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Koledar dogodkov
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občinsko glasilo občine 
Dol pri Ljubljani

September 2019
Številka 09 2019

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

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Barbara Jurič

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.

Naslednja številka okvirno izide 
15. oktobra 2019. Prispevke za 
objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.si. Rok za 
oddajo je 1. oktober 2019.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

28. 9.

3. 10.

5. 10.

10. 10.

16. 10.

13. 10

25. 9.

24. 9.

Pravljice iz Butana po izbiri
Erbergovi paviljoni graščine Dol

Likovna razstava Oblo in oglato
Erbergovi paviljoni graščine Dol

Pozdrav jeseni v deželi Jurija Vege
Športna ploščad za Osnovno šolo Janka Modra na Vidmu

Makalonca 
Poletni glasbeni paviljoni 2019

Erbergovi paviljoni graščine Dol

Delavnica Urjenje spomina
Župnišče Dol pri Ljubljani

Jesen na krožniku
Dvorana župnišča v Dolu

Predavanje o rakih prebavil
Dvorana župnišča v Dolu

Potopisno predavanje Nepal in južna Indija (Žiga Brodar)
Knjižnica Jurij Vega

Med različnimi zgodbami gledališča Zapik si bodo gledalci izbrali svoj program. Na voljo bodo zgodbe 
o živalih, o smešnih pripetljajih nenavadnih ljudi, čarobnih bitjih in tudi kakšna otroška grozljivka.

Vabljeni na odprtje območne likovne razstave Ljubljana okolica. Svoja dela bo na ogled postavilo 
40 likovnih ustvarjalcev z območja JSKD Ljubljana okolica, tj. iz 9 občin. Strokovna selektorica 
razstave je akademska slikarka mag. Nuša Lapajne Čurin. Razstava bo na ogled do 20. 10. 2019.

Tradicionalna jesenska prireditev v občini Dol pri Ljubljani, na kateri se predstavijo lokalni 
pridelovalci hrane, rokodelskih izdelkov in kulinarike. Za zabavni del bodo poskrbeli domači 
glasbeniki in animatorji z različnimi vaškimi igrami.

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

Vabljeni na delavnico Urjenje spomina. Organizator: Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani Vodi: 
Metka Velepec Šajn, memory trener.

Bog žegnaj 2019 – že 16. po vrsti – bo v nedeljo, 13. oktobra 2019.  
Letošnja razstava nosi naslov JESEN NA KROŽNIKU.

Ali poznate zgodnje znake, ki nakazujejo možnost težav v prebavilih? 
Več o predavanju si preberite na strani 19.

17.00

19.30

10.00 – 18.00

20.00

19.00

7.30 – 16.00

18.00

19.00

Vstop prost

1. 10.

2. 10.

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Igrana animacijska predstava za otroke: 
MOJA LUNA (Gledališče Pravljičarna)

Dvorana OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani

18.00

18.00

15. 10.

17. 10.

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Predstavitev knjige Medicina svete Hildegarde 
(Veronika Plantan in mag. Uroš Plantan)

Knjižnica Jurij Vega

18.00

18.30
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IZ ŽUPANOVE PISARNE

Skupaj s SPV Dol, upokojenci, redarji in policisti smo skrbno 
pospremili naše prvošolčke in njihove starše v šolo, na novo 
življensko pot.  Ravnatelj je skupaj z vsemi tremi vodji šol po-
skrbel, da je bil ta dan še posebej prazničen in bo zagotovo 

ostal vsem prvošolcem v večnem spominu. Na vseh srečanjih je bilo 
veliko povedanega o varnosti, zagotavljanju pogojev in skrbi za naj-
mlajše, a kljub temu lahko še enkrat ponovimo in opozorimo vse, ki 
se boste srečali s temi malimi čudovitimi bitji z rumeno rutico za vra-
tom: bodite do njih še bolj skrbni in jim dajte občutek, da so v vaši bli-
žini varni. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki ste 
prispevali, da naši malčki niso imeli težav na poti v šolo.
V preteklih mesecih smo bili zelo aktivni tudi na drugih področjih v 
naši občini. Veliko truda je bilo po treh neurjih potrebno vložiti za sa-
nacijo cest, plazov in vodotokov, zaključili smo rekonstrukcijo ceste v 
Senožetih. Sanirali smo tudi nekonrolirane izgube vode iz vaških vo-
dovodov v Podgori in na Klopcah. V tem času smo pripravili nove 
projekte za izvedbo novega vodohrama na Vrhu pri Dolskem in pri-
pravili razpis za sanacijo ceste do novega rondoja. V Beričevem in 
Vinjah bomo uredili dve novi šolski avtobusni postajališči. Predvsem 
pa veliko energije namenjamo zagotovitvi pogojev za sprejem novega 
prostorskega plana.
Poleg omenjenih razvojnih ukrepov moram poudariti, da smo naredili 
kar pomembne korake k ureditvi industrijske cone v Dolskem. Zato 
ponovno vabim vse domače podjetnike, naj se oglasijo na občini in 
nam zaupajo svoje želje. Kajti le tako bomo tudi mi ustrezni sogovor-
niki pri novem urejanju in umeščanju vsebin v za nas zelo pomemben 
okoliš. Pri umeščanju Petrola na Vidmu trenutno še nismo uspeli nare-
diti ključnih izhodišč ali dogovorov. Kot kaže, bo treba pridobiti še ne-
kaj pojasnil. Prav tako se začetek gradnje rondoja (pripravljalna dela) 
odmikajo v drugo leto. Občinska uprava je zagotovila vse potrebno, 
na nepričakovane zahteve pa nima vpliva.
Čaka nas kar zahtevna jesen, da pa bomo vsaj malo bolj vedri in veseli, 
pa skupaj z društvi in posamezniki pripravljamo že tradicionali jesen-
ski sejem »Pozdrav jeseni«. Pridružite se nam k praznovanju tega do-
godka. Veliko vas je spraševalo, zakaj ni na začetku šolskega leta – od-
govor je preprost: konec septembra in začetek oktobra je čas bogat z 
pridelki, prve stiske z začetkom šolskega leta se umirijo, dnevi pa so še 
topli in sončni, pravšnji za krajši oddih ob prijetnih zvokih domačih 
ansamblov, obujanje starih običajev in okušanje dobrot narave. 
Vabljeni k skupnemu pozdravu jeseni. •Vaš župan Željko Savič

Dobrodošli, 
prvošolčki!

Prvi ponedeljek v 
septembru je za 
marsikoga od nas 
prelomen dan. Prične 
se novo obdobje, polno 
novih nalog in izzivov. 

Sanacija potoka 
Kamnica – prva faza

Po letošnjem katastrofalnem neurju, ki nas 
je prizadelo v dneh od 20. do 22. junija na 
območju vasi Vinje, Kamnica in Dolsko, so 
se na začetku  septembra v strugi potoka 
Kamnica pričela sanacijska dela. 

Kljub manjšim omejitvam ribičev je podjetju 
Hidrotehnik uspelo pridobiti vsa soglasja 
za intervencijske posege v strugi Kamnica, 
s ciljem zmanjšati poplavno ogroženost 
in povečati pretočnost potoka. Dela so 
potekala od mostu v Dolskem do konca 
naselja v dolžini cca. 500 m. Druga faza 
se bo pričela predvidoma oktobra, ko bo 
pridobljena vsa dokumentacija za zamenjavo 
mostu v Vinjah in ureditev peskolova v 
naselju Kamnica. Poleg omenjenih posegov 
je v načrtu tudi utrjevanje struge v dolžini 
cca. 400 m, na delih, kjer ob velikih 
vodostajih odnaša brežino, s čimer se 
zmanjšuje pretočnost.  • Občinska uprava
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Prometna varnost se je na 
zasavski cesti v zadnjih letih 
kljub preobremenjenosti 
izboljšala. K temu so bistveno 

prispevala tudi vsa štiri krožišča in 
semaforji pri Elesu, ki smo jih dobili v 
zadnjih 15 letih. Še vedno neurejeno 
pa je križišče Videm–Ihan, kjer se 
pogosto dogajajo prometne nesreče. 
Tam je tudi prehod za pešce in na 
obeh straneh neustrezno urejena 
avtobusna postaja. 

REALNOST JE SPOMLADI
Vendar bomo kmalu tudi na tej 
kritični prometni točki končno dobili 
sodobno krožišče. O tem je zadnje 
čase veliko govora, natančneje pa nam 
je dinamiko pričakovanih del pojasnil 
župan Željko Savič. »Glede priprav na 
gradnjo krožišča naj rečem, da smo v 
navezavi z VOKA, ki bo začelo iskati 
izvajalca za nekatera dela do krožišča. 
Zdaj se je oglasila še Energetika 

Ljubljana, ki bi v tem času rada 
potegnila še plinsko napeljavo. Glede 
samega krožišča pa lahko rečem, da 
smo pričakovali, da bodo pripravljalna 
dela končana jeseni. Morda tudi bodo, 
ampak realna pričakovanja so, da bo 
krožišče dokončno zgrajeno 
spomladi. To je v pristojnosti države. 
Glede naših občinskih cest, tu mislim 
na povezovalno cesto do krožišča, pa 
bo sanacija končana letos. To nam 
omogoča, da bomo imeli urejen in 
varen promet do Kostanjevih cvetov 
in osnovne šole.«
Savič predvideva, da bo tudi ob 
gradnji krožišča promet po zasavski 
cesti lahko tekel dvosmerno, zelo 
verjetno pa bo nekoliko upočasnjen. 
»Zagotovo pa bo v tem času večji 
pritisk na lokalne ceste, predvsem 
skozi Brinje, Beričevo ter naprej do 
Vidma in Dola. Mi delamo svoje; 
naredili smo meritve za širitev ceste, 
imamo že lokacije za varna 

postajališča šolskih avtobusov. Glede 
varnosti za otroke lahko rečem, da 
bomo od postajališč potegnili 200- ali 
300-metrski pas ureditve in pločnika, 
ki bi se kasneje povezovali med seboj. 
Ampak glede na naše finančno stanje 
ne morem obljubiti, da bomo ta pas 
začeli delati v celoti, saj bo šlo samo 
za odkup zemljišč okrog 180 tisoč 
evrov nadomestila v Brinju in 
Beričevem.«
Župan meni, da posebnih težav ne gre 
pričakovati, saj so se z lastniki zemljišč 
že pogovorili o vsebini odkupa. 
»Bomo pa v tem času okrepili tudi 
nekatere druge dejavnosti za 
povečanje varnosti. Tu mislim na 
dodatne meritve hitrosti, označevanja 
in opozorila, da bi promet čim bolj 
umirili. Glede stacionarnih radarjev ne 
morem povedati ničesar novega, 
bomo pa pogosteje izvajali meritve z 
mobilnimi radarji v sodelovanju z 
redarstvom in policijo. Nekaj težav je z 
željo po namestitvi ležečih ovir, saj se 
težko usklajujemo predvsem s kmeti, 
ki uporabljajo kmetijske stroje in jim 
te ovire močno otežujejo prevoz. 
Vemo pa, da je prav tam največ 

Priprave na gradnjo krožišča na Vidmu so v polnem 
teku, po predvidevanjih naj bi z deli končali v začetku 
prihodnjega leta.

