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NAPOVED DOGODKOV

TURI STI NO DRUŠTVO

Koledar dogodkov
15.10.

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

17.10.

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

18.00

18.30

24.10.

Odprtje razstave ročnih del delavnice
župnijske Karitas Dol

25.10.

Čebelarska sveta maša
Cerkev Svete Marjete, Dol

28.10.

Muzejski večer, Dekle iz ozadja zgodovine
(Ljudmila Belcijan)
V sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj

5. 11.

Predstavitev moto
in avto vodičev ter
potopisno predavanje

19.30

19.00

19.30

18.30

VABITA NA

Dolsko

MARTINOVANJE
s kulturnim programom
SOBOTA, 9. 11. 2019 od 16 do 18 ure
Trg pred KD Dolsko
PROGRAM:
Pihalni orkester Litostroj • Otroška folklorna skupina Dolsko •
Odrasla folklorna skupina Dolsko • Krst mošta
Program povezuje Rok Bohinc, stand-up komik.

mošt in kostanj
BREZPLAČNO
Za žejne in lačne bodo poskrbeli:
Turistična kmetija Pr' Krač
Gostilna pri Žerjavici
Branislav Anderlič
Aktiv žena Plamen
Za vašo varnost
pa gasilci PGD Dolsko.

Knjižnica Jurij Vega

Mlado vino bo blagoslovil župnik Marko Avsenik.
Dogodek organizira TD Dolsko v sodelovanju z Občino Dol pri Ljubljani.

Čudovita Slovenija: najlepši razgledi
in pogledi (Mitja Gustinčič)

Foto naslovnica: Ivan Merljak, Aleš Pintar, Nina Keder, Matjaž Kranjec

6. 11.

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

18.00

13. 11.

Predavanje in predstavitev knjige
Knjižnica Jurij Vega

18.30
Pogled v geološko preteklost za razmislek o prihodnosti s predstavitvijo
knjige Konodonti Slovenije (dr. Tea Kolar Jurkovšek in dr. Bogdan
Jurkovšek)

20. 11.
18.00

Zakaj sem Ajček?
Dvorana OŠ Janka
Modra, Videm

Lutkovna predstava (Grajsko
lutkovno gledališče Sevnica)

27. 11.
18.00

E-naslov
pletenice@dol.si

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega

Izvršna urednica
Nina Keder
Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Oktober 2019
Številka 10/2019
Pletenice so informativno glasilo
občine Dol pri Ljubljani. Glasilo
izhaja enajstkrat letno in ga brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide 11. novembra 2019. Prispevke za objavo
pošljite na elektronski naslov
pletenice@dol.si. Rok za oddajo je
1. november 2019.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
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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.
Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov

IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Tudi v naši občini prenašamo del odločanja o porabi
proračunskih sredstev neposredno v vaše roke.

V

erjamem namreč, da ste prav vi tisti,
ki najbolje poznate potrebe v vašem okolju, ki veste, kaj bi bilo potrebno storiti, spremeniti, prilagoditi, da bi bila kakovost bivanja vas, vaše družine, prijateljev in sosedov, še boljša.
Zato vas vljudno vabim, da se aktivno vključite v projekt participativnega proračuna v
Občini Dol pri Ljubljani z imenom »Po izboru občanov!« s konkretnimi predlogi, kaj bi
bilo potrebno izvesti in prav tako tudi glasujete med naborom tistih projektov, ki bodo
kar najbolj prispevali k razvoju, prijetnemu

počutju, preživljanju prostega časa ali drugim dejavnikom, zaradi katerih boste v svojem okolju še raje prebivali. Več o participativnem proračunu in poteku glasovanja si
preberite na zadnji strani, stani 24.
Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da
bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni
v naslednjem letu ter da boste imeli v letu
2020 priložnost, da ponovno predlagate in
odločate o novih projektih.
Vaš glas je pomemben, zato prijazno vabljeni k sodelovanju!
•Vaš župan Željko Savič

