovanju s PGD 
Laze že v juniju pristopila k čiščenju 
prepustov, vendar pa zaradi vse 
pogostejših neurij žal ponovno 
prihaja do zamašitev cevi ali strug. 
Zaradi intenzivnosti padavin je 
podobne situacije kljub vzdrževanju 
težko vedno preprečiti. 

 Občinska uprava

7. VPRAŠANJE
V: V Podgori že 14 dni ne svetijo 
ulične luči. Zanima me, kdaj bodo 
ponovno zasvetile, saj gre tudi za 
varnost vaščanov. 

O: V Podgori je prišlo do okvare 
na vkopanem električnem vodniku. 
Kmalu po sanaciji okvare je zaradi 
stika, ki je nastal nekje v tleh, prišlo 
do izklopa varovalke. Izvajalec del je 
želel težavo odpraviti s prevezavo, a 
žal ni šlo. Posledično se je dogajalo, 
da so kakšen dan luči sijale, 
naslednji dan pa spet ne. Izvajalec 
del je že določil mesto okvare, zato 
pričakujemo, da bo težava 
odpravljena v najkrajšem možnem 
času.  Občinska uprava
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Da v naši občini živijo ali pa so 
živeli številni znani športniki, 
nekateri med njimi prave 
legende, posebej v zimskih 

športih, zagotovo ni nobena novica. O 
njih lahko nekaj malega preberete tudi 
na naslednjih straneh Pletenic. Da pa 
se občina ponaša tudi s številnimi 
mladimi nadarjenimi športniki in 
športnicami, pa je za marsikoga 
verjetno nekaj novega. Ena iz tega vala 
nadvse nadarjenih športnikov je tudi 
sedemnajstletna Staša Kolar, ki se je v 
našo občino z družino preselila pred 
dobrimi štirimi leti iz Ljubljane. 
Prijeten dom so si našli v Zaborštu, 
tako rekoč tik pred vzpetino na 
Korant. Staša je nadvse nadarjena 
judoistka, do zdaj največji uspeh pa je 
dosegla, ko se je pred nekaj tedni 
udeležila olimpijade mladih v 
azerbajdžanskem Bakuju. »O nastopu 
na olimpijadi mladih sem dobesedno 
sanjala, saj je to prvi korak do tistih 
pravih iger. Pa vse do zadnjega ni 
kazalo dobro, saj me je ovirala 
poškodba, zato sem se bala, da sploh 
ne bom mogla iti. Nazadnje se je vse 
dobro izteklo, bila sem tam, uspešno 
tekmovala in v družbi 63 drugih 
slovenskih tekmovalk in tekmovalcev 
doživela nepozabne dni,« se tega 
izjemnega dogodka spominja Staša.

PETKRATNA  
DRŽAVNA PRVAKINJA
Na delovni mizi v njeni sobi so lepo 
zložene številne medalje, priznanja, pa 
tudi slike s tekmovanj. »Do zdaj sem 
bila kar uspešna, saj sem petkratna 
državna prvakinja v mojih starostnih 
kategorijah, letos nazadnje v starostni 
kategoriji do osemnajst let, bila sem 
peta v evropskem pokalu. Zdaj me 
počasi čaka članska konkurenca, in 
moram reči, da imam kar velike 
ambicije. Moja vzornica je Koprčanka 
Andreja Leški, skupaj sva v judo klubu 

Bežigrad. Sicer je najbolj znana Tina 
Trstenjak, ampak sama se bolj oziram 
za Andrejo. S Tino sem se enkrat že 
pomerila, resda sem izgubila, a po 
zahtevnem boju. Bila je kar dobra 
izkušnja,« pravi mlada športnica, ki 
tudi svojo prihodnost povezuje z 
delom v športu. »Morda kot trenerka, 
zanima pa me tudi psihologija, a vse 
nekako vidim povezano s športom.« 
Sicer pa Staša že zdaj deluje kot 
trenerka in glede na to, da je dijakinja 
tretjega razreda športne gimnazije 
Šiška, prostega časa skorajda ne ostaja 

V Zaborštu smo obiskali 
mlado judoistko Stašo 
Kolar, ko se je vrnila 
z olimpijade mladih v 
azerbajdžanskem Bakuju. 
Osvojila je deveto mesto.

Slovenijo zastopala na olimpijadi 

nič. »No, ja, nekaj ga že je,« se 
nasmehne, a potem pove, da tudi tega 
veliko preživi v domačem okolju. 
»Vesela sem, da smo se preselili sem v 
naravo. Lepo je, ni hrupa, mir in 
zelenje povsod.« Sicer pa pri Kolarjevih 
ni dolgčas, saj jim družbo v hiši delajo 
še psička pasme staford, mačka, ki so 
jo našli in posvojili, kar precejšna 
četica podgan, pet kač in prav toliko 
pajkov. Največji med njimi meri celo 
deset centimetrov. »Kar veliko dela je z 
njimi, je pa tudi veliko veselja. 
Podgane? So zelo živahne, rade imajo 
družbo, hitro pridejo k tebi, ko si 
doma, sploh niso umazane, ne 
smrdijo, kje pa. Gre za predsodke. Tudi 
s kačami je podobno.«

VSI SO ŠPORTNIKI
Sicer pa so v Kolarjevi družini športni 
geni tako rekoč doma. »Ja, vsi se 
nekako ukvarjamo s športom. Oče 
Matjaž je bil smučarski skakalec, 
mama Tanja je bila atletinja in 
rokometašica, bratec Anže pa je pri 
enajstih letih nadarjen nogometaš. 
Šport je del našega življenja. Tako kot 
so včasih del tega tudi poškodbe, saj 
prav zdaj čakam na operacijo križnih 
vezi. Nič prijetno, a je treba tudi to 
opraviti.«  •Matjaž Kranjec

Ko spregovoriva o judu, se najbolj 
razgovori. »Zanj sem se odločila 
že v osnovni šoli, ko sem videla 

predstavitev. Prej sem se ubadala z 
gimnastiko in plesom, potem pa me 
je judo dobesedno posrkal. Kaj hitro 
sem šla tudi v klub Bežigrad in zdaj 
sem tu z vsemi ambicijami in načrti. 
Upam, da bom še marsikaj dosegla, 

časa je še veliko.«

Judo jo je 
posrkal vase
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Staša že štiri leta živi v Zaborštu ob 
vznožju Koranta skupaj z mamo Tanjo, 
očetom Matjažem in bratom Anžetom. 

Staša se že nekaj let 
uspešno udejstvuje 
v judu, je večkratna 
državna prvakinja v 
svojih kategorijah, 
olimpijada mladih 
v Bakuju pa je bila 
posebna 
izkušnja. 



disciplina, iz nje dobivamo vrhunske 
športnike, četudi gre za garaški šport. 
Vesel sem, da dogodek sovpada z 
razstavo karikatur bratov Poklukar, ki 
sta bila tudi udeleženca olimpijskih 
iger,« je med drugim ob sprejemu in 
odprtju razstave povedal župan naše 
občine Željko Savič.