OB GRADNJI KROŽIŠČA 
BODO OBČINSKE CESTE BOLJ 
OBREMENJENE

Tu bo kmalu stalo novo 
krožišče, bolj varno kot 

zdajšnje križišče.
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Podobnega mnenja je tudi predsednik občinskega sveta za preventivo 
in varnost v cestnem prometu Bojan Višček. »Dejansko je že zdaj veliko 
problemov skozi naselja Brinje, Beričevo in tudi Videm. V tako kratkem 
času se vsega, kar bi bilo potrebno, ne da postoriti. Gre za širitev cestišča, 
pločnike, za ureditev avtobusnih postajališč. Iz izkušenj ob popravilu mosta 
na Zasavki pa vemo, da se bo promet skozi omenjena naselja še zgostil. 
Bi pa morali narediti vsaj najnujnejše. Tu mislim predvsem na dodatno 
omejevanje hitrosti, tako da bo nadziranje hitrosti pogostejše. Upam, da 
bi namestili nekaj dodatnih ležečih hitrostnih ovir, morda vsaj zvočnih, ki 
bi opozarjale voznike. Po drugi strani pa nameravamo s posebno informa-
tivno brošuro z najpomembnejšimi napotki, kako se ravnati ob takem pov-
ečanem prometu. Gre za uporabo odsevnih teles, svetlih oblačil, kresničk, 
baterijskih svetilk in še za večjo pozornost staršev. Tudi člani sveta bomo 
v tem času aktivno sodelovali pri zagotavljanju večje varnosti na naših 
cestah, tako kot to počnemo tudi zdaj, ob začetku šolskega leta. Lahko pa 
rečem, da bo novo krožišče veliko prispevalo še k večji varnosti v prometu, 
čeprav tudi do zdaj na lokalnih cestah kljub povečanemu prometu nismo 
zaznavali ravno hudih kršitev, tako da je prometna varnost v občini kar 
zadovoljiva. Je pa res, da se vedno in povsod najdejo posamezniki, pravi 
divjaki, in prav te bo potrebno nekako umiriti,« poudarja Višček.

PROMET 
SE BO ŠE 
ZGOSTIL

kmetijskega življa in zemlje, kmetijsko 
pridelavo pa v občini želimo še 
krepiti.«

KDAJ BO TRETJI PAS NA ZASAVKI
Prav lokalne ceste so že zdaj močno 
obremenjene s tranzitnim prometom, 
posebej ob konicah, pojavlja se tudi 
čedalje več tovornega prometa. »Vse to 
bo treba nekako uskladiti. 
Razmišljamo celo o tem, da bi našim 
prevoznikom s tovornjaki dodelili 
posebne dovolilnice, da bi tako 
zajezili drug tovorni tranzit. Je pa res 
tudi to, da ni težava samo na zasavki, 
pač pa tudi potem naprej na 
ljubljanskem obroču in prav zaradi 
tega se mnogi izogibajo glavni cesti in 
se usmerjajo skozi naša naselja ali od 
Dolskega proti Zalogu,« opozarja 
župan. Pravi, da skupaj z drugimi 
župani ob zasavski cesti iščejo načine, 
kako bi prišli do tretjega pasu in 
hitrejšega vključevanja na avtocesto.
»Kakorkoli že, ko bo krožišče zgrajeno, 
bo to izjemno pomembno za naše 
občane, predvsem za varnost, saj 
vemo, da je bilo v preteklosti v 
križišču na Vidmu kar nekaj težkih 
prometnih nesreč. Prepričan sem, da 
se bo prometna varnost s tem 
bistveno povečala.« •Matjaž Kranjec

Bojan Višček, 
predsednik SPV 

občine. »Za varnost 
bomo poskrbeli po 
najboljših močeh«.

Prometna situacija 
skozi Brinje in 

Beričevo se 
utegne kritično po-
slabšati. Zato prav 
tam predvidevajo 

dodatne ukrepe 
za umirjanje 

prometa.

Poskusni izračun vrednosti in javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin
1. 10. 2019 bo Geodetska uprava 
Republike Slovenije na spletni 
aplikaciji (Portal MVN) objavila 
predlog modelov vrednotenja 
nepremičnin.

Poskusni izračun lastnikom 
omogoča, da ugotovijo ustreznost 
predloga modelov na svojih 

konkretnih nepremičninah, ki 
jih najbolje poznajo in v primeru 
ugotovljene neustreznosti podajo 
konkretne in utemeljene pripombe.

Od 1. do vključno 30. 10. 2019 
bo v prostorih Občine Dol pri 
Ljubljani razgrnjen predlog modelov 
vrednotenja nepremičnin. Lastniki 

zemljišč bodo lahko v sejni sobi 
občine v času uradnih ur podajali 
pripombe na zaris con in višino 
vrednostne ravni, medtem ko bo 
na ostale elemente modelov (vred. 
tabele, točkovnike, faktorje) potrebno 
podati pripombo na Geodetsko 
upravo RS.
 Občinska uprava
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V: Pri graščini že 14 dni opažam 
smetišče. Se da kaj ukreniti?

O: Žal smo prepogosto priče 
tovrstnim prizorom, ki kalijo izgled 
naše občine. Občina je smeti že 
odstranila. Občani lahko v podobnih 
primerih obvestijo občino na tel. št. 
(01) 530 32 40.  

V: Bomo po razdelitvi na pokrajine 
res spadali pod južnoštajersko? 

O: Občina Dol pri Ljubljani 
intenzivno spremlja vse pobude pri 
vzpostavitvi prihodnje pokrajinske 
zakonodaje. V okviru tega se je 9. 
septembra 2019 župan udeležil tudi 

prvega posvetovanja o pokrajinski 
zakonodaji, ki je potekala na Ptuju in 
kjer so že umeščali pripombe in 
predloge na prvo razdelitev 
funkcionalnih regij. K prvi razdelitvi 
je dodana nova osrednjeslovenska 
regija, kar je tudi bistvenega pomena 
za našo občino. Pogovori bodo 
potekali še do konca septembra, ko 
bomo predlog in osnutek zakona o 
pokrajinah in zakona o ustanovitvi 
pokrajin še podrobneje obravnavali 
in podali utemeljene pripombe. Na 
skici si lahko ogledate tudi predlog 
nove osrednje slovenske regije (v 
pastelno zeleni barvi) in katere 
slovenske občine bi še obsegala, 
vključujoč občino Dol pri Ljubljani.  

V: Izvoz in uvoz v garaže naselja 
Kostanjevi cvetovi na Vidmu je zelo 
nevaren, tu se je pripetilo že nekaj 
nesreč. Nameravate na tem odseku 
za večjo varnost kaj ukreniti?

O: Lokacijski načrt za območje 
Kostanjevih cvetov je predvideval, da 
bo investitor na tem delu razširil 
cesto in ob stanovanjski hiši Videm 
21 zgradil pločnik. S tem ukrepom bi 
se izboljšala varnost vseh 
udeležencev v prometu. Zaradi 

stečaja investitorja ni prišlo do 
realizacije. Občina je že v preteklosti 
želela razširiti križišče ter tako rešiti 
omenjeno ozko grlo. Župan se je o 
možnosti razširitve nepreglednega 
dela cestišča že sestal z lastnikom 
zemljišča. Pogovori še potekajo. 

V: Se bo v naši občini kaj začelo 
graditi? Kaj je na primer z 
obljubljenim vaškim centrom v 
Dolu, kjer naj bi bilo več različnih 
prostorov, ki jih je najavljal župan?

O: Aktivnosti Občine so v tem 
trenutku usmerjene v sprejetje 
občinskega prostorskega načrta, v 
okviru katerega je pripravila tudi 
urbanistično rešitev za omenjeno 
območje. 

V: Zanima me, zakaj Občina ne 
skrbi za občinske vodotoke. 
Mlinščica (Pšata) med letom večkrat 
presahne, ker vandali odstranijo 
zapornice (deske na njej), kjer se 
Pšata v Beričevem razcepi na dva 
dela. Posledično vsako leto pride do 
pogina mladih rib in drugega 
življenja. Žalostno je, da moramo za 
take stvari skrbeti sami vaščani. 
Sprašujemo se, komu je v interesu, 
da škodi naravi. Tudi zaposlenemu v 
Hidrotehniku, ki odstranjuje veje iz 
tistega dela vodotoka, je lažje uničiti 
ploh, ki zagotavlja pretok vode na 
zapornici, kot pa pravilno odstraniti 
veje iz struge. 

Prebivalci občine Dol pri Ljubljani lahko svoja vprašanja in pobude naslovite tudi 
na nas in v Pletenicah 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
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Besedna zveza »participativni proračun« je precej težko izgovorljiva, zato smo v prejšnji številki Pletenic občane 
pozvali, da posredujete predloge za naziv oziroma slogan tega projekta, ki ga letos uvajamo tudi v naši Občini. 
Od 18 prejetih predlogov smo izbrali tistega, ki kar najbolj uteleša bistvo tega orodja – »Po izboru občanov!« 
Participativni proračun je namreč mehanizem občanov, preko katerega predlagajo projekte, ki po njihovem 

mnenju prinašajo najboljše odgovore na izzive znotraj posameznih območij in za katere na koncu tudi 
neposredno glasujejo. Glasovi občanov so za izvedbo zavezujoči in jih Občina uresniči v okviru rezerviranih 
sredstev za posamezno leto. Tako boste občani neposredno odločali o uporabi 120.000,00 EUR sredstev 

občinskega proračuna za leto 2020.