Gradnje in novosti v naši občini
V preteklem mesecu smo pričeli z aktivnostmi in iskanjem
najprimernejših lokacij na območju naše občine za
postavitev električnih polnilnic, ki zaradi električnih
avtomobilov postajajo vse bolj aktualne. Občina v
naslednjem proračunskem letu predvideva postaviti
okvirno pet e-polnilnic na najbolj frekventnih lokacijah.
Vzporedno se z enim od ponudnikom dogovarjamo tudi za
poskusno uvedbo t. i. »avto share« sistema, kot ga pozna
naša prestolnica. Verjamemo, da bi tovrstne novitete
dodatno prispevale k ponudbi v naši občini in razvoju kraja.
Dela potekajo tudi na drugih področjih. V letu 2019
je občina na cestah dokončala sanacije, ki so bile
po pogodbi predvidene v letu 2018. Zaradi poznega
podpisa pogodbe se je morala izvedba dokončati v
spomladanskem delu leta 2019. Sanirani so odseki
na Laze–Slapnica v dolžini cca 500 m v Senožetih
se je nadaljevala II. faza v dolžini 210 m, na lokalni
cesti 069051 se je saniralo tudi 680 m in uredilo
odvodnjavanje. Uredili smo odsek Kamnica–Dolina v
dolžini 220 m in zamenjali varnostno ograjo.
Letos smo začeli s sanacijo plazov in usadov na cestah
Kamnica–Križevska vas. Plazovi se bodo sanirali tudi v
Zagorici, v Vinjah pri sadovnjaku Vode in pri Pustotniku ter
na Vrhu pri Dolskem. Ko smo v Zagorici zaključili sanacijo
prvega plazu, smo takoj zatem pričeli s sanacijam udorov
na relaciji Kamnica–Križevska vas.
V Vinjah – Dolina pri sadovnjaku Vode je sanacija proti
koncu. Upamo, da smo s posegi omejili premike in
stabilizirali zemljino do te mere, da po nepredvidenih
neurjih ne bomo imeli večjih stroškov. Brežina je sanirana
z izvedbo lesene kašte v dolžini 22 m in višine 4,5 m.
Urejena je z drenažo in odvodnjavanjem meteorne vode z
betonskimi koritnicami.

• Rok Prevc in Senad Kumalić, Občinska uprava

Na začetku sanacije
v Zagorici
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Po končani sanaciji
v Zagorici

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Foto: Nik Rovan

Pri kandidaturi za evropsko prestolnico
kulture 2025 sodeluje celotna regija
V mesecu septembru in oktobru je potekalo odprto
povabilo k oddaji programskih idej za Ljubljano Evropsko
prestolnico kulture 2025. Evropska prestolnica kulture je
najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki je izrazito usmerjena v razvoj in preboje, s katerimi
se trajno zvišuje kakovost življenja v regiji. To pomeni, da
ne gre zgolj za umetniške in kulturne projekte, temveč za
širok spekter področij, s katerimi je kultura tako ali drugače povezana: znanost, izobraževanje, sociala, okolje,
gospodarstvo, turizem itd. Prav zato so se v Ljubljani
odločili, da v proces oblikovanja kandidature vključimo kar
najširši nabor deležnikov. Kandidatura Ljubljane za naziv
Evropska prestolnica kulture 2025 ima široko in močno
podporo ter trdno zavezo vseh občin Ljubljanske urbane
regije. Župani 26 občin regije, med njimi tudi Željko Savič,
župan občine Dol pri Ljubljani, so 13. septembra 2019
podpisali Sporazum o sodelovanju pri skupnem projektu
kandidature Mestne občine Ljubljana za naziv Evropska
prestolnica kulture 2025, ki je rezultat odličnega sodelovanja in povezanosti županov Ljubljanske urbane regije.

Podpisani sporazum je temeljni kamen prvega stebra
Evropske kulturne prestolnice, uspešna izvedba projekta
pa bo imela dolgoročen pozitiven učinek na razvoj celotne
regije, tako na razvoj kulture kot tudi na razvoj drugih
področij, ki so tesno povezana s kulturo.