NAŠI POMEMBNI OBČANI
Nadvse prijetno je bilo videti številne 
nekdanje olimpijce in olimpijke iz 
naše občine, njihove trenerje in 
sodelavce, ob njih pa tudi mnoge 
staroste, ki so tako ali drugače 
zaznamovali življenje pri nas in tudi 

širše. Celo prvi župan Anton Jemec 
je premogel dovolj moči, da se je 
pridružil lepemu dogodku. Zraven je 
bil tudi nekdanji tekmovalec Jakob 
Kuhar, ki se je z zimskim športom 
spopadal že precej pred drugo 
svetovno vojno, najstarejši »zimski« 
olimpijec Janez Pavčič, pa znameniti 
doktor Janez Grad, sicer ljubitelj 
čmrljev, kakor zagotovo dobro ve že 
celotna dolina. A vse skupaj je ob 
koncu zaznamoval tudi prijeten krajši 
nastop pevke Jasne Žitnik ter 
kitarista Andreja Marinčiča. Zanimivo 
je, da je tokrat na obisk v svojo 
občino prišla tudi Petra Majdič s 
celotno družino. »Deklet sicer ne 
želim izpostavljati javnosti, saj vem, 
kako dvorezen meč je to, ampak 
zdelo se mi je pa prav, da ju sem 
vendarle pripeljem,« je dejala 
nekdanja odlična tekmovalka.   
� •Matjaž Kranjec

DOGAJANJE V NAŠI OBČINDOGAJANJE V NAŠI OBČIN

Kdo bi verjel, da se bo v 
Erbergovih paviljonih v 
Dolu na tisti soparni in 
vroči junijski četrtek 

nabralo toliko ljudi, ki so želeli 
pozdraviti nekdanje zimske olimpijce 
iz naše občine. Pa se jih je kljub 
vsemu tja odpravilo toliko, da so 
morala vrata v prostore ostati odprta. 
Le tako so si vsi lahko ogledali tisto, 
kar je bil dejansko povod za prijetno 
vroč poletni večer. Razlog za srečanje 
namreč ni bil samo sprejem 
olimpijcev razlog za srečanje, pač pa 

sta ob tej priložnosti naša olimpijca 
Jože in Matjaž Poklukar predstavila 
svoje zanimive karikature, v katerih 
se nista izognila niti svojih športnih 
sopotnikov. »Petintrideset let je 
minilo, odkar smo se razveselili prve 
slovenske medalje na olimpijskih 
igrah, takrat res še v okviru nekdanje 
Jugoslavije, ko si je Jure Franko 
prismučal srebro v veleslalomu v 

Sarajevu. To je bil eden izmed 
vrhuncev, ki so ga potem dopolnili 
še mnogi drugi, predvsem bi tu 
omenil našo Petro Majdič. Nikoli ne 
bomo pozabili, v kakšnih mukah si je 
priborila svoje odličje. Sicer pa vas je 
tu veliko, na katere smo lahko 
ponosni in ki ste naše otroke 
usmerjali v pravo smer. Tudi zdaj je 
smučarski tek pri nas neka bazična 

V Erbergovih paviljonih je 
konec junija ob obletnici 
prve slovenske olimpijske 
medalje potekal sprejem 
za olimpijce iz naše 
občine.

Ob otvoritvi razstave je nekdanje 
olimpijce in goste pozdravil župan 
naše občine  Željko Savič.

Ob koncu sta s krajšim koncertom 
dogodek oplemenitila še pevka Jasna 

Žitnik in kitarist Andrej Marinčič.

Kot se spodobi, so se nekdanji olimpijci, 
gostje in obiskovalci pred paviljoni 
postavili za »gasilsko« fotografijo.

Zbrani vsi naši olimpijci 
Med mnogimi uglednimi gosti na 

otvoritvi razstave Matjaža in Jožeta 
Poklukarja smo lahko pozdravili 

nekdanje zimske olimpijce Jožeta 
Klemenčiča, Andrejo Smrekar – Pris-
lan, Jureta Velepca, Mitjo Valenčiča, 

Petro Majdič, pa njihove spreml-
jevalce Ivana Strasserja, Braneta 

Slabanjo, Roberta Slabanjo, starosto 
tekaških športov Jakoba Kuharja, 

mnoge nekdanje vodilne v tekaškem 
klubu Jub Dol, prvega dolskega 

župana Antona Jemca ter nekatere 
sedanje vodilne v naši občini.

Množica prisotnih

Prvi župan naše občine Anton Jemec 
v družbi z najstarejšim športnikom v 
občini Jakobom Kuharjem.

1110

Petra Majdič 
je prišla z vso 
družinico, pred 
naš objektiv pa 
se je postavila ob 
občinski svetnici 
Mojci Repanšek.
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DOGAJANJE V NAŠI OBČINDOGAJANJE V NAŠI OBČIN

Sicer pa je Nika Solce 
vsestranska umetnica, 
lutkarica in pevka, ki svoje 
ustvarjanje združuje z 

ljudskim izročilom. Od mladih let 
naprej nastopa z glasbeniki z vsega 
sveta, išče nove izraze v vseh smereh 
– tako iz divjega balkanskega ritma 
kot tudi iz indijskih duhovnih pesmi. 
Glasba, ki jo ustvarja z različnimi 
glasbeniki in mednarodnimi 
zasedbami, je preplet ljudskega 
izročila, avtorske glasbe in uglasbitev 
pesmi Franceta Prešerna, Srečka 
Kosovela, Ferija Lainščka in drugih 
slovenskih pesnikov. Prav posebno 

vez je stkala s poezijo Srečka 
Kosovela, ki jo že leta raziskuje in 
uglasblja. »Kosovel mi je nekako 
prirasel k srcu zaradi svoje 
posebnosti in izjemnosti. Seveda sem 
bila tudi na njegovem domu v 
Tomaju, spregovorila z zdaj že 
ostarelo, a še vedno čilo in zgovorno 
oskrbnico hiše. Morda me je še 
posebej pritegnila slovenska zavest 
vseh Kosovelov, ki so v Srečkovi 
mladosti hodili peš čez poljane na 

predstave v ne ravno bližnji Trst,« je 
povedala glasbenica. Pred leti je 
uglasbila in posnela ploščo njegovih 
pesmi za otroke, v Dolu pa je 
občinstvu predstavila pesmi z 
najnovejše plošče Tiha misel, na 
kateri je uglasbila intimno ter 
impresionistično poezijo kraškega 
poeta. Škoda le, da se je izjemnega, s 
čustvi močno prežetega koncerta, ki 
je občasno spominjal na izvajanje 
legendarne Joan Baez, udeležilo 
manjše število ljudi. So bili pa ti 
poplačani z izjemnim izvajanjem 
pevke, ki jo je na kontrabasu 
pospremil Notranjec Klemen Krajc.
 •Matjaž Kranjec