Projekt »Po izboru občanov!« bo potekal v 4 fazah:
 

   • Faza ZBIRANJA predlogov. Izvedeta jo vsaj dva občana, ki sta dopolnila 15 let in imata na območju 
posameznega vaškega odbora stalno prebivališče. 

    • Faza VREDNOTENJA predlogov. Župan imenuje posebno komisijo, ki prispele predloge pregleda z vidika 
izvedljivosti.

    • Faza GLASOVANJA o predlogih. Najboljše  projekte izglasujete občani na volitvah.
    

• Faza IZVEDBE izglasovanih projektov bo potekala v letu 2020 s strani Občine.

V začetku oktobra bomo organizirali javne predstavitve in posvete, na katerih bo predstavljen celoten potek 
izvedbe, na njih pa bo tudi priložnost za oblikovanje projektov. Vse potrebne informacije boste občani prejeli 

naknadno, predvidoma konec tega meseca.
 •Občinska uprava 

»Po izboru občanov!« – Projekt uresničevanja 
participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani

V prilogi slika, ko smo plohe 
ponovno namestili.

O: Občina tako kot drugi občani 
samovoljno ne sme posegati v 
območje vodotoka. Za to je 
odgovorna Direkcija RS za vode, ki 
preko koncesionarja (Hidrotehnik) 
skrbi za urejanje vodotokov. Na 
Občini bi si želeli, da država več 
pozornosti namenja preventivi in 
rednemu vzdrževanju vodotokov, kar 
bi močno zmanjšalo tveganje za 
nastanek škodnih dogodkov. 

V: Na Korantu so tik pod 
nogometnim igriščem, na zelo 
strmem pobočju, odvržene azbestne 
salonitke. Jih lahko odstrani Občina 

in poskrbi, da se to ne bo več 
dogajalo?

O: Za varovanje okolja lahko v prvi 
vrsti poskrbimo ljudje sami, Občina 
ima pri tem zelo omejeno vlogo. Za 
odvoz smeti je praviloma odgovoren 
lastnik zemljišča in ne Občina. O 
odlagališču azbestnih odpadkov smo 
obvestili medobčinski inšpektorat. 

V: Bajer pri rolkarski stezi je 
popolnoma nekoristen, še več, 
škodljiv. Pred začetkom poletja je 
tam skoraj utonil majhen otrok, ki 
je padel noter. Le hitremu 
posredovanju sosedov se je zahvaliti, 
da ni prišlo do najhujšega. Sicer pa 
je notri pravo leglo komarjev in 

debela zelena sluz. Rečeno je bilo, da 
naj bi se čezenj pretakala voda s 
hriba, a se ne, saj je to popolnoma 
stoječa voda. Se lahko karkoli 
naredi, se da  bajer zasuti in 
preurediti morda v cvetlično gredo?

O: Občina bo očitek o nekoristnosti 
in škodljivosti bajerja preučila in 
ustrezno ukrepala.  

VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO



 DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

V podružnici so jih sprejeli 
ravnatelj Osnovne šole 
Janka Modra Gregor Pečan, 
župan občine Željko Savič, s 

posebnim razlogom se jim je 
pridružil minister za okolje in 
prostor Simon Zajc. »Z ravnatelji 
osnovnih šol pripravljamo projekt 
zmanjševanja uporabe plastičnih 
izdelkov v šolah. Upam, da bo tudi 

protokol o tem kmalu nared. Prav 
zaradi tega sem prišel sem, ker vem, 
da se v Dolu trudite prav za 
zmanjševanje uporabe plastike. 
Zaradi tega sem s seboj prinesel tudi 
vrečke za večkratno uporabo, z 
namenom da bi se vsi skupaj od 
najmlajših naprej začeli 
odpovedovati plastičnim izdelkom,« 
je dejal minister.

Otroci so z učitelji pripravili prijeten 
kulturni program in tako slovesno 
sprejeli najmlajše – »rutkarje«. »To je 
zanje zagotovo pomemben korak v 
drugačno življenje. Ob tem pa nas 
na občini čaka cel kup nalog. Veliko 
nameravamo narediti na ekološkem 
področju, da bi bili okolju prijazna 
občina. Eden od izzivov pa je tudi 
skrbeti za varne poti vseh šolarjev na 

2. septembra so se šolarji 
vrnili v vse tri občinske 
šole, prav poseben dan je 
bil za prvošolčke. Na prvi 
šolski dan smo obiskali šoli 
v Dolskem in na Vidmu.
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ŠOLARJI SO ZNOVA 
prestopili šolski prag



njihovi poti v šolo in domov. Že letos 
bomo poskrbeli za nekatere ukrepe, 
ki naj bi prispevali k boljši varnosti 
vseh nas. Uredili bomo del šolske 
poti proti novemu rondoju. Več skrbi 
bo posvečene cesti od Beričevega 
proti Brinju, napovedali smo že 
posamezne ukrepe. Uredili bomo 
tudi avtobusno postajališče v 
Beričevem,« je poudaril župan.
Ravnatelj Gregor Pečan je vsem 
zaželel uspešno pot v novo šolsko 
leto. Ob tem se je dotaknil prav 
ekoloških zahtev. »Lotili se bomo 
novega projekta, s katerim bomo 
zmanjšali uporabo plastike, sicer pa 
to že počnemo. Namen imamo 
postati vodilna šola v tem projektu, 
ker je to pravilno. Prav otroci so tisti, 
ki nas v to nekako silijo, saj hitreje 
dojemajo nujnost določenih 
sprememb.« Opozori, naj čim več 

časa kvalitetno preživimo s svojimi 
otroki, saj še prehitro odrastejo. In 
nikoli ne pozabi dodati: »Spoštovani 
starši, dan valete vaših otrok se naglo 
bliža.« • Matjaž Kranjec, Nina Keder

9
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»Mislim, da je naša vlo-
ga kar velika in od-
govorna. Vsi člani 
sveta smo si enotni v 

misli, da je treba zagotoviti čim bolj pe-
ster program prireditev. V občini je ve-
dno več prebivalcev, vse več je različ-
nih interesov. Programski svet naj bi 
vzpostavil neko nadgradnjo zveze 
vseh društev, ki ponujajo različne do-
godke, od sejmov naprej vse do pro-
gramov s strani občine,« pove Anže 
Zavrl.
Pravi, da se bo svet trudil pod eno 
streho spraviti kulturne, športne in tu-
di etnološke prireditve z namenom, 
da bi v občini vse skupaj dobilo tudi 
operativni pečat. »Vsi si želimo tudi 
več informacij o tem, kaj se pri nas do-
gaja. Moj občutek je, da imamo pri-
merno infrastrukturo za vse vrste pri-
reditev. Da se razumemo – vsa energi-
ja, ki jo vlagajo društva in posamezni-
ki v vse dogodke, je izjemno po-
membna, ampak morda smo imeli 
preveč razpršen program. Želim si, da 
bi vse to bolj nazorno predstavili in 
pokazali ljudem. Se je dogajalo, da so 
se mnogi trudili, obiska pa ni bilo, ker 
mnogi za prireditve sploh niso vedeli.«

DENARJA NI NA PRETEK
Anže Zavrl poudarja, da so v svetu lju-
dje, ki na  svojih področjih delujejo že 
dolgo in jih poznajo. »Vesel sem, ker 
imamo podporo sedanjega župana 
Željka Saviča, saj ima veliko občutka 
za kulturo in je tudi sam v preteklosti 
sodeloval pri mnogih prireditvah. 
Naša naloga pa je, da v občini vse sku-
paj tudi sistematiziramo in uredimo. 
Kot vemo, denarja ni na pretek, tudi 

Z novim mandatom občinskega vodstva je 
ANŽE ZAVRL iz Vinj prevzel vlogo predsednika 
programskega sveta občine Dol. To je novo občinsko 
telo, ki bo skrbelo za celovito ponudbo kulturnih 
dogodkov v naši občini, jih usklajevalo ter občane 
primerno informiralo o vsem, kar se dogaja na 
kulturnem področju in drugod.

LJUDEM MORAMO PONUDITI 
kakovostne dogodke Anže je sicer 

prepoznaven 
obraz tudi širši 

Sloveniji, je član 
narodnozabav-

nega ansambla 
Gadi.

naše življenje bolj kakovostno in zani-
mivo. Ljudje potrebujemo kulturo, 
šport, zabavo, skratka dogajanje v na-
ših krajih in vsem tem ljudem smo 
dolžni to ponuditi. Morda je bilo v 
preteklosti premalo podpore vsem 
tem dejavnostim, zato upam, da bo 
zdaj drugače. O tem sem kar prepri-
čan.« •Matjaž Kranjec

sam sem šel v to delo s tem zaveda-
njem. A menim, da ga bo vedno več, 
predvsem pa verjamem, da bodo vsi 
tisti, ki so že do zdaj vlagali veliko svo-
je energije in dela, to tudi nadaljeva-
li. Vem pa, da bo del občinskega 
proračuna podprl vsa ta priza-
devanja, ko bomo vse skupaj 
tudi osmislili.«
Predsednik programske-
ga sveta bo vesel vseh 
prejetih klicev in pre-
dlogov, da lahko 
vse skupaj uskla-
di. Želi, da bi 
občani na 
koncu dobi-
li celovite in 
verodostoj-
ne informaci-
je. »Ko bomo 
vse uspeli zbrati, 
bomo to uskladili v naš 
načrt delovanja in proračun obči-
ne. Mi kot svet nismo nikakršna kon-
kurenca društvom in njihovemu delo-
vanju. Tu smo zato, da vse to usklaju-
jemo in prepričan sem, da bomo pri 
tem uspešni. Res smo na začetku naše 
poti, a glede na člane sveta sem pre-
pričan, da nam bo to poslanstvo tudi 
uspelo.«
Anže Zavrl se tudi sam dolgo časa, pa 
čeprav je mlad, ukvarja s kulturo. »To 
je res, ubadam se predvsem z glasbo, 
veliko sem tudi na terenu. Kultura me 
zanima, tu hočem narediti nekaj kori-
stnega za svojo občino. Zdaj ko sem 
si ustvaril družino, vse te zadeve gle-
dam malce drugače. Iz vsega tega tudi 
izvira želja, da bi naredil nekaj za svo-
je kraje. Prepričan sem, da vse to dela 
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Ljubitelji rekreacije v vodi že 
delamo prve zamahe v centru vod-
nih športov na Fakulteti za Šport. 
Tudi letos smo za naše člane 
Športnega društva Partizan Dolsko 
priborili mesto v rekreativnih 
terminih v enem izmed najboljših 
plavalnih bazenov pri nas. Za željne 
tovrstnih aktivnosti so na voljo infor-
macije in termini na www.sddolsko.
si ali 040 739 799 (Marko).  
 • Miha Bandalo

Kakor hitro se nižajo temperature 
zraka, tako se pospešeno višajo 
pričakovanja pred novo sezono 
vadbe v telovadnici in fitnes 
prostoru v kulturnem domu Dolsko. 
S septembrom se bo pričela vadba 
dvoranskih aktivnosti za člane 
našega društva. 
Za željne gibanja in znojenja v 
hladnih dneh smo pripravili sledeče 
aktivnosti:
– košarka (na en koš)
– mini odbojka
– namizni tenis
– aerobika, pilates in joga
– samoobramba
– fitnes (proste uteži in trenažerji).