Javna razgrnitev predloga modelov
vrednotenja nepremičnin
Občane obveščamo, da do vključno 30. 10. 2019, v času uradnih ur,
v prostorih Občine Dol pri Ljubljani (sejna soba v kletnih prostorih,
severni vhod) poteka javna razgrnitev predloga modelov
vrednotenja nepremičnin, ki jo je pripravila Geodetska uprava
Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja je dostopen tudi na portalu
množičnega vrednotenja nepremičnin (portal MVN) na
naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer so objavljene tudi poskusno
izračunane vrednosti na osnovi objavljenega predloga modelov in
podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.
Vsi zainteresirani lahko do 15. novembra 2019 podajo mnenja in
pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno
obrazložene, in sicer:
• pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine
vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na
obrazcu JR.MV-1 na naslov občine (Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Ljubljana) ali skeniranega na elektronski naslov
pripombe@dol.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v
sprejemni pisarni občine,
• vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na
obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS –
Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski
naslov vrednotenje@gov.si.
Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne
razgrnitve ali na portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in
predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov
dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih
do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. Več
informacij pridobite na Portalu množičnega vrednotenja
nepremičnin: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/. • Občinska uprava
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Še vedno številne
prekoračitve hitrosti
Z medobčinskega inšpektorata smo dobili
na vpogled preglednico, ki prikazuje število
prekrškov, prekoračitev hitrosti na dan meritve,
v ponedeljek, 30. septembra 2019. V občini
Dol pri Ljubljani so meritve hitrosti izvajali
od 6. 30 do 13. 30.

KRAJ PREKRŠKA

ŠTEVILO PREKRŠKOV (po globah)

GLOBA

Brinje 4, v naselju Brinje 6 (2 x 500 eur,
(omejitev 40 km/h)
2 x 250 eur, 2 x 80 eur)

500 oz. 250 oz.
80 eur

Dol, Videm
(omejitev 40 km/h)

2 (2 x 80 eur)

80 eur

Laze 25 v naselju
(omejitev 50 km/h)

1 (1 x 250 eur)

250 eur

Beričevo 45
(omejitev 40 km/h)

1 (1 x 80 eur)

80 eur

Skupaj 10 prekrškov

2.150 eur

5 prekrškov je bilo s prekoračitvijo nad 5
do vključno 10 km/h (50 %), 3 prekoračitve
nad 10 do vključno 20 km/h (30 %) in 2
prekoračitvi nad 20 do vključno 30 km/h (20
%). Povprečna hitrost pri omejitvi 40 km/h
je 53,56 km/h, največja izmerjena hitrost je
65 km/h, v naselju Brinje. Povprečna hitrost
pri omejitvi 50 km/h je 66 km/h, največja
izmerjena hitrost je 66 km/h, v naselju Laze.

Helena Kozlevčar, medobč. inšp.

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2019
Zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
za leto 2019 na območju Občine Dol
pri Ljubljani sporočamo, da jim bodo
odmerne odločbe Finančne uprave RS
predvidoma odposlane v drugi polovici
oktobra oziroma v prvi polovici novembra.
Zavezanci, pri katerih nadomestilo ne
presega 200 eur, ga plačajo v dveh
obrokih. Zavezanci, katerih nadomestilo
presega 200 eur, ga plačajo v 4 obrokih.
V kolikor je obveznost nižja od 25 EUR,
se plača v enem obroku. Ker točen datum
odpreme odmernih odločb trenutno še ni
znan, tudi roki za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča niso znani.
Datumi bodo pravočasno objavljeni na
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
V kolikor podatki odmere niso pravilni,
je zoper odločbo dovoljena pritožba
na Ministrstvo za finance v Ljubljani, v
15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo
se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
Finančni upravi RS, Davčna ulica 1, 1000
Ljubljana.
Kot je bilo v Pletenicah že objavljeno, je
Občina Dol pri Ljubljani konec leta 2018
sprejela nov odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča, ki prinaša
nekaj sprememb pri odmeri, saj je bil
predhodni odlok sprejet leta 1998 in tudi
večkrat dopolnjen. Od tedaj do danes je