Obnovljena bo tudi kulisa 
glavnega oltarja, na kateri 
se je v teh letih nabralo 
veliko nesnage. Skoraj pol 

stoletja so na oltarju gorele samo 
voščene sveče. Ko še ni bilo elektrike 
se je ves dim nabiral na kipih in 
kulisi. Po nasvetu Zavoda za 
spomeniško varstvo bodo 
restavratorji skušali ohraniti čim bolj 
prvotno podobo. Oltar je izdelal 
priznani podobar Andrej Rovšek iz 
Moravč leta 1898. Oltarna menza je 
še prvotna, zidana iz kamna v 
gotskem slogu iz začetka 15. stoletja. 
Ob veliki prezidavi cerkve leta 1753 
je bila preoblikovana v baročnem 
stilu. Leta 1773 so postavili nov 
baročni oltar, v katerega je bila leto 
pozneje nameščena slika svete 

Proti koncu zadnjega spom-
ladanskega meseca so tudi 
Erbergovi paviljoni prepustili 
notranjost Poletnim glas-
benim dogodkom, ki jih je 
odprl močno intimen, celo 
nekoliko v romantična čustva 
usmerjeni koncert pevke in 
kantavtorice Nike Solce, ki je 
sicer ne ravno preštevilnemu 
občinstvu skupaj s kolegom 
Klemnom Krajcem pričarala 
dobro uro izjemnega glas-
benega užitka.

Farna zavetnica sveta Marjeta, Antiohijska, mučenka, kateri 
je posvečen glavni oltar v župnijski cerkvi, je stopila s trona 
in bila odpeljana v restavratorsko delavnico Kavčič v Šentjošt 
nad Horjulom, skupaj s kipoma sv. Petra in sv. Štefana, kjer jim 
vrnili prvotno podobo. 

Tih šepet čez poljane

V okviru Poletnih glasbenih paviljonov bosta Javni 
sklad za Kulturne dejavnosti iz Ljubljane in Občina Dol 
pripravila še nekaj prijetnih glasbenih dogodkov. Tako 
se bo obiskovalcem 29. avgusta predstavila skupina 
Tantadruj, 12. septembra bo nastopil Tori Trio z Jure-
tom Torijem, 10. oktobra pa še skupina Makalonca. 

Ob vseh drugih zanimivih dogodkih, ki se bodo zgodili 
v paviljonih, našim občanom zagotovo ne bo dolgčas 
v poletnih in zgodnjih jesenskih dneh. Še posebej, 

če upoštevamo, da se bo po naših krajih dogajalo še 
veliko drugih zanimivih stvari.

Pestro kulturno poletje

Kaj vse se lahko pripeti med 
koncertom, smo videli ta 
večer, ko se je s kitare odlo-
mil gumb za nastavitev višine 
tonov. A vse skupaj so hitro 
rešile preproste »kombinirke«.

Nika Solce in Klemen Krajc sta z 
interpretacijami uglasbenih slovenskih 
pesmi in nekaterimi lastnimi izvedbami 
navdušila obiskovalce.

Marjete, delo slikarja Johana 
Kremserscmidta, dar baronov 
Erbergov. Po sto letih je dal župnik 
Brecelnik, ki je v Dolu zgradil tudi 
prvo šolsko poslopje, oltar obnoviti 
leta 1873. Ta oltar pa je služil 
svojemu namenu do ljubljanskega 
potresa 1895, ko je bil močno 
zrahljan in ni bilo več upanja na 
kvalitetno obnovo. Rovšek je postavil 
oltarno kuliso na staro zidano menzo 
in prednji del menze zakril z leseno 
oblogo. Ko smo odstranili to oblogo, 
smo zagledali lepo staro »baročno« 
menzo in po nasvetu Zavoda za 
spomeniško varstvo izpostavili to 
lepo baročno starino. Oltarno kuliso 
smo pomaknili proti zidu in tako 
omogočili, da se stara baročna 
menza, ki je v bistvu še gotska, vidi v 
celoti. Cerkev je s prezentacijo 
omenjene menze pridobila odsev 
baročnega videza oz. sloga, v 
katerem je bila nazadnje prenovljena. 
Z obnovo bomo podaljšali življenje 
oltarni kulisi in ohranili tudi kulturno 
dobrino, ki spremlja prebivalce naših 
krajev že več generacij. Obnova je 
bila zaključena do nove maše našega 
letošnjega novomašnika Tadeja 
Ložarja iz Beričevega. Lepo 
povabljeni na ogled obnovljenega 
oltarja. •Alojzij Grebenc

Obnova po 121 letih
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V ponedeljek, 17. junija, smo v 
Erbergovih graščinskih pavi-
ljonih v Dolu pri Ljubljani 
slovesno podelili certifikate 

letošnjim 22 prejemnikom. Dogodka 
se je udeležil tudi župan občine Dol 
pri Ljubljani in predsednik LAS Srce 
Slovenije Željko Savič. 

Med odlikovanimi ponudniki so tudi 
tokrat predstavniki občine Dol pri 

Ljubljani: Mira Lukežič iz Beričevega, 
ki ustvarja pod znamko Studio LA 
(kvačkana kapa žabica, dekorativna 
kokoš, zajček), Tomo in Majda Kraker 
iz podjetja Kraker d. o. o. z Vidma 
(potičnik, pekač za pito, latvica za 
kislo mleko, skledica za mineštro, 
piščal ptiček), Darka Levičar iz 
Čebelarstva Levičar z Laz (cvetlični 
med, hojev med, smrekov med) ter 

Nataša Rotar, Erna Pustotnik in Majda 
Peterka iz Aktiva žena Plamen iz 
Dolskega (pleteno srce, poprtnik, 
prešca, male pite). 

PODPIRAJMO LOKALNO
Kolektivna tržna znamka Srce 
Slovenije od leta 2016 dokazuje pre-
verjeno kakovost, pristnost in srčno 
poreklo izdelkov na območju Srca 
Slovenije. Tokratna slovesna podeli-

tev certifikatov je pospremila tretje 
ocenjevanje izdelkov, ki je potekalo 
letos spomladi. Izdelke so ocenjevali 
poleg etnologa prof. dr. Janeza 
Bogataja in svetovalke za načrtovanje 
turizma in gostinstva doc. dr. Tanje 
Lešnik Štuhec še kuharski mojster 
Franci Jezeršek za prehranske izdel-
ke in oblikovalec Matej Zupančič za 
rokodelske izdelke. Vsi izdelki s tr-
žno znamko Srca Slovenije ter njihovi 
ponudniki so predstavljeni na spletni 
strani www.srce-slovenije.si. Izdelke 
lahko kupite tudi v TIC Litija, TIC 
Šmartno pri Litiji, v Arboretumu in 
Termah Snovik. Kupujmo lokalno, iz-
berimo kakovost iz Srca Slovenije! 
Aktivnosti certificiranja izdelkov z 
območja Srce Slovenije se izvajajo v 
okviru projektov LAS Srce Slovenije, 
ki jih sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja.  •Mija Bokal

Srce Slovenije je znamka 
rokodelskih in prehranskih 
izdelkov, ustvarjenih s 
srcem in z navdihi tradicije. 
Le skrbno izbrani izdelki 
se ponašajo s certifikatom 
kolektivne tržne znamke 
Srce Slovenije.