Telovadnica se lahko na željo 
članov uporabi tudi za druge 
primerne športne aktivnosti.  
Z našim programom tako za hitre 
kot počasne, za visoke in nizke, 
da lahko vsak najde nekaj zase. 
Vabljeni med nas.Vse informacije 
na www.sddolsko.si.  
 • Miha Bandalo 
 ŠD Partizan Dolsko

Ljubitelji 
plavanja

Prijatelji športa 
in rekreacije

Na povabilo voditeljev orato-
rija župnij sv. Helena in sv. 
Marjeta sva z Miro Špenko 
sodelovala na čebelarskih 

delavnicah. Naslov predstavitve 
Čebelarska panoga v naši dolini in 
domovini je nakazal, da se pri razlagi 
ne bomo ustavili samo pri življenju 
kranjske sivke. Udeležencem oratori-
jev sva razložila, da čebele dandanes v 
naravi niso več sposobne preživeti ni-
ti ene zime.  Od čebeljega opraševa-
nja je odvisna vsaka tretja žlica hrane, 
z njim čebele ohranjajo biotsko razno-
likost. Ocenjeno je, da je vrednost 
opraševanja 15–30-krat večja od vseh 
čebeljih pridelkov skupaj. 
Nestrokovna in pretirana uporaba FFS 
(fitofarmacevtskih sredstev) škoduje 
razvoju čebelje družine, prav tako se 
čebelarji spopadamo z nepredvidljivo 
naravo in boleznimi. Z zasajanjem 
medovitih rastlin lahko veliko naredi-
mo za preživetje kranjske sivke. V naši 
občini je kar nekaj drevoredov. 50 lip, 
ki so bile pred nekaj leti zasajene pro-

ti cerkvi sv. Helene, bo kmalu dobra 
paša za čebele. Slovenija je domovina 
kranjske sivke in kot sva otrokom po-
vedala, smo lahko upravičeno pono-
sni na zgodovino čebelarstva in pri-
znane čebelarje, kot je bil na primer 
Anton Janša. Posebnost in del ljudske 
umetnosti so tudi slovenski čebelnjaki 
s panjskimi končnicami. Prav tako je 
bil na pobudo Slovenije priznan in la-
ni prvič obeležen: svetovni dan čebel. 
Tudi v naši dolini smo lahko na marsi-
kaj ponosni. Imamo čebelarski kro-
žek, ki na tekmovanjih dosega odlične 
rezultate, šolski čebelnjak, pridne mla-
de čebelarje in čebelarke ter odlične 
izkušene čebelarje. Seveda smo pono-
sni tudi na naše društvo, ki je letos s 
pomočjo prijateljskih društev in posa-
meznikov praznovalo 100 let. Za ko-
nec sva otrokom podarila med, ki ga 
redno in nesebično prispevajo naši 
dobri čebelarji. Zahvaljujeva se organi-
zatorjem za povabilo in se priporoča-
mo za prihodnje leto.  
 •Peter Uršič, predsednik ČD Dolsko

Čebelarska panoga v naši dolini 

D ružba za upravljanje terja-
tev bank (DUTB) v sodelo-
vanju z Občino Dol pri 
Ljubljani pripravlja razvoj 

poslovne cone (PC) Dolsko.  
Podjetnike in potencialne investitorje 
vabimo, da postanete del razvoja no-
ve PC Dolsko. Kontaktirajte nas in po-
dajte svoja mnenja, informacije o po-
trebah po zemljiščih za 
poslovno gradnjo. 
Izkoristite priložnost za 
širjenje vaše dejavnosti v 
lokalnem okolju.

Občinska uprava bo v sredo 9. 10. 
2019 ob 17.00 skupaj z predstavniki 
DUTB predstavila trenutna izhodišča 
in dinamiko nadaljnih dogovorov in 
možnosti umeščanja v prostor na ob-
močju industrijske cone. Prosimo vas, 
da zaradi organizacije ustreznega pro-
stora sporočite vašo udeležbo na 01 
530 32 40  do 7.10. 2019.

Poslovna cona Dolsko
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Sediva v kuhinji v lepi stano-
vanjski hiši sredi Beričevega. 
V njen živi osem ljudi: babica 
in dedek, mama Lidija, oče 

Robert ter štirje fantje: Domen, Tim, 
Blaž David in Tadej. Pravzaprav se je 
Tadej s 1. avgustom dokončno poslovil 
od domačega ognjišča. S tem dnem se 
je tudi uradno začelo njegovo duhov-
niško poslanstvo, saj zdaj kot kaplan 
deluje v župniji Ig pri Ljubljani.

BIL JE MANJŠI KULTURNI ŠOK
»Na Ig me je poslal gospod nadškof 
Stanislav Zore. Stvar je taka, da ob 
posvečenju postaneš del neke 
krajevne cerkve ali škofije. Jaz sem 

škofijski duhovnik ljubljanske 
nadškofije in sem kot tak podrejen 
krajevnemu škofu, konkretno 
ljubljanskemu nadškofu. Tako me je 
nadškof dodelil za kaplana v župnijo 
Ig pri Ljubljani. Če rečem malce v šali, 
je vloga kaplana nekakšna priprava za 
delo župnika. Nekako je normalna pot, 
da kasneje postaneš župnik, ni pa to 
povsem nujno in samo po sebi 
umevno. Lahko te dodelijo tudi za 
opravljanje kakšnih drugih 
pomembnih del znotraj škofije,« 
razlaga 25-letni Tadej Ložar.

Pravi, da selitev iz Beričevega na Ig ni 
bila povsem preprosta, čeprav se je 

od doma dejansko poslovil že ob 
posvetitvi oziroma potem, ko se je 
odločil za študij bogoslovja. »Moram 
reči, da je bil zame na začetku to kar 
manjši kulturni šok. Pred nami so tam 
46 let delovali salezijanci, cerkveni 
red, ki se najbolj ukvarja z mladino in 
otroki. Kot škofijski duhovnik nisem 
vajen takih razmerij med ljudmi, kot 
so jih vzpostavili oni. Med njimi je 
bilo vse nekako bolj sproščeno, tudi 
njihov pristop do duhovnika. Sam pa 
pričakujem nekakšno korektno 
distanco, vsaj vikanje in primerno 
naslavljanje. Tako si postavljaš 
pripadajočo avtoriteto. V nasprotnem 
primeru bi lahko zabredel v težave, 
saj bi me otroci lahko kar odnesli pri 
verouku ali pri kakšni drugi 
dejavnosti. Pa se nisem pogospodil, 
da ne bo pomote, samo rad bi dobro 
in učinkovito opravljal svoje 
poslanstvo,« razlaga kaplan Ložar.

Svoje poslanstvo začenja na Igu
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Obiskali smo kaplana TADEJA LOŽARJA iz Beričevega, 
ki je pred dvema mesecema kot novomašnik v Dolu 
poskrbel za odmeven dogodek.

PRI SOSEDU NA OBISKU
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Tadej zdaj stalno živi na Igu, domov 
pride občasno na obisk, ko ima nekaj 
prostega časa. »Zapustiti domači kraj 
ni čisto preprosto. Lahko pa rečem, da 
ob novi maši to ni bil več poseben 
šok. Na svoj način sem odšel od doma 
že takrat, ko sem se vpisal na 
bogoslovje v Ljubljani in takrat sem se 
nekako poslovil od domačih. Naj 
rečem, da sem imel doma vedno 
veliko podpore, ko sem se odločil za 
duhovniški stan. Vedno so mi rekli, da 
naj tisto, za kar se odločim, izpeljem 
do konca. Ko sem se odločil za 
bogoslovje, sem prišel do naše mami 
in ji dal spisek stvari, ki jih 
potrebujem za seboj. Mami je samo 
rekla, da bomo vse uredili. Ati je 
zvedel od mami in je samo rekel, da 
upa, da sem se prav odločil. Lansko 
jesen sem končal teološko fakulteto, v 
oktobru sem bil posvečen v diakona 
– to je prvi korak do mašniškega 
posvečenja. Na praznik apostolov 
Petra in Pavla 29. junija sem bil v 
ljubljanski stolnici posvečen za 
mašnika. 7. julija je bila že nova maša.«

IZJEMEN DOGODEK V ŽUPNIJI
Prav ta dogodek je bil za župnijo in 
okoliške kraje izjemen. »Res je bil 
pravi praznik župnije, še posebej 
Beričevega in Brinja, pa tudi drugih 
krajev v občini. Prišlo je res ogromno 
ljudi, menda se jih je nabralo skoraj 
tisoč. Mnogi so priskočili na pomoč, 
da smo lahko imeli tak praznik. Tu 
mislim na župnika gospoda Alojzija 
Grebenca, na občino, šolo na Vidmu 
pa še mnoge druge, ki so pomagali in 
prispevali k temu pomembnemu 
dogodku,« se življenjske  prelomnice 
z veseljem spominja kaplan Ložar. 