torej prišlo do mnogo sprememb področne
zakonodaje. Večletna praksa Občine je pri
odmeri tovrstnega nadomestila pokazala
določene pomanjkljivosti določb odloka.
V predlaganem odloku se je spremenila
klasifikacija vrst dejavnosti poslovnih
uporabnikov, z njo tudi ovrednotenje.
Zvišal se je faktor nezazidanih stavbnih
zemljišč; z 7 na 10 %, saj je vrednost tega
faktorja zastarela, torej v skladu s stanjem
iz leta 1998. Odlok je ves čas dostopen
na občinskih spletnih straneh.
V delu, ki se nanaša na fizične lastnosti
nepremičnin, zajem NUSZ temelji na
podlagah, ki zaradi svoje vsebinske
poenotenosti in ažurnosti ter postopkovnih
varoval pri njihovem nastajanju in
vzdrževanju, zagotavljajo enakovredno
in pošteno obravnavo zavezancev na
eni ter posledično čim bolj optimalen
zajem prihodkov na drugi strani. Zato so
priporočila ministrstva, da je za namen
odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih
državnih evidenc, kar pomeni, da morajo
občine za namen odmere NUSZ za
zazidana zemljišča pridobiti podatke
o stavbah in delih stavb iz Registra
nepremičnin (REN), ki je javna zbirka
podatkov o nepremičninah, ki jo vodi,
ureja in ažurira Geodetska uprava RS,
in ki na enem mestu evidentira dejanske
podatke o vseh nepremičninah.

Občinska uprava

6. seja občinskega
sveta: svetniki niso
bili soglasni pri eni
točki
Na tokratni občinski seji
se svetniki niso mogli
zediniti okoli 2. točke, ki
je obravnavala dogovor
z družbo JUB d.o.o.
glede preplačanega
nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za
obdobje 2015–2018.
Del preplačila bi se
pobotal s kupnino za
nakup nepremičnin, ki
so v lasti občine Dol pri
Ljubljani, preostanek
preplačila pa vrne do
konca leta 2019. Proti so
bili trije svetniki: Mihaela
Mekše, Jure Rabič in
Jasna Grahek. Župan je
obrazložil, da je prišel
čas, ko mogoče ni samo
enostranska odločitev
tista, ki je pravilna. Meni,
da je ta dogovor, kar se
tiče odmere davka, za
vse najbolj primeren in
zadovoljiv.
Nina Keder

Izpis sklepov 6. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, 25. 9. 2019
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 5.
seje Občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani z 19. 6. 2019. Sklep je bil
sprejet.

pri Ljubljani, preostanek preplačila
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča pa družbi JUB d.o.o. vrne do
konca leta 2019. Sklep je bil sprejet.

AD 2a SKLEP: Občina Dol pri Ljubljani
sklene predlagani dogovor z družbo
JUB d.o.o., na podlagi katerega uredi
sporna razmerja glede nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za
obdobje 2015–2018 na način, da
preplačano nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča družbi JUB d.o.o.
vrne do konca leta 2019. Sklep ni bil
sprejet.

AD 3 SKLEP: Občina Dol pri Ljubljani
kot ustanovitelj javnega zavoda
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
soglaša, da se preostali presežek
prihodkov nad odhodki preteklih let
v OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
porabi v letu 2019 za zamenjavo vrat
na razredni stopnji matične šole v
Dolu in za nakup šolskega kombija
za potrebe prevoza otrok. Sklep je bil
sprejet.

AD 2b SKLEP: Občina Dol pri Ljubljani
sklene predlagani dogovor z družbo
JUB d.o.o., na podlagi katerega uredi
sporna razmerja glede nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za
obdobje 2015–2018 na način, da del
preplačila pobota s kupnino za nakup
nepremičnin parc. št. 57/2 in 56/1,
obe k. o. 1761, ki so v lasti občine Dol

AD 4 SKLEP: V svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu se dodatno
imenuje Bojan Žlender. Sklep je bil
sprejet.
AD 5 SKLEP: Dopolni se načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Dol pri Ljubljani v letu 2019
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(načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja) za nakup nepremičnin
parcel št.: 21/1, 21/2, 218/1,
218/2, 218/4 in 218/5, vse k. o.
Dol pri Ljubljani. Za nakup zemljišč
se v posebnem delu proračuna
uporabi sredstva PPP 04 – skupne
administrativne službe in splošne
javne storitve, PPR 04039003
– razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem ter PPP 23 –
intervencijski programi in obveznosti,
PPR 23039001 – splošna
proračunska rezervacija. Potrdi se
osnutek prodajne pogodbe o nakupu
nepremičnin parcel št. 21/1, 21/2,
218/1, 218/2, 218/4 in 218/5,
vse k. o. Dol pri Ljubljani, za ceno
350.000,00 EUR. Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani potrdi letni program
dela nadzornega odbora Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2019. Sklep je bil
sprejet.