Novi 4 ponudniki iz Dola pri Ljubljani 
s certifikatom Srca Slovenije

Predstavniki in prejemniki novih certifikatov iz 
naše občine: Mira Lukežič iz Beričevega, Tomo 
in Majda Kraker iz Vidma, Darka Levičar ter 
Nataša Rotar, Erna Pustotnik in Majda Peterka 
iz Dolskega.

Občani občine Dol pri Ljubljani so dobrodošli tudi v sos-
ednjih občinah in njihovih dogodkih. Poglejmo, kaj vse je 
mogoče obiskovati na prijetnih urah društva Lipa Domžale 
– Univerza za tretje življenjsko obdobje, kjer ne manjka 
niti strokovnih ekskurzij in pogovornih večerov. Najprej so 
tu študijski krožki tujih jezikov: angleščine, italijanščine, 
nemščine in  španščine, kjer lahko izberete med začetnimi 
in nadaljevalnimi krožki. Študenti radi obiskujejo računal-
ništvo. Vse bolj priljubljeno je zeliščarstvo, kjer ne manjka 
praktičnih nabiranj in izmenjavi izkušenj. Ustvarjalne 
delavnice: klekljanje,   likovna in keramična delavnica; 
pa se ob nenehnem ustvarjanju čudovitih izdelkov, lahko 
pohvalijo tudi z razstavami, kjer se pogosto srečamo tudi z 
eno najbolj humanitarnih aktivnosti Društva Lipa   UNICEF 
– izdelava punčk iz cunj, katerega izključni namen je 
dobrodelnost, saj je izkupiček od prodaje oziroma posvo-
jitve ročno izdelanih fantkov in  punčk namenjen  nakupu 
cepiva za afriške otroke.
 Poskrbljeno je tudi za gibanje in  šport, v okviru katerega 
potekajo programi pohodništva, kolesarjenja, telovadbe 
in joge, nepogrešljivi veščini za ohranjanje celostnega 
zdravja, vitalnosti, čustvenega ravnovesja in umskih 
sposobnosti pa sta tudi zdravilni qigong in meditacija. Za 

telo slušatelji in slušateljice lahko poskrbijo tudi z  orien-
talskim plesom. 
Društvo Lipa  je v več kot dveh desetletjih postalo pomem-
ben kulturni dejavnik v občinah Domžale, Kamnik, Mora-
vče, Lukovica, Trzin, Mengeš, Vodice, Komenda in Dol pri 
Ljubljani, saj z dejavnostmi na področju glasbe (citrarke, 
kitaristke), ljudskih plesov in literarnega krožka  prispeva 
k pestrejši kulturni ponudbi na našem in širšem območju. 
Še več o naši Lipi najdete na lipa.domzale@r-2net ter na 
spletni strani www.drustvo-lipa.si. In ne pozabite, vpis v 
novo študijsko leto je v septembru 2019, še prej pa vas 
vljudno vabijo na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 18.sep-
tembra 2019 od 9. do 12. ure, na naslovu društva Lipa.
 Društvo Lipa – U3ŽO Domžale

V pripravah na ubranitev domovine in v »vojni za Slovenijo« 
je sodelovalo veliko prebivalcev občine Dol pri Ljubljani, 
razporejenih po nalogah v enote teritorialne obrambe, 

policije, narodne zaščite, civilne zaščite, centra zvez, 
centra za obveščanje in alarmiranje, vizualnih opazovalnic, 
zasluge pa lahko pripišemo tudi številnim drugim posamez-
nikom, občanom in družinam. Dandanes marsikdo pozablja 
na tveganost odločitev, ki so za posameznike pomenile, da 
je bilo treba zapustiti družino, otroke in imetje ter se podati 
v negotovost, pri čemer je obstajala tudi možnost, da se ne 
bodo vrnili.
K sreči čas osamosvojitve še ni tako oddaljen,  da se njihovih 
dejanj ne bi spomnili. Veteranke in veterani se zavedajo svojih 
dolžnosti do domovine in so jih s ponosom pripravljeni izpoln-
jevati, pričakujejo pa, da dolžnosti in obljube izpolnjujeta tudi 
država in občina, ki so ju pomagali ubraniti.
V ta namen je Občina Dol v sodelovanju z veterani, ki so 
hranili orožje in opremo na tajnih lokacijah v naši občini, 
organizirala krajšo slovesnost na predvečer 28. obletnice 
slovenske osamosvojitve. Veteranke in veterani so se tako 
simbolično poklonili novo postavljenemu drogu s slovensko 
zastavo v Dolskem. Zastava je bila doslej manjkajoči, ampak 
pomemben simbol celovitega spominskega obeležja.                                                                                                 
 Veterani Občine Dol

»Smo kot velika družina, 
ob ustvarjanju se 
plemenitimo, se veliko 
nasmejimo in uživamo.«

Poklon naših veteranov
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Ob tem častitljivem jubileju smo jo 
obiskali predstavniki društva in 
župan Željko Savič ter o njej izvedeli 
veliko zanimivega. Hčerki Darja in 
Silva sta ljubeče dopolnjevali njeno 
pripovedovanje, kaj vse je doživela 
na svoji življenjski poti. Srečna je, da 
jesen svojega življenja preživlja v 
domačem okolju. Kljub svojim letom 
sama še zelo aktivno in vestno skrbi 
za red, čistočo in gospodinjstvo, s 
pomočjo hčera in zetov pa ji lepo 
uspeva skrbeti za svojo domačijo. 
Rodila se je v Podgori očetu Francu 
in materi Angeli. Toda štirje otroci so 
kmalu po vojni ostali brez staršev. 
Vojna je prekinila tudi Martino 
šolanje, kar je bilo zanjo zelo boleče, 
saj se je vedno želela čimbolj 
izobraziti. Toda z bistrostjo, 
prožnostjo duha in pridnostjo je v 
življenju vse nadoknadila. Najdaljši 

delovni staž je preživela v Opekarni 
Črnuče. V tistih časih po vojni, ko je 
bilo zelo težko priti do gradbenega 
materiala, je Marta nesebično 
pomagala preskrbeti opeko vsem, ki 
so bili v stiski. Poleg tega sta si z 
možem Janezom ustvarila lep dom 
in družino. Hčerkama Darji in Silvi 
sta vedno stala ob strani tako 
materialno kot z dobrimi nasveti in 

usmeritvami. Tudi po moževi smrti 
pred petimi leti je ona tista, ki 
povezuje širšo družino, katera zdaj 
šteje že 17 članov. Vse ima 
neizmerno rada in jim po svojih 
močeh pomaga. Martini najbližji in 
mi vsi ji želimo še naprej veliko 
trdnega zdravja, bistre misli in ji 
kličemo: Še na mnoga  leta!  
 •Miro Krampner

Praznovanje 90. rojstnega dne gospe Marte Kuhar
V letošnjem juliju je 90. 
rojstni dan praznovala naša 
občanka in dolgoletna 
članica Društva upokojencev  
Dol - Beričevo gospa Marta 
Kuhar. 