Na Igu začenja svoje poslanstvo. Za 
mladega človeka je to velik izziv. »Res 
je, da sem na začetku neke nove poti. 
Res je tudi, da zdaj ljudem oznanjam 
evangelij in delim zakramente. Tudi 
sam se moram še zgraditi. Najbolj 
pomembno se mi zdi, kako bom 
župljane peljal in vodil in ne kam jih 
bom peljal.Cilj je jasen: v nebeško 
kraljestvo. Je pa dejstvo, da so ljudje 
tam na Igu drugačni kot pri nas, po 
marsičem se razlikujemo, tudi 
življenjske zgodbe in usode so 
drugačne. Vprašanje je predvsem, 
kako ljudi nagovoriti pri verouku, pri 
maši, ob vsakdanjem pogovoru, ko jih 

srečam na cesti, tudi ob kakšnih 
kulturnih prireditvah itd. Kaj jim 
podati, kaj povedati, kaj izluščiti iz 
Božje besede za njihovo življenje. 
Ljudje pri maši pričakujejo, da jih 
bodo besede na nek način nahranile 
do naslednje maše, pričakujejo 
duhovno vodstvo. Vedno je treba 
izluščiti nekaj novega, da ne postaneš 
dolgočasen in se ne ponavljaš.«

PRETEKLOST JE OSTALA DOMA
Domačih krajev ne bo pozabil. 
»Preteklost je ostala tu. Pa vendar 
imam še vedno tu družbo, tako kot 
na Igu. Ko imam prosti čas, se 
pogosto ustavim doma, pri 
sorodnikih, starih starših, pri 
župniku. Kakšnega prijatelja in 
znanca tudi pokličem in se dobimo. 
Grem tudi na kakšno kavo, zakaj pa 
ne. Tudi po maši na Igu, če je le kaj 
časa. Včasih se usedem tudi s farani, 
temu življenju se nisem odrekel. 
Moramo iti med ljudi in živeti 
evangelij med njimi. Vera se tam 
začne, povsod jo nosimo s seboj, tudi 
na prireditvah, ob druženjih.«

Kaplan Ložar pravi, da je priljuden 
človek.  V otroštvu je razmišljal o 
drugačnih poteh. »Ja, res je, o 
marsičem,« se nasmehne. »Svoje čase 
sem razmišljal, da bi bil morda 
policist ali zgodovinar, celo arheolog. 
Rad sem bral naravoslovne, predvsem 

poljudne knjige. Potem pa je pri meni 
pretehtalo duhovništvo, ampak šele v 
drugi polovici gimnazije. Tudi o 
družini sem razmišljal, saj je to 
povsem normalno. Jaz menim, da si 
vsak človek želi družino. Tudi vsak 
duhovnik si je zaželel družino in si je 
še malo želi. Ostaja neko zmotno 
mišljenje, da moraš biti popolnoma 
odrezan od tega. Ravno ta želja po 
družini duhovniku lahko pomaga, da 
se bolj posveti župnijski družini in 
ljudem. Nekoč mi je sam nadškof 
Zore rekel, da če ima bogoslovec 
željo, ko vidi otroški voziček na ulici 
in ga malo zaščemi, je to neke vrste 
rana v srcu, ki pa jo lahko zapolni 
samo Bog in Kristus. In ta rana je 
tisto, kar duhovnika žene, da res 
požrtvovalno dela za rast Božjega 
kraljestva v svetu.«

Tadej Ložar se je zdaj povsem 
posvetil duhovniškemu poklicu. O 
prihodnosti razmišlja, ampak jo 
pušča nekoliko ob strani. »Domači 
kraj me bo verjetno spet pritegnil, ko 
bom starejši, ko bom prestar za 
župnika. Do takrat pa je še kar dolga 
pot. Veste, nekako velja nepisano 
pravilo, da nikoli nisi župnik v 
domačem kraju. Za to so kar mnogi 
tehtni razlogi. Želim pa dobro 
opravljati svoje poslanstvo, ne glede 
na to, kje se bom znašel.«  
 •Matjaž Kranjec

PRI SOSEDU NA OBISKU
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Deluje umirjeno, preudarno. 
V predstavitev noče vpletati 
svojega družinskega življe-
nja. Moža, treh sinov in psič-

ke Pike. Zanjo sta služba in delo sve-
tnice na eni ter družina na drugi stra-
ni dva povsem ločena pola. In to je 
vredno spoštovati. Bilo je prijetno po-
poldne, ko sva klepetala na njihovem 
vrtu nedaleč od šole in vrtca na 
Vidmu. »Ko je pred leti naša garsonje-
ra postala pretesna, sva z možem iska-
la svoj prostor pod soncem in izbrala 
Videm. Še zdaj sem hvaležna 
Bitenčevim, da so spoznali stisko mla-
de družine in  smo si naše domovanje 
našli v tem lepem okolju. Tudi drugi 
sosedje so nas lepo sprejeli in nam 
pomagali pri gradnji. Prav zaradi vse-
ga tega sem se posledično tudi odlo-
čila, da se spustim v občinsko politi-

ko,« pravi prijetna Videmčanka, sicer 
tudi Šmarčanka, ki se bliža abrahamu. 
Mihaela je pravnica. Tudi zdaj dela v 
javni službi, na ministrstvu za infra-
strukturo, prej pa je delovala v precej 
večji občini. »Te izkušnje, ki sem jih 
dobila v veliki občini, lahko tudi zdaj 
uporabljam v vlogi svetnice. In ker 
sem želela tudi v novi skupnosti nare-
diti kaj koristnega za svoje okolje, sem 
na začetku sprejela vlogo v nadzor-
nem odboru. Kot največji uspeh tega 
obdobja si štejem ugotovitve v zvezi z 
gradnjo vrtca. Ta bo po plačilu vseh 
obveznosti stal več kot šest milijonov 
evrov, čeprav je bila vrednost primer-
ljivih vrtcev za dve tretjini nižja. Da 
postopek ni bil zakonito izpeljan, je 
ugotovilo tudi računsko sodišče in vse 
tri stopnje rednega sodišča. Vseeno 
pa upam, da bo na koncu odločitev 
drugačna, zato tudi podpiram odloči-
tev, da se nadaljuje s postopkom, da 
bi dosegli ugodnejši rezultat.«

TUDI SAMA ZAVIHA ROKAVE
V občinsko politiko se je podala že ne-
kaj let nazaj, saj se ji je zdelo, da ni vse 

MIHAELA MEKŠE je že 
tretji mandat občinska 
svetnica. Pravi, da jo 
zanima le razvoj občine.
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V ospredju delo 
za skupnost 

Svojo poklicno pot je začela v državni upravi. V 
sosednji, precej večji občini, je sodelovala pri 
gradnji osnovne šole, knjižnice, vrtca, pomagala 
pri javnem podjetju, pripravljala gradiva za občin-
ski svet, bila je v mnogo komisijah. Marsikje je 
delovala kot pravnica. Sodelovala je celo pri 
varovanju papeža Janeza Pavla, ko je obiskal Slo-
venijo.Te izkušnje lahko zdaj uporablja tudi v vlogi 
svetnice.  Lahko zapišemo, da ima na področju 
komunalne politike zajetno zgodovino.

Bogate izkušnje

Mihaela Mekše 
pred svojim 

domom.

v najlepšem redu. »Največ stičnih točk 
sem našla z nekdanjim županom 
Janezom Tekavcem in zato tudi od za-
četka delujem v okviru njegove liste. 
Zame je pomembno, da se uresničuje-
jo dobre ideje, ne glede na to, od kod 
prihajajo. Ne maram, da bi kdo upora-
bljal javno funkcijo za osebne koristi. 
Pomembno je, da tudi sam kaj nare-
diš. Veste, zaradi tega sem se pogosto 
z možem lotila tudi popravljana ceste 
proti nam. Sicer nas je kdo kdaj čudno 
pogledal, ampak jaz sem prepričana, 
da ni treba samo čakati, da drugi kaj 
naredijo za nas, pač pa moramo svoj 
delež dodati tudi sami.« Sicer pa ima 
Mihaela Mekše veliko idej in predlo-
gov, da bi se življenje v občini izboljša-
lo. »Ena od teh zadev je ureditev kroži-
šča pri občini. Mislim, da moramo veli-
ko več narediti tudi za prometno var-
nost. Rada bi tudi, da se uredi nekaj 
kolesarskih povezav, recimo ob 
Bistrici ali pa proti Ljubljani, kar bi bi-
lo za vse koristno. Pa za mlade je treba 
poskrbeti, jim najti kakšen prostor. 
Tako vidim možnost, da bi se na ze-
mljiščih za trgovino in Kmetijsko za-
drugo zgradil neke vrste občinski cen-
ter, v katerem bi bili občinski prostori, 
knjižnica s čitalnico v obliki kavarne, 
medgeneracijski center, ambulanta za 
splošno medicino, prostori za dru-
štva…« Ni ji pomembno, od kod prileti 
ideja, važno je, da je dobra in jo bo 
podprla. Iz ene od knjig, ki jih rada be-
re, izpostavlja misel: Ste kdaj premišlje-
vali, koliko različni vlog igrate v življe-
nju? Predstavljajte si, da morate za vsa-
ko vlogo nositi drugačen življenjski 
klobuk, klobuk prijatelja, partnerja, 
starša. Zato se je tudi odločila pred jav-
nostjo odkriti klobuk občinske svetni-
ce, vsaj deloma. • Matjaž Kranjec
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V  nedeljo, 11. avgusta, je ljubljanski nadškof msgr. 
Stanislav Zore blagoslovil obnovitvena dela na 
cerkvi in na objektih okoli nje. Pozdravila sta ga 
župan Željko Savič, ki je pohvalil vzorno sode-

lovanje obeh župnij z občino,  in predstavnica soseske 
Vinje in župnije Erna Pustotnik. 
V pridigi se je nadškof zahvalil župniku Marku Avseniku, 
vsem izvajalcem del in vsem, ki so spremljali dela z moli-
tvijo. Poudaril je, da le sodelovanje more roditi čudovite 
sadove. Ponosni smo na prednike, ki so pred toliko leti 
zgradili to cerkev in je do danes priča njihove vere. 
Vprašal pa nas je, ali jo doživljamo le kot spomenik ali 
kot hišo vere, ki jo prenašamo drugim, in živ odnos z 
Bogom.  Zato moramo skrbeti za živo vero, za božje sve-
tišče v naših srcih. Drugo božje bivališče pa je skupnost 
verujočih, ne le posameznika. Kot kristjani naj ne živimo 
kot dediščina preteklosti, ampak imejmo upanje na vsta-
jenje in večno življenje. Marija Vnebovzeta je obljuba, da 

nas čaka večno življenje. Tako nas je spodbujal nadškof.
Ob zaključku maše so sponzorji, izvajalci del, sodelujo-
či pri obnovi in pripravi slovesnosti prejeli pisne zahva-
le za sodelovanje s pletenimi zvončki, ki jih je pripravila 
Tončka Jemec. Nadškof je prejel knjigi Tam v Dolu roža 
rase in Pod križem sv. Helene, da bo župniji lahko še 
bolje spoznal. Prireditev so družno popestrili tambura-
ši iz Senožeti in domači pevski zbor. •Pavla Jemec     

Obnova vinjske cerkve Marije Vnebovzete je 
zaključena. Občina jo je lahko delno finan-
cirala, saj je razglašena za spomenik lokalnega 
pomena. Strokovno svetovanje in barvo je 
doniralo podjetje JUB.