VPRAŠALI STE - ODGOVARJAMO

Zakaj je bila voda klorirana in kam se obrniti?
Pretekle tedne se je največ govorilo o tem, zakaj je voda v naši občini postala tako zelo
klorirana. Obsežen odgovor pristojnih objavljamo v Pletenicah. Če imate tudi vi še kakšno
vprašanje, ga pošljite na elektronski naslov pletenice@dol.si ali pa po običajni pošti na
Glasilo Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
V: Oglašam se vam iz Dolskega, kjer
voda iz pipe smrdi in je mastna. Kaj
se dogaja? (vprašanje je bilo poslano
konec meseca septembra)
O: Kot ste zagotovo seznanjeni, se
pitna voda od 19. 9. 2019 na
oskrbovalnem območju vse od Črnuč
do Senožeti klorira. Vonj v pitni vodi je
posledica tega ukrepa. Rezultati
nadzora pitne vode dokazujejo, da je
oskrba varna. Ukrep dezinfekcije bo
prekinjen predvidoma konec tega
tedna. Uveden je bil preventivno
zaradi večje okvare na primarnem
vodovodu, ki ni povzročila le
prekinitve oskrbe s pitno vodo, ampak
tudi praznjenje pretežnega dela
vodovodnega sistema na območju
Črnuč do Brinja. Okvara je bila
sanirana, a že dotok zraka v
izpraznjene dele sistema lahko
povzroči tveganje za zdravje
uporabnikov. Oskrba s pitno vodo brez
ukrepa kloriranja v tovrstnih primerih
ne bi bila varna. Za uporabnike na tem
območju vonj v pitni vodi ni običajen,
zato uporabnike o tem obveščamo
preko SMS-ov in e-pošte. Obvestila so
bila poslana tudi 19. 9. 2019, sporočilo
pa smo objavili tudi na spletni strani
tukaj: https://www.vokasnaga.si/
aktualno/zacasen-ukrep-dezinfekcijepitne-vode-od-crnuc-do-senozeti-naobmocju-tomacevega-19-9-2019.
Če uporabniki niso vključeni v
sistem obveščanja, vas vabimo, da se
vključite vanj. Za prijavo uporabniki
potrebujete številko odjemnega mesta,
ki je na zadnjem računu. Obrazec za
prijavo se nahaja na spletni strani tukaj:
http://www.vo-ka.si/voka-elista-prijava.
Število uporabnikov, ki se lahko
prijavijo v sistem obveščanja na eno
odjemno mesto, ni omejeno.
Vonj v pitni vodi uporabniki
zaznavajo in je predvsem posledica
reakcije dezinfekcijskega sredstva z
ostanki nečistoč in biofilmov v interni
vodovodni napeljavi. Deloma lahko
vonj izvira tudi iz reakcije