Petra Majdič in njena ekipa vabi na uvodno srečanje za 
jesensko nordijsko hojo, ki bo v sredo, 4. septembra, ob 
17:30 pred trgovino Nordic v Dolu (zraven Mercatorja). 
Občina za vse občane nudi 50 % pokritost cene mesečne 
vadbe. Vadba tako občane stane 15 EUR na mesec. 

NA VOLJO BODO TRIJE TERMINI: 
- SREDA 17:30-18:45 (občani) 
- ČETRTEK 17:30-18:45 (občani) 
- PETEK 9:00-10:15 (občani in upokojenci) 

Vadba poteka od septembra do novembra v manjših sk-
upinah. Če je vadečih več, je več tudi vaditeljev. Nekajkrat 
se nam pridruži tudi Petra Majdič. Na vadbi je vedno na 
voljo izotonični napitek, po vadbi včasih oreščki ali sadje. 
Vadba se prilagodi skupini. Poleg tehnik nordijske hoje se 
spoznamo tudi z osnovami vaj za moč, ravnotežje in koor-
dinacijo. Ob nordijski hoji se poigramo tudi z elastičnimi 
trakovi, trx, koordinacijsko lestvijo, pilates žogami, koordi-
nacijskimi žogicami in ravnotežnimi blazinami. Zadovoljni 

vadeči vam lahko potrdijo, da jim ni nikoli dolgčas. Več 
informacij in prijave na: info@nordic.si in 051/606-740.
 •Petra Majdič in njena ekipa

Nordijska hoja z ekipo Petre Majdič

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

V Beričevem, Dolu in na 
Vidmu je 6. in 7. julija 
potekalo več novomašniških 
dogodkov. Sobotnemu 

slovesu od doma v Beričevem je 
sledil sprejem novomašnika v cerkvi 
sv. Marjete v Dolu, nato pa v nedeljo 
nova maša v Dolu, pozneje še kosilo 
za 400 povabljenih gostov kosilo pod 
velikim šotorom na igrišču za 
osnovno šolo in litanije v cerkvi 
Svetega Križa v Beričevem ter 
večerno druženje pod šotorom, kjer 
je goste zabaval še ansambel Novi 
val. Da je šlo za res obsežno 

dogajanje priča tudi devet mlajev, ki 
so bili postavljeni na ključnih točkah: 
v Brinju na začetku župnije, v Klečah 
na koncu župnije, pred 
novomašnikovo domačo hišo v 
Beričevem, pred cerkvama v 
Beričevem in Dolu ter pred šolo na 
Vidmu. Slovesen dogodek je bil v 
živo predvajan tudi preko youtube 
kanala, kjer si ga lahko ogledate še 
danes. Po dogodku je posebej za 
Pletenice novomašnik Tadej Ložar 
strnil svoje vtise: »Mislim, da je bila 
nova maša izredno bogat duhovni in 
verski dogodek, ki je povezal 

Slovesnost ob vstopu novomašnika Tadeja Ložarja iz 
Beričevega na pot duhovniškega poklica je bil nedvomno do-
godek, ki ga bomo občani še dolgo pomnili. 

različne ljudi, krajane in župljane 
med seboj. Ob tej priliki bi se še 
enkrat zahvalil vsem, ki so me na 
moji poti priprave na duhovniški 
poklic spremljali in podpirali. 
Zahvaljujem se tudi vsem, ki so 
sodelovali pri pripravi tega dogodka. 
Zahvala gre vodstvu šole, ker so nam 
posodili svoje prostore za izvedbo 
kosila in večerje za povabljene goste 
ter Občini za pomoč pri organizaciji 
dogodka in premagovanje 
birokratskih ovir.«
S prvim avgustom je novomašnik na-
stopil svojo službo kaplana v župniji 
Ig pri Ljubljani. Obširnejši intervju z 
njim bo objavljen v eni izmed priho-
dnjih številk Pletenic. •Nina Keder

Novomašnik iz Beričevega

Z narodnimi nošami 
je bil dogodek še bolj 
svečan in pester.

Enega izmed vzornikov Tadej Ložar vidi tudi 
v dolskem župniku Alojziju Grebencu.

Pod velikim šotoroma za osnovno 
šolo na Vidmu je potekal sprejem 
za 400 povabljenih gostov.

Novomašnik Tadej Ložar s staršema Lidijo in Robertom 
Ložarjem ter brati Domnom, Timom in Blažem Davidom. 

Člana DU Dol-Beričevo, hčerki Silva in Darja s 
slavljenko Marto Kuhar ter župan Željko Savič

Kdor ni mogel v cerkev, si je dogajanje lahko ogledal 
zunaj na velikem platnu. Na novo mašo je prišlo več 
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Nekoč so se imenovali 
Paradoks, kasneje Novi 
Paradoks, zdaj so društvo 
Altra. Imena oskrbovalcev hi-

še in ljudi na spodnjem koncu 
Senožeti so se v zadnjih dvajsetih letih 
spreminjala, mnogi prebivalci ali oskr-
bovanci pa so ostajali in so še vedno 
tu. Vendar na začetku ni bilo lahko. 
Spominjam se, da so Senožečani na za-
četku nove sokrajane malce postrani 
gledali, saj jim tedaj nihče ni dal prave 
informacije, kdo prihaja v njihovo na-
selje. A sčasoma so se zadeve umirile 
in uredile, tamkajšnji stanovalci pa so 
postali sestavni del življenja v vasi. 

KOT DA BI BILI DOMA
Zdaj s tem nihče nima težav. Ljudje iz 
Altre so postali njihovi sokrajani. »Z 
domačini pa res nimamo nobenih te-
žav. Predstavili smo se jim, oni pride-
jo do nas, pomagajo nam, če je treba, 
tako da smo se res lepo vključili v to 
okolje,« pripoveduje Amalija Klopčič, 
strokovna vodja programa v Altri. 
»Društvo Altra je organizacija na po-
dročju duševnega zdravja v skupno-
sti in deluje že več kot četrt stoletja. 
Leta 2017 nas je ministrstvo za delo 
in družino, ki je lastnik te hiše v 
Senožetih, izbralo za izvajalca del v 
tej stanovanjski skupnosti. Delamo z 
ljudmi s težavami v duševnem zdrav-
ju. Zdaj je tu enajst ljudi in vsi imajo 
kakšne psihične težave in diagnoze 
od shizofrenije, depresije do bipolar-
ne motnje in podobnih težav. Ob 
tem gre tudi za nekatere odvisnosti, 
za alkohol, droge in še kaj.«
V Senožetih ne gre prav za mlade lju-

di, saj je povprečna starost okrog 47 
let. »Zaradi tega se ubadamo tudi s 
pridruženimi težavami, kot so slad-
korna bolezen, revmatizem pa še 
druge zdravstvene težave. Sicer pa 
naš program poteka tako, da gre za 
druženje, podporo, pomoč, varovan-
cem pa pomagamo pri vsakodnevnih 
opravkih. Tu so ljudje že od petnajst 
do osemnajst let. Stanovanjska sku-
pnost naj bi bila sicer prehodnega 
značaja, ampak ker sistem ni nadgra-
jen z odpustom v samostojno življe-
nje, nimajo kam iti in zato ostajajo v 
skupnosti,« razlaga Amalija Klopčič.