Blagoslov obnovljene cerkve v Vinjah

Vsi imamo doma kopico izdelkov, ki so označeni s simboli 
za nevarne snovi, recimo sredstvo proti komarjem, čistilo 
za kopalnico ali pa lak za nohte. Čeprav  so  vsi  izdelki  
opremljeni  z  opozorili in simboli  za  nevarne  snovi, 
drobnega tiska in opozoril pogosto ne upoštevamo. Še 
vedno se premalo zavedamo, kako so nevarni.

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov namreč 
lahko povzročimo hudo škodo – ogrozimo lastno zdravje in 
zdravje drugih. Baterije, embalaže čistil, barv in pesticidov 
lahko močno onesnažijo podtalnico, vir naše pitne vode. 
In kateri so najpogostejši nevarni odpadki, ki jih imamo v 
gospodinjstvih? Akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, 
kozmetični izdelki, čistila, topila, lepila, barve, laki, 
motorna olja, injekcijske igle, termometri ipd.

Nevarne odpadke sprejemamo v posebni premični 
zbiralnici, ki bo v vaši občini:

V premični zabojnik poleg nevarnih odpadkov lahko 
prinesete tudi manjšo odpadno električno in elektronsko 
opremo, kot so mali gospodinjski aparati, telefoni, 
računalniška oprema. 

Previdno z nevarnimi odpadki!

pred kmetijsko 
zadrugo Dol 
(13.00–16.00)

30. 9. 
2019

GD Vinje, Vinje 26 B 
(9.00–12.00)

KD Dolsko, Dolsko 55 
(13.00–16.00)

1. 10. 
2019

parkirišče pred igriščem 
nasproti GD Senožeti,
Senožeti 25 (9.00–12.00)
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Erbergova paviljona graščine Dol sta na drugem 
koncertu Poletnih glasbenih paviljonov ob koncu 
avgusta ponovno navdihujoče zazvenela v strunah 
kitar in magičnem vokalu glasbene skupine Tantadruj. 
Trije izjemni glasbeniki, Boštjan Soklič, Mateja Blaznik 
in Aleš Hadalin, ki jih že 33 let povezuje ljubezen 
do u glasbovanja poezije, so nas na svojstven način 
popeljali v znana in manj znana poetična izročila 
Franceta Prešerna, Simona Jenka, Ivana Cankarja, 
Goetheja in še nekaterih drugih velikih poetov, odigrali 
pa so tudi nekaj lastnih skladb. Prijetnemu vzdušju je 
ogenj pridala tudi hvaležna publika.  •Tatjana Avsec

Poletni glasbeni paviljoni

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

I rena Režek je končala umetniško 
gimnazijo likovne smeri na srednji 
šoli za oblikovanje in fotografijo v 
Ljubljani. Študij je nadaljevala na 

Akademiji za likovno umetnost na 
oddelku za vizualno komunikacijo. 
Leta 2010 je diplomirala. Med študijem 
se je vedno bolj nagibala k ilustraciji in 
animaciji. Študirala je tudi v Zagrebu, 
kasneje pa je največ časa namenila 
prav ilustraciji in animaciji. Do zdaj je  
z ilustracijami opremila že kar nekaj 
zgodb.
»Razstavo sem postavila na povabilo 
gospe Nataše Klemenčič, tega sem bila 

vesela, še posebej, ker gre za mojo 
prvo samostojno razstavo. Lahko 
rečem, da se je nabralo že toliko 
ilustracij, da jih lahko predstavim v 
neki celoti. Z njimi sem opremila do 
zdaj osem knjigic, dve sta še v pripravi, 
tako da sem iz vsega tega izbrala po 
nekaj slik,« pove Irena Režek.
V njenih delih opazimo veliko narave 
in živalskih podob. »Predvsem gre za 
otroške ilustracije, kar precej jih je 
usmerjenih tudi na ekološko področje, 
saj vemo, da z naravo ne ravnamo 
ravno dobro. Gre za mojo prvo 
razstavo, veliko mi pomeni. Je pa tak 

Erbergovi paviljoni v Dolu ostajajo oziroma znova postajajo 
središče zanimivih in pomembnih kulturnih dogodkov. Tokrat, 
na začetku septembra, so vrata odprli razstavi ilustracij Irene 
Režek, naše sokrajanke iz Senožeti.

Čudoviti svet pravljičnih bitij
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način izražanja sestavni del mojega 
življenja. Če se bo tako nadaljevalo, bo 
kar lepo, torej živeti v svetu pravljic in 
podob iz narave. Ilustracija in 
animacija sta mi največji življenjski 
izziv,« doda Irena.
A novih izzivov ji pri teh mladih letih 
ne manjka. »Rada bi naredila avtorsko 
animacijo, risanko ali kar tako serijo. 
Veste, vedno se trudim kakšno resno 
temo podati tudi na nekoliko 
humoren in duhovit način. Humor, 
narava, živali, vse to razbremeni 
tematiko in jo bralcu tudi približa. Zdi 
se mi, da je prav humorja v tem 
sodobnem svetu premalo.«
Odprtje je obogatil kratek koncert 
mladih glasbenikov Mirjam, Pije in 
Martina Kotarja z Vidma. Razstavo si 
lahko v popoldanskih urah ogledate 
do 22. septembra. •Matjaž Kranjec
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Zadnjo soboto pred začetkom novega šolskega leta 
je Prostovoljno gasilsko društvo Dol organiziralo 
veselico. Zdi se, da se pred gasilskim domom v Dolu 
vsako leto zbere večje število obiskovalcev, predv-
sem naših najmlajših. Težko pričakovana veselica je 
kot vsako leto nudila bogat srečelov, odlično hrano 
in pijačo ter glasbo, za katero so poskrbeli domačini, 
narodnozabavni ansambel Harmonk’N0Roll. Kljub 
temu da je gasilska veselica istočasno potekala tudi 
v bližnji Podgorici, so bili dolski gasilci z obiskom na 
koncu zelo zadovoljni.  • Nina Keder

31. citrarski festival Prešmentane citre se je letos odvijal 
od 20. do 22. avgusta. 
Zadnji večer je bil tradicionalni Slovenski citrarski večer, 
na katerem je sodelovalo 19 zasedb iz cele Slovenije. 
Posvečen je bil tudi 20-letnici delovanja Citrarskega 
društva Slovenije. Na tem večeru so že drugič zapored 
sodelovale tudi citrarke in kitaristi Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Lipa iz Domžal, pod vodstvom prof. 
Damjane Praprotnik. Predstavili so se z dvema sklad-
bama: Vsi so venci vejli in Venček ljudskih pesmi. Nji-
hova posebnost je, da instrumente spremlja tudi ubrano 
petje, kar je bilo nagrajeno z aplavzom in pohvalami 
ostalih sodelujočih. V Lipo so vključeni tudi številni naši 
občani, medse pa vabijo tudi nove člane.  • Breda Rudel

Zaključek počitnic z gasilsko veselico

Citrarke in kitaristi v Velenju
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Marija Godler je zadnjega 
avgusta praznovala 96. 
rojstni dan. Ob tem jubi-
leju so jo v domu v 

Ribnici obiskali župan Željko Savič, 
predsednik DU Dol–Beričevo Miro 
Kraupner in predstavnica DU Dolsko 
Marinka Colarič. Slavljenka jih je spre-
jela z velikim veseljem, saj je kljub sta-
rosti in težavam še vedno vedra in is-
kriva sogovornica. 
Rodila se je v družini Moder v Dolu 
kot četrta od sedmih otrok. 
Mimogrede, njen najmlajši brat bo 
prav v tem mesecu dopolnil 90 let. 
Otroštvo in mladost je preživela na 
domači kmetiji, kasneje se je zaposlila 
in si ustvarila družino. Nekateri obča-
ni se je še spominjajo kot odlične ku-
harice in prijazne točajke. Spet drugi 
kot varuške, saj je v prvih letih po 
upokojitvi varovala več kot 20 otrok. 

Čut zanje ji je bil verjetno položen v 
zibelko, saj je že leta 1944 pred goto-
vo smrtjo rešila enomesečni dvojčici. 
Takoj po smrti njune mame ju je vzela 
pod svoje okrilje. Mnogo kasneje je 
prav tako skrbela za dvojčici, hčerki 
moževe nečakinje, in med njenimi za-
dnjimi varovanci sta bili spet dvojčici.
Poleg ljubezni do otrok je gojila tudi 
ljubezen do glasbe in petja. V mlado-
sti je namreč igrala klavir in pela na 
koru. Za 80. rojstni dan si je zaželela 
sintetizator in nato več let igrala nanj 
ter nastopala na prireditvah v domu. 
Igrati ne more več, še vedno pa poje 
v domskem pevskem zboru. Rože in 
vrt so bili tudi ena njenih ljubezni. Ne 
le v vrtu in na oknih, tudi pred hišo je 
moralo biti polno cvetja – celo takrat, 
ko sama ni imela več moči za sajenje. 
Že osem let biva v domu v Ribnici, 
kjer je vse do lani aktivno sodelovala 

pri vseh njihovih dejavnostih. Zdaj pa 
se jih udeležuje kot gledalka. Še ve-
dno pa neumorno rešuje sudoku. Za 
svojo sobo in zase vzorno skrbi in je 
lahko zgled vsem. Z vso resnostjo in 
vero se drži nasveta domskega zdrav-
nika: »Če vas boli roka, migajte z njo; 
če vas boli noga, hodite.« In tako se je 
doslej po vsaki bolezni ali vsakem 
padcu vedno znova postavila na no-
ge. Popoldanskega počitka v leže ne 
pozna. Posedi, se sprehaja zunaj, ko 
je prevroče ali prehladno pa po ho-
dniku. Največ  ji že vse življenje po-
menijo vera, molitev in obisk svete 
maše.
Zelo se razveseli telefonskih klicev, 
ne le hčerinega ali sinovega z daljne 
Japonske, ampak tudi drugih soro-
dnikov, prijateljic, sosed. Še naprej ji 
želimo toliko življenjske volje, iskrivo-
sti in smeha. •Darja Kepec

Na obisku pri 
najstarejši občanki

Dragi glasbeniki in ljubitelji glasbe vseh starosti!