dezinfekcijskega sredstva v javnem
sistemu, a preverbe kažejo, da ima
voda v javnem sistemu vonj po kloru, a
nima tako neprijetnega vonja kot pri
uporabnikih. Uporabnikom svetujemo
intenzivno spiranje interne vodovodne
napeljave, če že niso izvedli
samozaščitnih ukrepov. Pred tem naj
odstranijo usmerjevalnike vode na
pipah (t. i. perlatorje oz. mrežice), po
potrebi naj jih zamenjajo. Izpiranje naj
bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih
s turbulentnim tokom, kar naj
povzročajo s periodičnim zapiranjem
in odpiranjem pip do največjega
pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15
minut. Izpirajo naj se vse pipe,
poskrbeti je treba tudi za slepe rokave,
kjer se voda zadržuje dalj časa.
Predvsem pa uporabnikom svetujemo,
da iz interne vodovodne napeljave
odstranijo ali vsaj pogosto menjajo vse
dele armatur, ki so opremljeni z mehko
plastiko (izvlečne pipe v kuhinjah, cevi
za tuše, itd.). Tovrstni materiali lahko v
primerih nujne uporabe dezinfekcije
povzročijo izrazito neustrezne
organoleptične lastnosti pitne vode.
Voda ima neprijeten vonj že brez
prisotnosti klora, ker na plastičnem
materialu potekajo neželeni
mikrobiološki procesi, pri čemer služi
plastika kot hranilo.
V JP VOKA SNAGA se trudimo
uporabnikom zagotavljati oskrbo s
pitno vodo brez motečih faktorjev. Teh
razmer kljub trudu vedno ne moremo
zagotavljati, zagotavljamo pa, da je
oskrba varna. Pri tem pričakujemo, da
nam bodo s samozaščitnimi ravnanji
pomagali tudi uporabniki.
• dr. Brigita Jamnik, JP VOKA SNAGA d.o.o.
V: Živimo v Podgori in ob vsakem
malo večjem nalivu in nevihti
zmanjka elektrike. Kako to? Se da to
kako urediti oziroma urejate?
O: Občina je v ta namen na Elektro
Ljubljana d.o.o. posredovala dopis s
prošnjo po pojasnilu. Elektro
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distributer je posredoval odgovor, v
katerem pojasnjuje, da del omrežja
poteka po nadzemnih vodih, zato se
ni mogoče izogniti atmosferskim
vplivom (udar strele, vetrolom, dotik
živali…), ki povzročajo kratkotrajne
izpade. Na območju občine Dol pri
Ljubljani je v tem letu nastalo veliko
neviht in neurij, ki so žal močno
poškodovali srednje napetostno
omrežje, za kar pa je potreben čas, da
se škoda popravi. Sicer pa se lahko
občani za vse načrtovane izklope
naročijo na brezplačno storitev
obveščanja. Na podlagi prijave bodo
v primeru planiranih del, katerih
posledica bo prekinitev dobave
električne energije na merilnem
mestu, predhodno obveščeni preko
sporočila SMS in/ali e-pošte in bodo
temu lahko pravočasno prilagodili
aktivnosti.
V: Bomo v naši občini morda dobili
še kakšnega drugega trgovinskega
ponudnika, kot je Mercator? V vseh
okoliških občinah imajo še vse ostale
trgovine, le pri nas ostajamo le pri
'najboljšem sosedu', ki to še zdaleč ni
več.
O: Na Občini Dol pri Ljubljani se
strinjamo, da je tovrstna trgovska
ponudba v naši občini nezadostna. Iz
tega razloga Občina v novem osnutku
občinskega prostorskega načrta
predvideva tri lokacije, kjer bo možno
umeščanje trgovcev s prehrano.
V: Ali se lahko v Športno društvo
Dolsko včlanim tudi, če živim na
Vidmu, ali je to društvo izključno le
za prebivalce Dolskega? Zanima me,
ker sem videla, da imajo člani
številne ugodnosti, tako pri plavanju
kot fitnesu ipd.
O: Društvo je dostopno za vse.
Seveda se lahko. Prednost pa imajo
občani naše občine. Sam sem tudi iz
Vidma, pa sem predsednik v Dolskem.

• Miha Bandalo

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Oddaja Dobro jutro na obisku v Dolu

V

dolini veselja, kot tudi pravijo
Dolu pri Ljubljani, sta še dodatno dobro voljo širili Marija
Merljak in Monika Tavčar. O
zgodovini kraja sta ob spremljavi tamburašev spregovorila župnik Alojz
Grebenc in dr. Viktor Grilc, Nataša
Klemenčič je predstavila prireditve v
paviljonih. Sicer pa je bila rdeča nit oddaje kulinarika – s svojimi jesenskimi
dobrotami in ponudbo so se predstavi-

li aktivi žena iz Dola, Dolskega in
Senožeti, mesarija Mesko, slaščičarna
Fantazija in gostilna Pod hribom.
Vitaminski napitek iz Vrta zdravilnih rastlin je zbranim pripravila Sabina
Grošelj. Tudi drugi ustvarjalci lokalne
družbene klime niso manjkali – na snemanju so bili člani čebelarskega društva Dolsko, nogometnega kluba Dol,
tekaškega smučarskega kluba Jub Dol,
petankarji društva Hribovci, gasilci,
skavti. Zaplesali so folkloristi, na harmoniko pa je zaigral Harmonikarski
orkester Pustotnik. Predstavili so se
tudi rokodelci – Mira Lukežič z unikatnimi izdelki iz tekstila, Keramika
Kraker, brata Kren, Tončka Jemec in