Ob mojem obisku so bile v domu za-
poslene tri ženske, socialne delavke. 
Ampak le tiste dni. »Je pa res, da prav 
zdaj Monika Bohinc odhaja, s prvim 
julijem je prišla Tina Ramšak kot so-
cialna delavka. Denar za naše delova-
nje zagotavlja država, občina pomaga 
pri njihovi oskrbi. Tudi uporabniki 

Obiskali smo stanovanjsko 
skupnost Altra, kjer trenutno 
živi petnajst uporabnikov, 
z njimi pa tudi dve socialni 
delavki.

V Senožetih so našli svoj drugi dom

sami doplačujejo določen delež, veči-
noma od svoje invalidske pokojnine, 
saj so večinoma tako upokojeni. 
Ampak poskrbimo za to, da jim nekaj 
denarja za njihovo socialno varnost 
in življenje ostane, tako da gredo tudi 
sami kam naokoli in si kaj privoščijo. 
Sicer pa gremo vsak drug dan v trgo-
vino, kaj nakupimo, seveda upošteva-
mo tudi njihove želje. V domu pa 
imamo svoj red, pri katerem sodeluje-
jo tudi uporabniki doma.«

Hiša v Senožetih premore prostora za 
petnajst ljudi, zdaj jih je enajst. 
Poslopje nameravajo prenavljati, saj 
je bila stavba zgrajena leta 1972 in po-
trebuje nekaj posodobitve. »Zato ta 
hip ne nameščamo novih stanoval-
cev. Če pa kdo hoče oditi, nima po-
sebnih ovir. Letos smo imeli dva pri-
mera; Enega smo izključili zaradi ne-
primernosti, drugi pa je odšel v 
Ljubljano, ker si je našel zaposlitev in 
mu je zdaj tam lažje. Sicer pa ne gre 
za zaprt sistem, vsak lahko odide od 
nas, če želi in če je seveda to mogo-
če,« dodaja Amalija Klopčič.

POSTALA STA PRAVI PAR
Miro je v Senožetih tri leta, tudi 
Marina je že dolgo v Senožetih. Z leti 
sta se dodobra spoznala in postala 
par. »V stanovanjski skupnosti sem že 
petnajst let, prej sem bil v Sneberju in 
za Bežigradom, v Senožetih sem za-
dnja leta. Sicer prihajam iz Vira pri 
Domžalah. Moja diagnoza je duševna 
bolezen, zaradi katere sem devet me-
secev preživel tudi v Begunjah. V 
Senožetih se dobro počutim, več se 
gibljem, več hodim naokrog. Marino      

sem spoznal pred devetimi leti in sva 
že nekaj časa par,« pripoveduje petin-
štiridesetletni Miro.

Petdesetletna Marina prihaja iz 
Dragatuša v Beli Krajini. »Tudi sama 
sem v stanovanjskih skupnostih že 
petnajst let. Prej sem živela na 
Vrhovcih, za Bežigradom in v 
Sneberju, v Senožetih pa sem prav ta-
ko tri leta. Razmišljala sva, da bi našla 
kakšno stanovanje za skupno življe-
nje, ampak za zdaj nama še ni uspelo. 
Najraje bi šla v najemniško stanova-
nje, če bi bila priložnost in če bi fi-
nančno zmogla. Ampak, saj nama tu 
ni slabega, drugi naju spoštujejo, 
midva njih. Osebje lepo skrbi za nas, 
Malči (Amalija Klopčič) nama marsi-
kaj uredi, da lahko kam greva, tudi za-
pelje naju kam, če je treba. Ob vsem 
imamo še našo skupno psičko, labra-

dorko Taro, ki nam je vsem v veselje,« 
pripoveduje Marina.

Zaradi družinskih težav si je življenje 
v skupnosti pred davnimi leti našla 
tudi zdaj petdesetletna Nika. Prihaja 
iz Ljubljane. »S starši smo se v mlado-
sti marsikam selili, tudi na 
Gorenjskem smo bili. V Senožetih 
sem zdaj že petnajst let. Nič mi ne 
manjka, domov ne morem zaradi tež-
kih razmer. Pa sem nekoč tudi delala, 
bila sem varuška v vrtcu, kasneje sem 
delala v pisarni. Imam skoraj devet let 
delovne dobe. Tu sem zaradi dušev-
nih težav. Doma je bilo vedno težko, 
mama se je vdajala alkoholu, očim 
me že od malega ni maral, vedno je 
bil prepir. O vrnitvi domov ne razmi-
šljam več, v krog teh ljudi sem se pov-
sem vživela.«  
 •Matjaž Kranjec

Pravi veteran in morda najbolj znan prebivalec doma je Andrej Janža, Andi mu 
pravijo. Že šestnajst let hodi po senožeških poteh, pogosto ga zanese tudi na 

jevniško stran, pa seveda še kam drugam. »Jaz imam sicer družino, dva odrasla 
otroka, pa sem se sam umaknil od njih. Stari in mladi ne gremo skupaj, a otroka 

pogosto prideta na obisk, tudi kam gremo skupaj. V domu imam lepo sobo, 
pravi atelje, zraven je velika terasa. Nič mi ne manjka, lahko ustvarjam,« razlaga 

Andi. Janža je slikar – in to dober slikar. Veliko dela. »Najraje se lotim rož, 
konjev, klovnov, naslikam marsikaj. Prodam kaj manjšega, pogosto slike kar 

podarim. Veste za nizko ceno ne bi prodajal, ljudje pa veliko ne bi dali, zato raje 
slike kar podarim. Pogosto se lotim razstav, nazadnje sem jo imel v Domžalah, 
saj so Domžale le moje mesto, tam poznam največ ljudi,« pove Andrej Janža, 

ki je sicer po rodu iz Prekmurja. »Na začetku ni bilo ravno preprosto, ljudje nas 
niso takoj sprejeli, zdaj pa je povsem drugače. Postali smo pravi prijatelji. Z 

vsemi smo v dobrih odnosih, tega življenja ne bi več zamenjal, tu so tudi že leta. 
Sicer pa – zakaj bi nekaj poskušal na novo, če mi tu nič ne manjka.«

Andi in njegov atelje
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Večina uporabnikov stanovanjske skupnosti Altra 
je v Senožetih že dolgo let, počutijo se kot doma, v 

posebno veselje pa jim je labradorka Tara.

Za delo v 
domu skrbita 
strokovna 
vodja Amalija 
Klopčič (na 
desni), ter 
socialni delavki 
Monika Bohinc 
(ob njej), ki 
zdaj sicer od-
haja, nadomes-
tila pa jo bo 
Tina Sikošek

Andrej Janža – Andi, si je v svoji 
sobi ustvaril pravi umetniški atelje. 