PIHALNI ORKESTER OBČINE DOL PRI LJUBLJANI.
Ustanavljamo

Pridruži se nam – veselo bo!
Za več informacij pokliči na 041 733 954 

ali piši na gregorvidma@gmail.com.

Igraš flavto, klarinet, saksofon, trobento, rog, pozavno, 
bariton, tubo, bas kitaro ali tolkala ali pa bi se rad naučil 

igrati instrument?
Se želiš družiti in doživeti nepozabne glasbene občutke? 



19

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Če govorimo o preventivi, raka veči-
noma ne moremo preprečiti, lahko 
pa z ustreznim znanjem poskrbimo, 
da ga odkrijemo čim prej. V tem pri-
meru je ozdravljiv v zelo visokem 
odstotku, zdravljenje je krajše, za 
bolnika manj naporno, predvsem 
pa se življenje lahko hitro vrne na-
zaj v stare tirnice. Ali poznate zgo-
dnje znake, ki nakazujejo možnost 
težav v prebavilih? Veste, zakaj se je 
dobro udeleževati presejalnega pro-
grama Svit? Ali veste, kako je potreb-
no zdravo živeti in kako se prehra-
njevati ? Na vsa ta vprašanja  in še 
veliko več vam bodo odgovorili čla-
ni Združenja EuropaColon 
Slovenija,  ki je del evropskega zdru-
ženja bolnikov z raki prebavil 
Digestive Cancers Europe. V 
Sloveniji že 12 let izobražuje bolni-

ke, njihove svojce, zdravstveno in 
drugo zainteresirano javnost. 

PRIMARNI CILJ JE 
OZAVEŠČANJE 
Rdeča nit delovanja združenja  je 
ves čas predvsem ozaveščanje slo-
venskega prebivalstva o tem, kako 
pomembno je obiskati zdravnika ta-
koj, ko opazimo najmanjše težave, 
ter skrb,da bodo vsi bolniki deležni 
pravočasne, hitre, učinkovite dia-
gnostike in kasneje zdravljenja, kar 
naj bi preprečevalo umiranje zaradi 
rakov prebavil.

ZDRUŽENJE EUROPACOLON 
Slovenija želi s predavanjem vzbudi-
ti zavedanje o pomenu čimzgodnej-
šega prepoznavanja raka, ne glede 
na to, kje se pojavi.

UDELEŽENCE BOMO  
SEZNANILI:
 – z delovanjem Združenja 
EuropaColon Slovenija – 
predsednica združenja; 
 – s  program SVIT, nacionalnim 
programom za zgodnje 
odkrivanje predrakavih in rakavih 
sprememb debelega črevesa in 
danke in zakaj je tako pomembno, 
da se na vabilo odzovemo;
– z raki prebavil, simptomi pri 
posamezni bolezni in na kaj 
moramo biti pozorni, kako hitro je 
potrebno ukrepati in na koga se 
obrnemo ob težavah – predavala bo 
Marija Ignjatović, spec.internistične 
onkologije z Onkološkega inštituta 
v Ljubljani.
Sledil bo pogovor udeležencev s 
predavateljem o obravnavanih 
temah.
Predavanje bo  25. septembra ob 
18.00 v dvorani župnišča v Dolu. 
Predavanje bo brezplačno, saj ga 
sofinancira Ministrstvo za zdravje 
Republike Slovenije. Vabljeni in 
pridite v čimvečjem številu.

Aktiv žena Marjetice iz Dola 
že kuje načrte za jesenske 
aktivnosti. Največ dela bomo 
posvetile naši tradicionalni 
razstavi Bog žegnaj. Vsako leto 
jo pripravimo drugo nedeljo v 
oktobru in tudi letos bo tako.
Bog žegnaj 2019 – že 16. po 
vrsti – bo v nedeljo, 13. oktobra 
2019. Letošnja razstava nosi 
naslov JESEN NA KROŽNIKU, 
ogledati pa si jo je mogoče od 
7.30 do 16.00  v župnišču Dol.
V naših krajih, kjer ima večina 
prebivalcev vsaj vrtiček, če že 
ne večjega vrta ali celo njive, 
našo prehrano močno zaznamu-
jejo pridelki naših rok. Na 
razstavi boste lahko dobili mar-
sikakšno idejo, kako te pridelke 

porabiti, da sta miza in krožnik 
vedno bolj pisana in zanimiva.
Vabimo vas, da si ogledate našo 
razstavo, saj nam vaša udeležba 
veliko pomeni in nam da zagon 
za delo v naprej.  •Marija Lukežič

MARJETICE KUJEJO NAČRTE ZA JESEN

Preventiva je boljša kot kurativa je že stara modrost, ki pa 
se vedno znova potrjuje. Rak je ena tistih bolezni, o kateri 
neradi razmišljamo, a če se priplazi v našo bližino, se ne-
nadoma zavemo, da si želimo predvsem dobre informacije, 
ustrezno in najkakovostnejšo obravnavo ter podporo.

Kdaj: 9. 11. 2019 ob 16.00
Kje: pred KD Dolsko

Vljudno vabljeni vsi, ki bi 
želeli sodelovati pri izvedbi 
martinovanja v naši občini. 
Predstavite svoje ideje in 

podprite dogodek, namenjen 
vsem občanom.

Za informacije o sodelovanju 
pokličite na  

041 733 954 
ali 051 675 135.

Organizira TD Dolsko

Martinovanje 
2019

Vabljeni na predavanje o rakih prebavil
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KAJ DELAJO NAŠI OTROCI

Večer ob ognju. Mowgli v džungli. Spanje v šotoru ali 
pod zvezdami. Prehojeni kilometri. Pripravljenost po-
magati. Prijatelji. Rutka okoli vratu.
Vse to in še mnogo več smo skavtinje in skavti, ki 
bomo novo šolsko leto pričeli v nedeljo, 29. 9. 2019, 
ob 14.00 z uvodnim srečanjem in sveto mašo. Dobimo 
se na travniku ob Mlinščici; v smeri proti Lazam levo 

za mostom (glej oznake). Če te zanima, kdo smo in 
kaj počnemo, te lepo vabimo, da se nam pridružiš. V 
primeru dežja se dobimo pri cerkvi Sv. Helene v 
Kamnici.
P. S.: Medse vabimo vse otroke in mlade, od 3. razreda 
dalje. Za več info piši na: zigacukor@gmail.com ali na 
FB (Steg Mavtaških kerlcov Dol - Dolsko 1).

POVABILO K SKAVTOM

Od ponedeljka do sobote 
(5.–10. avgusta) se ga je 
udeležilo kar 49 otrok, 
sodelovalo pa je tudi 15 

animatorjev. Zadnji dve noči so lah-
ko tudi prespali v Janeževem domu 
v Kamnici. 
Prvi dan so se otroci udeležili različ-
nih delavnic, na obisk je prišla tudi 
folklorna skupina.  V torek smo sku-
paj obiskali Belo krajino, deželo 
Petra Klepca. Tam smo spoznali, ka-
kšno je bilo včasih življenje, predsta-

vili pa so nam tudi, kako so nastaja-
la tipična belokranjska lanena obla-
čila in pisanice. Sredo smo preživeli 
na kopališču  Kodeljevo. Naslednji 
dan je bil na urniku lov na izgublje-
no ovčko in program v kulturnem 
domu Dolsko. Zvečer smo ob ognju 
pekli penice, tvist, hrenovke in ba-
nane s čokolado. Petek smo prežive-
li ob delavnicah in vodnih igrah, za-
dnji dan smo imeli sveto mašo. Za 
starše smo pripravili predstavitev 
skupin in druženje na igrišču.

Oratorij sta organizira-
la Društvo misijo-

narja dr. Janeza 
Janeža in Župnija 
sv. Helena 
Dolsko ob fi-
nančni podpori 
Občine Dol pri 

Ljubljani. 
Posebna zahvala 

za pomoč gre našim 
kuharicam Erni 

Pustotnik, Jelki Godec in 
Pavli Jemec. Prav tako bi se radi za-
hvalili našim sponzorjem: Jub d. o. 
o., Mesarija Domes, Mohorjeva druž-
ba, papirnica Vevče, Družina. Prav 
tako se zahvaljujemo vsem staršem, 
ki so čez teden pekli dobrote. 
 •Aleksandra Peterka

Na letošnjem oratoriju z naslovom »Imaš moč!« smo ob zgodbi 
Petra Klepca spoznavali, kako pomembna je moč – ne samo 
fizična, temveč predvsem notranja, moč ljubezni in zakona. 