Iztok Urbanija sta prikazala pletenje
košar. Za konec sta vodja kulturnih dejavnosti Anže Zavrl in župan Željko
Savič gledalce povabila na prireditev
Pozdrav jeseni. Več fotografij si lahko
ogledate še na Facebook in spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

• Eva Vovk, Občinska uprava

Foto: Ivan Merljak

V petek, 4. oktobra se je
v oddaji Dobro jutro na
TV Slovenija 1 predstavila
dežela Jurija Vege.
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Veseli Pozdrav jeseni 2019
Tradicionalni jesenski sejem Pozdrav jeseni
se je letos še nadgradil z dodatno vsebino in
programom, ki je vključeval tudi povezovanje
z našimi sosednjimi in prijateljskimi občinami.

Foto: Nina Keder, Nik Moder, Aleš Pintar

P

rireditev, ki je potekala na idilično toplo oktobrsko
soboto za osnovno šolo Janka Modra, je tako
obiskalo še enajst županov iz naslednjih občin:
Vodic, Kamnika, Lukovice, Šmartna pri Litiji, Tržiča,
Šmartna ob Paki, Dupleka, Miklavža na Dravskem polju,
Pesnice in Hajdine. Celotno dogajanje se je pričelo odvijati
že v zgodnjih jutranjih urah, ko so prireditelji pripravljali vse
potrebno za peko teleta, ki se je izkazal za pravo poslastico
in je kaj kmalu pošel. Prav zanimivo si je bilo ogledati tudi
številne stojnice naših domačih društev, rokodelcev in
pridelovalcev. In ker vsi čedalje bolj prisegamo na domače
poreklo, je bila to tudi priložnost, da se dobro založimo s
slovenskimi kulinaričnimi in drugimi izdelki. Obiskovalci so
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si lahko ogledali zabaven boj ekip v kmečkih igrah,
župani pa so se preizkusili še v kuhanju Županove juhe.
Dobrodelni prispevki od razdeljenih juh so šli za našo
občanko, 15-letno Ano Ravnikar. Bogato dogajanje, tudi
kulturno, je spretno vodila Jasna Kuljaj, ogledali pa ste si
lahko med drugim nastope folklorne skupine Dolsko in
otroške folklorne skupine, Tamburaškega orkestra
Senožeti, tria Utrip, Šolskega benda Janka Modra ter
skupine Neverin. Poskrbljeno je bilo tudi za naše
najmlajše s kotičkom podjetja Jub, otroško animatorko
in čarovnikom. Čez dan je potekal še prijateljski
nogometni turnir med reprezentancami Nogometnega
kluba Dol, slovenskih županov in glasbenikov Slovenije.
Zmagovalci so postali glasbeniki z Dejanom Vunjakom
in Jožetom Potrebuješem na čelu. Dan smo sklenili ob
narodnozabavnih ritmih skupin Hermonn'n'Roll in Gadi.
Več fotografij si lahko ogledate še na Facebook in
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
• Nina Keder

ZAHVALA
Za sodelovanje na
prireditvi Pozdrav jeseni
se iskreno zahvaljujemo
ponudnikom na stojnicah
in nastopajočim glasbenim
ter folklornim skupinam.
Hvala vsem obiskovalcem,
ki ste se nam v soboto
pridružili. Posebna
zahvala gre tudi županom
sosednjih občin za obisk
in sodelovanje v športnokulinaričnem programu!
 • Župan Željko Savič in
 programski svet Občine

Dol pri Ljubljani
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ŠOLSKI PROSTORI POSTAJAJO

pretesni

Novinarska klasika se začne
nekako takole: Z novim
šolskim letom so se tudi v
našo osnovno šolo Janka
Modra in dve podružnični
šoli v Dolsko in Senožeti
vrnili šolarji, ob njih pa so
šolske klopi zasedli tudi
novinci v rumenih ruticah,
prvošolčki. Nekateri so se
novega šolskega leta zelo
razveselili, drugi nekoliko
manj. Zdaj pa vse leto dni
čaka bolj ali manj zahtevno
učenje in prebijanje do
naslednjih počitnic.