Tu ustvarja, pogosto se druži z 
domačini, pravi, da mu nič ne 

manjka in da ne bi šel drugam
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KAJ DELAJO NAŠI OTROCIKAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

V odja poletnega počitniškega 
varstva, ki je organizirano in 
sofinancirano s strani 
Občine, Tjaša Pustotnik je 

sporočila: »Poletje je in temu primer-
no je razpoloženje otrok v počitni-
škem varstvu. Brezskrbno, živahno, 
vroče in zabavno. V varstvu se ogro-
mno dogaja. Čas si krajšamo z razni-
mi igrami, vsak dan pa nahranimo 
tudi živali. Koze in poni Bobi nas 
vsako jutro že nestrpno pričakujejo. 
Bobi vsak dan obišče pravi frizer-
sko-masažni salon, otroci ga krtači-
jo, mu spletajo kitke in se stiskajo k 
njemu. Tudi psička Ajka nas spre-
mlja na vsakem koraku, pozdravijo 
pa nas kokoške, petelinčki in pri-
jazni mucki Miša, Tačko, Kiki in 
Pikica. V gozdu izdelujemo bi-
valnik iz vej, na drevesa smo 

obesili gugalnice iz gum, iščemo 
storže, izdelujemo frače, ustvarjamo 
z različnimi materiali. Igramo se igre 
brez meja, škropimo se z vodo in 
uživamo v zabavnih vodnih igrah, 
da se ohladimo. Izvedli smo tudi 
kviz Male sive celice, da naši mož-
gančki tudi poleti malo delajo, pri-
pravili smo šov Zvezde plešejo ter 
Pustotnik ima talent in po-
iskali skriti zaklad.Veliko 
tudi plešemo, odkrili smo 
veliko 

plesnih in pevskih ter glasbenih ta-
lentov.Tudi umetnikov je v naši obči-
ni ogromno, otroci izredno lepo ri-
šejo. Seveda se pogovarjamo tudi o 
življenju, naravi, problemih, o oko-
lju, prijateljih in ustvarjamo nova pri-
jateljstva. Napihljivo igralo je seveda 
»top«, pa družabne namizne igre in 
sestavljanke. Pomembno pa je pred-
vsem to, da uživamo vsi, tako anima-
torja kot tudi otroci. Poletje je za-
kon!« •Tjaša Pustotnik

Pevci otroškega zbora 1. in 2. ra-
zreda, v katerem je letos pelo 
21 grl ter pevci od 3. do 5. ra-
zreda PŠ Dolsko, v katerem je 

letos pelo 25 učencev, so se 18. junija 
predstavili z letnim koncertom, ki so ga 
poimenovali Ko srce zapoje.
Predstavili so se s 17 točkami samostoj-
nega programa od pretežno avtorskih 
do ljudskih izvedb ob spremljavi hitrih 
prstov pianista Roka Grgasoviča in 
dveh spremljevalnih flavtistk Klare 
Bedek in Tine Pirc ter violinista 
Radovana Marvina. Radovan  je za na-
stop pripravil tudi violinistki – tretješol-
ki Saro Šimenc in Galo Petković, leto-
šnji koncert pa je lepo popestrila tudi 
Sonja Šteharnik, ki se nam je ob blago-
zvočnem igranju na harfo predstavila 
prvič.
Učenci OPZ iz 1. in 2. razreda so igrivo 
predstavili pesmi Sitna žabica, Hruška 
debeluška, kjer so bili solisti fantje – 
ježki, Volk obuje nove čevlje s solistom 
Leom Plankom, poskočno pesem 
Kokoš s solistkami 2. razreda, obiskal 
pa nas je celo pravi slon (Maj 
Razoršek) v pesmi Oton bo slon. Starše 
je zelo ganila Pesem za mamo s solist-
kama Elo Vidmar in Julijo Bokal. V sku-
pnem delu učencev od 1. do 5. razreda 
pa so se učenci predstavili z ritmično 
in odrezavo skladbo ob spremljavi la-

stnih instrumentov Križem svet' pot pe-
lja. V spevni skladbi Stara ura se je pre-
pletalo dvoglasno petje združenega 
zbora ob spremljavi metalofona (Alina 
Ajkunić), ksilofona (Manca Vidic) in 
flavtistk Tine Pirc in Klare Bedek. Pevci 
so uživali ob predstavitvi zanimive ljud-
ske pesmi Moj očka je ribič, kjer so tek-
movali fantje proti dekletom ob zabav-
nem besedilu in poživljajoči instru-
mentalni spremljavi. OPZ z učenci od 
3. do 5. razreda  je predstavil pesmi Ti 
si fuč in Tri uganke z zanosnim zaključ-
kom. Koncert je poživila tudi dvogla-
sna ljudska  Joj, joj, joj repa in fižol. 
Zborovodkinja Maja Logar pa sem se 
letos prvič predstavila tudi s solistično 
točko Pod oknom na besedilo Franceta 
Prešerna. Kot povezovalca sta pogu-
mno nagovarjala občinstvo petošolca 
Ažbe Lunar in Krištof Jerman. 
Vsem sodelujočim se za sodelovanje  
iskreno zahvaljujem. V prvi vrsti so to 
pevci, ki so na pevskih vajah vztrajali 

celo leto in so lahko na uspešno izve-
den samostojni koncert upravičeno 
ponosni. Zahvaljujem se vsem instru-
mentalistom, ki so kljub redkim sku-
pnim vajam pripomogli h končni iz-
vedbi koncerta. Hvala tvorki veznega 
besedila Manci Vidic in Zvonki Miklavc 
za spodbuden pozdravni nagovor. 
Zahvala gre tudi Vladu Tomašiču za 
ozvočenje, Titu Zupanu za pripravo 
odra, Špeli Žižek za pomoč pri organi-
zaciji  ter cvetličarstvu Orehek za čudo-
vito pomladno okrasitev dvorane. 
Nenazadnje pa gre zahvala tudi star-
šem, ki vzpodbujate svoje otroke k pe-
tju, jim tako omogočate, da se počutijo 
pripadni zboru, da ''pilijo'' svoje pevske 
sposobnosti, da ob letnih koncertih 
preizkušajo tudi svoje zmogljivosti, jih 
počastite s svojim obiskom nastopa, po 
drugi strani pa jih ob kakšnih težjih 
dneh tudi dodatno motivirate. Naj se 
pesem vesela v Dolskem sliši še naprej! 
 •Maja Logar

Tudi to poletje je v naši občini organizirano poletno počitniško 
varstvo. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.