»IMAŠ MOČ!« – ORATORIJ DOLSKO 2019 



PISMA BRALCEV

Odkar je bil človek ustvarjen 
na ta svet, je prinesel s se-
boj željo po izobrazbi in 
spoznavanju vidnega in 

nevidnega sveta, kar mu je pomagalo 
preživeti. Tako vidimo, da je šola bi-
stveno povezana s človekovim življe-
njem vse od začetka. Prva šola, je šola 
opazovanja in učenja od drugih. 
Pračlovek se uči zanetiti ogenj, ubiti 
žival, pripraviti hrano, obleko in biva-
lišče. Več tisoč let pred Kristusom izu-
mi pisavo in od takrat zna izraziti svo-
jo misel in znanje v pismeni obliki. 
Sedaj nastopi potreba po organizira-
nem pouku s šolanimi učitelji. Prvi 
učitelji so svečeniki raznih poganskih 
kultov. Že v samem začetku, po zato-
nu antike, vstopi v izobraževalni sis-
tem Cerkev, ki ji država velikodušno 
podeli mandat, saj svojega učiteljske-
ga kadra nima. Rimska država pozna 
civilne učitelje in državne šole, ki so 
naravno rezervirane za višje sloje. Po 
propadu rimskega imperija (476) in 
tudi civilne oblasti je Cerkev tista edi-
na sila, ki ima izobraženi kader in tu-
di znanje, da v moči svojega poslan-
stva, služenja človeku, organizira prve 
šole, bolnice in zavetišča. To se osre-
dotoči zlasti v mestih okoli samosta-
nov, ki postanejo verska in kulturna 
središča za dolga stoletja. Ko je nasto-
pil čas, da  je  svoje šolstvo zmogla or-
ganizirati tudi država, je to Cerkev 
prepustila njej. Nikoli pa ni bila 
Cerkev izločena iz izobraževalnega in 
kulturnega sistema. V naši deželi je 
prva organizirala srednje in tudi viso-

ko šolstvo. Jezuiti v Ljubljani leta 1597 
ustanovijo prvo gimnazijo. 
Prosvetljena cesarica Marija Terezija 
(1740–1780) je Cerkev uporabila za 
zametek državnega osnovnega šol-
stva. Iz skromnih začetkov je zraslo 
veličastno drevo, ki že več kot dve sto-
letji rodi dobre sadove. To, kar je 
Cerkev uresničila na področju šolstva 
in zdravstva v Evropi, to sedaj uresni-
čuje v misijonskih deželah. Prav je, da 
poznamo vlogo in zasluge Cerkve za 
blagostanje, ki ga imamo danes. 
Šolstvo v Sloveniji je primerljivo s ka-
terimkoli šolskim sistemom v razvi-
tem svetu. Naloga sedanje generacije 
je nadaljevati delo velikih učiteljev in 
vzgojiteljev; naloga staršev in učencev 
pa je, da hvaležno uporabimo vse 
možnosti, ki so nam dane za izobraz-
bo. V vsakem človeku je hrepenenje, 
želja po znanju. Človek raziskuje za-
konitosti tega sveta, ko ugotavlja, od 
kod je svet, kako je urejen, kako delu-
je po zakonih narave. Sprašuje pa se 
tudi o smislu in namenu svojega ži-
vljenja. Pesnik Gradnik je zapisal: 
«Človek je telo in duh, za oboje potre-
buje kruh.« Zato je človeku potrebna 
tudi izobrazba na področju duha, t. i. 
etične, moralne, religiozne in duhov-
ne vsebine. Tudi za tovrstno izobraz-
bo imamo dovolj možnosti. Bodimo 
veseli in hvaležni. Imamo dobre učite-
ljice in učitelje, seveda ne vedno po 
naših željah, saj so tudi oni samo lju-
dje, za katere pa upam zapisati, da so 
s srcem pri stvari, ker čutijo, da pouk 
ni samo služba, ampak poslanstvo. 

Kdor bi šel v učiteljski poklic zaradi 
drugačnih predstav in motivov, ne bo 
dolgo ostal v učiteljskih vrstah. 
Naloga učitelja je, da učencu posredu-
je znanje za življenje. Naloga učenca 
pa spoštovati avtoriteto učitelja in pri-
praviti, v prispodobi rečeno, posodo 
duha in razuma za sprejem znanja ter 
pri pouku sodelovati. Domače naloge 
dolžnost učenca in ne staršev. Starši 
naj sodelujejo s šolo na višjem nivoju, 
v zanimanju, kaj koristnega za življe-
nje je še mogoče posredovati učencu.
Naj zaključim z anekdoto, ki pripove-
duje o francoskem učitelju glasbene-
ga pouka, ki je imel neverjetno nadar-
jenega učenca, ki pa je bil obenem iz-
razito len in prepričan, da zgolj na-
darjenost že zadošča za uspeh. Učitelj 
ga je skušal na različne načine spod-
buditi in mu dopovedati, da je njego-
va nadarjenost brez rednega in vztraj-
nega dela povsem nekoristna. Nekega 
dne ga je povabil v kuhinjo na čaj. 
Učenec je prišel in učitelj mu je rekel, 
naj vzame skodelico, da mu bo nalil 
napitek. Učenec je stopil k njemu s 
skodelico v roki; učitelj je vzel vrč z 
vrelo kavo in jo začel zlivati mimo 
skodelice, da se je razlivala po kuhinj-
skih ploščicah in škropila po učencu. 
Učenec je stopil korak nazaj, prepla-
šeno pogledal učitelja in vprašal: «Kaj 
vendar počnete?« »No vidiš,« je odgo-
voril učitelj, «ta čaj je tvoja nadarje-
nost, skodelica pa predstavlja discipli-
no oziroma vajo in delo. Če čaja ne 
nalijemo v skodelico, ampak mimo 
nje, je čaj povsem nekoristen. Enako 
se bo zgodilo tudi s tvojo nadarjeno-
stjo, če je ne boš razvijal.« Nauk zgod-
be je vabilo vsem, da smo pripravlje-
ne posode za sprejem življenjsko po-
membnih vsebin. Zato z veseljem v 
novo šolsko leto!    
 •Župnik Alojzij Grebenc 

Ko sem v letošnjih počitnicah nekajkrat obiskal Šolski muzej v 
Ljubljani, sem imel možnost spoznavati razvoj šolstva skozi čas 
in prostor. 

PRIPRAVI POSODO

Bralec Stane Zupančič nam je poslal 
prikupne fotografije s počitnic svojih 
dveh vnukov, ki sta z dedkom v Savi 
lovila ribe. Matevž Jakopič je na češnjo 
ujel kapitalnega klena, Mark Jakopič 
pa krapa na vabo, ki jo je pripravil sam.

Počitniški 
utrinek
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POMEMBNE INFORMACIJE

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

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

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

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

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

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

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

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

Knjižnica Dol
www.doljv-sik.si/
(01) 563 80 28
ponedeljek–petek: 8:00–18:00

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

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

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

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

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

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

Rdeči križ
Vsak prvi torek v mesecu, pritličje KD 
Dolsko od 15:00-17:00 

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

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

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

Društvo upokojencev  
Dol-Beričevo
Miro Kraupner 
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
 

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

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

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

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

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

Karitas
(01) 56 39 096

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani



23

RAZNO

Domači se iskreno 
zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji 
poti, nam izrazili sožalje, 
darovali za maše, sveče, 
cvetje. Posebno pa se iskreno 
zahvaljujemo zdravnici dr. 
Valeriji Rus in sestri Mateji za 
skrbno spremljanje med njeno 
boleznijo. Hvaležni smo tudi 
patronažnima sestrama Aniti in 
Martini za pomoč.
Hvala g.  župniku  Marku Avseniku za vso duhovno 
tolažbo Ivanki med njeno boleznijo in za lepo opravljen 
pogrebni obred. Iskreno se zahvaljujemo tudi pevcem 
cerkvenega pevskega zbora, ki ste s pesmijo polepšali 
njeno zadnje slovo. Vsi  njeni

V okviru občine organiziramo brezplačen odvoz 
zelenega odreza z lokacij v Kamnici in Dolu (žaga 
Valjavec, čez Mlinščico).

ODVOZ BO OD 2. DO 30. 10. 2019, in sicer ob:
– sredah med 14. in 19. uro
– sobotah med 9. in 13. uro  

Natančnejši lokaciji sta razvidni s priloženenih 
fotografij.

Odšla si tja, kjer ni več bolečin,
a tvoj nasmeh ostal bo nam v spomin.

ZAHVALA

OBVESTILO OBČANOM

V 96. letu starosti se je od nas poslovila  
draga sestra in teta

Ivanka Jelnikar
iz  Senožet

Vinko Podbevšek 
je bil zaposlen v 
elektroenergetskem 
sistemu (EES), 
svojo življenjsko pot 
je začel pred 44 leti 
v Savskih elektrar-
nah. Od ustanovitve 
in do sedaj je bil 
zaposlen v ELES-u. Deloval je na področju telekomunikacij 
in optičnem omrežju. Svoja dela je opravljal strokovno, 
odgovorno in vestno, za kar je prejel tudi Zlato plaketo za 
življenjsko delo. Čestitke od prijateljev!

radi bi vas spomnili, da v Pletenicah lahko brezplačno objavite 
prispevke v rubriki Zahvale in V spomin. Prav tako tudi vaše 
vesele dogodke, ki bi jih radi delili s sokrajani, kot so na 
primer okrogla praznovanja, poroke, rojstva in podobno. 
Uvajamo pa še rubriko Lokalna tržnica, kjer kmetovalci lahko 
objavite mali oglas za domače pridelke, ki jih nudite občanom 
za samooskrbo.. Pišite na pletenice@dol.si ali na Glasilo 
Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Dragi bralci in bralke,

ki obiskuje 5. razred OŠ Janka Modra.
Če si pozitiven/a, imaš smisel, ideje in če 

ti poleg svojih obveznosti ostane še kaj 
prostega časa, potem te vabimo, da nas 
kontaktiraš na tel. št. 040 570 594 za 

pomoč na našem domu
v Dolu pri Ljubljani.

Iščemo osebo 
za pomoč pri učenju 

najinega sina, 

Čestitka

Kamnica

Dol



Program prireditve:
10:00–11:00 Nordijci, rokodelci (predstavitve stojnic)

11:00–12:00 Pečenje teleta, predstavitev dogajanja in tekmovalnih  
ekip za vaške igre na travniku (ekipe posameznih občin)

12:30–14:30 Vaške igre dekel in hlapcev
14:30–15:30 Predstavitev kuharskih ekip (vodje ekip so župani), ki kuhajo 

»Županovo juho« – zbrana sredstva bodo namenjena za humanitarni namen
14:30–15:30 Nogometna tekma med župani in reprezentanco glasbenikov Slovenije

16:00–17:00 Razglasitev vaških iger in tekmovanja kuhanja »Županove juhe«
17:00–18:00 Otroški program  

18:00–19:00 Predstavitev mladih glasbenih zasedb iz občine 
19:00–2:00 Žur s skupino Gadi in Harmonk’n’roll

Lepo vabljeni!

Občina Dol pri Ljubljani vabi na tradicionalni  jesenski sejem

5. oktober 2019 od 10. ure dalje
Kje? ZA OŠ JANKA MODRA

Voditeljica: Jasna Kuljaj
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