Poletje je zakon!
Koncert ko srce 
zapoje

V gasilskem društvu PGD Beričevo-Brinje smo 15.6. orga-
nizirali zbiralno akcijo starega papirja. Star papir so po 
Beričevem in Brinju pobirali naši najmlajši. Papir smo do-
nirali Timu Bučarju, ki se bori z redko gensko boleznijo 
imenovano Aperov sindrom. Država mu na leto omogoči 

le osem terapij. Tako smo zbrali 3500 kg papirja in ga do-
nirali Timu, ki si bo s tem lahko plačal  dodatne terapije. V 
imenu PGD Beričevo-Brinje se iskreno zahvaljujem vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali pri zbiralni akciji. Vaš star papir 
je nedvomno šel v prave roke. •Klemen Runtas

Zbralna akcija starega papirja za Tima
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POMEMBNE INFORMACIJE RAZNO

V 54. letu starosti je za vedno odšel Matjaž Resman 
iz Vatovelj, mladost pa je preživel v Kamnici 3a.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in 
prijateljem, sovaščanom in sosedom ter sodelavcem 
za podarjeno cvetje in sveče ter tople besede, ko smo 
jih najbolj potrebovali.
Hvala vsem, ki ste našega Matjaža pospremili na 
zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem 
spominu. Vsi njegovi

To so besede dr. Ranka Rajovića, avtorja metode NTC 
učenja in enega trenutno najbolj priznanih strokovnjakov 
na področju razvoja otrok,  ki dognanja nevrofiziologije 
uvaja v pedagogiko. Danes vse preveč poudarjamo 
rezultate, cilje in premalo načine, metode, ki nas pripelje 
do tega. Pri tem pa imam v mislih predvsem otroke, ki 
jim je premalokrat omogočeno, da bi hodili po »svoji 
poti« in razvijali različne potenciale. NTC je pedagoški 
pristop, pri katerem se izvajajo dejavnosti s katerimi 
spodbujamo otrokov miselni razvoj. Dejavnosti potekajo 
preko gibanja in igre. Pri otroku je tak pristop pomemben. 
Otrok dejavnost jemlje kot igro, ne pa kot dejavnost pri 
kateri bo pridobil nova znanja. Ob vsem tem raziskuje, se 
uči in se zabava. S takim načinom se pri otroku ustvarja 
funkcionalno (uporabno) znanje. Otrok preko razmišljanja, 
lastnega raziskovanja, prihaja do novih znanj in ta znanja 
povezuje med seboj. V nekaterih krajih po Sloveniji 
že potekajo NTC delavnice, od jeseni dalje tudi v naši 
občini. Vabim vas na predavanje dr. Ranka Rajovića, 
kjer boste dobili odgovore na vprašanja  kako pripraviti 
otroka na vstop v šolo, katere so napake modernih 
staršev, kako naučiti otroka, da bo učenje zabavno in ne 
mučno. Posredovane bodo tudi informacije o delavnicah. 
Predavanje dr. Ranka Rajovića z naslovom: » Izzivi v 
vzgoji nove dobe« bo v dvorani Kulturnega doma Dolsko, 
12.9.2019 ob 19.00. Predavanje je brezplačno. Zaradi 
velikega zanimanja je obvezna predhodna prijava na: ntc.
dol@gmail.com ali 041 557 383 (Janja).  
 Janja Fortuna

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

Karitas
(01) 56 39 096

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

Knjižnica Dol
www.doljv-sik.si/
(01) 563 80 28
Letni urnik
ponedeljek–petek: 8:00–18:00
Poletni urnik od 18.6 do 31.8. 2019
ponedeljek, četrtek: 12:00–19:00
Torek, sreda, petek: 7:30–14:30

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
Vsak prvi torek v mesecu, pritličje 
KD Dolsko od 15. do 17. ure

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

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre...
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

»Ni pomemben cilj, pomembna 
je pot do cilja« 

V SPOMIN

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani

Zahvala  ob izgubi naše drage mame 
Pavle Hribernik (1933–2019 )

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili v težkih trenutkih 
slovesa od naše drage mame z nami. Iskrena hvala 
za vsak stisk roke in iskreno besedo tolažbe. Hvala 
za podarjene sveče, ki bodo gorele njej v spomin. 
Zahvaljujemo se domačim gasilcem PGD Laze in 
gasilcem sosednjih društev za izkazano čast na 
pogrebni slovesnosti. Zahvala velja tudi cvetličarni 
Slovnik iz Ihana.
 
Žalujoča hči Sonja in sin Dušan z družinama

Ko zaželimo Tvoje si bližine,  
gremo tja, v mirni kraj tišine. 

Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,  
da te 10 let več ni med nami. 

Čeprav srčno si si želel,  
da še nekaj časa med nami bi živel. 

Ne morem iz groba,  
da znova bi segli si v tople dlani. Ne morem! 

Grob je med nami tišina prsti.
 Le sveča ljubezni visoko gori.

Žalosten je spomin na 19. julij 2009, 
ko naj je zapustil naš dragi Franc 
Jernejšek iz Osredk 27
Iskrena hvala vsem dobrim sosedom 
In prijateljem, ki se ga z lepo mislijo 
spominjate in postojite ob njegovem 
grobu s  prižgano svečo.  
 Žalujoči njegovi najdražji.

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo županom vseh 
25 občin osrednjeslovenske regije poslali vprašanja o 
stanju nevladnega sektorja in izzivih, ki jih vidijo v svojih 
občinah. Večina sodelujočih je izpostavila mlade. Skrbita 
jih njihov razvoj in neaktivnost. Celotne intervjuje si lahko 
preberete na naši spletni strani Consulta.si. Danes je 
potreba po vseživljenjskem učenju na neformalen način 
vse večja. Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana 
oblika izobraževanj z določenim namenom, izvedena s 
strani nevladnih organizacij, podjetij, lokalne skupnosti in 
tudi državnih institucij. Neformalnih izobraževanj je veliko, 
predvsem pa mladim priporočamo, da prepoznajo svoj 
potencial. Za večjo težo priznavanja kompetenc je tu Zavod 
Nefiks, ki ponuja vodilni sistem beleženja neformalno 
pridobljenega znanja v Sloveniji. Mladim omogoča, da 
na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno 
pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. 
Pridružite se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposlitve stari do 
29. let, ki se želite izobraževati na področju pridobivanja 
kompetenc, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih. Ekipa 
Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno podporno 
okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, 
zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri 
nas lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO 
(nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja 
računovodstva, promocije in komuniciranja. Izkoristite 
brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.  
 Nina Groboljšček, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Mladi imajo možnost  
»pobrigati« se zase!



Programski svet Občine Dol pri Ljubljani 
v sodelovanju z domačimi društvi vabi na 
tradicionalno jesensko prireditev, na kateri 
želimo predstaviti lokalne pridelovalce 
hrane, rokodelske izdelke in kulinariko.

Za zabavni del programa bodo poskrbeli 
domači glasbeniki in animatorji z različnimi 
»vaškimi igrami«. 
Prireditev se bo predvidoma odvijala v 
soboto, 5.oktobra 2019, od 10.ure naprej 
na športni ploščadi za centralno stavbo 
Osnovne šole Janka Modra na Vidmu. 

Vabimo vse zainteresirane, ki želijo sode-
lovati v programu ali imajo izvirno idejo za 
popestritev prireditve, da svoje predloge 
sporočijo na naslov Občina Dol, Dol 1 ali 
elektronski naslov obcina@dol.si.
Več informacij o dogodku vam bomo 
sporočili v septembrskih Pletenicah. 
 Lepo vabljeni!