Foto: Matjaž Kranjec

Z

a vsem tem lahkotnim uvodnim zapisom pa se skriva
marsikaj bolj pomembnega.
Denimo podatek, da je v devetih razredih osnovne šole in v dveh podružnicah zdaj 733 otrok – v Dolu 596,
v Dolskem 123 in v Senožetih 14. 48 je
prvošolcev. Že hiter pogled pokaže, da
smo lahko veseli takega števila mladih
nadobudnežev, a obenem se lahko takoj zavemo, da šolski prostori postajajo
pretesni in da jih utegne kmalu primanjkovati.
»Če vsemu temu dodamo še 300 otrok
v vrtcu, potem smo po velikosti zavodov med deset in dvajset največjimi v
Sloveniji. To povzroča kar precej skrbi,
saj smo postali organizacijsko precej
zapleteni. Morda bi bilo dobro razmišljati, da bi se vrtec postopoma osamosvojil. Razumem ustanovitelja, ki razmišlja o skupnem zavodu, saj je to cenejše, ampak obvladati vse te zadeve, pa
ni več enostavno,« razlaga ravnatelj OŠ
Janka Modra Gregor Pečan.
Pečan na prvo mesto postavlja pomanjkanje prostorov. »Mi letos znova vozimo en 3. razred v Dolsko. Tu v Dolu so

prostori povsem zasedeni, prenatrpani,
še posebej velike so težave s telovadnico, saj se pogosto niti vsi šolski oddelki
ne morejo v njej zvrstiti. Na občini kot
ustanoviteljici to dobro vedo in če do
prihodnjega leta ne bo dodatnih prostorov, se bo krčil pedagoški del programa. Najmanj bi si želel, da bi se morali odpovedovati manjšim skupinam
delovanja, kar vsekakor ne bi bilo dobro.«
Dejstva so namreč neusmiljena: šola je
imela pred sedmimi leti 480 učencev,
zdaj že več kot 730. »Po našem vedenju
so mnoga nova stanovanja v tem okolišu že prodana, a še ne naseljena.
Bojimo se dodatnega priliva otrok,
prav tako iz drugih novogradenj iz celotne občine in skrbi nas, da na to nismo najbolje pripravljeni. Šola je polna
skoraj do roba, tudi avlo smo že zdavnaj žrtvovali za dve učilnici. Vem, da se
na občini zelo zavedajo tega problema,
saj jih neprestano s tem seznanjamo.
Se pa vedno zatakne pri denarju in v
tem primeru je Država občinam pred
leti podtaknila gnilo jajce. Na pleča občin je obesila vse financiranje in skrb
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za infrastrukturo, medtem ko zakonodajo sprejema sama. To ni ravno najbolj pošteno.«
Gregor Pečan za zdaj s kadri kar zadovoljen. Na šoli in podružnicah je namreč okrog 80 učiteljic in učiteljev, vsega skupaj pa je zaposlenih okrog 170
ljudi. »Ocenjujem, da je to za naše tri
šole kar dovolj, vprašanje pa je, kako
bo v prihodnje. Zato tudi menim, da
gredo naši otroci v srednje in poklicne
šole naprej dovolj dobro usposobljeni.
Nameravamo pa letos znova narediti
novo raziskavo o njihovi uspešnosti.
Pred leti je bil odziv pozitiven in letos
bomo izvedli nekaj podobnega.
Vsekakor je naša želja, da z naše šole
odhajajo mladi ljudje, ki se bodo znali
spopadati z življenjskimi izzivi.«
Občinska šola Janka Modra sodi tudi
med tako imenovane okolju prijazne
šole in tega so na šoli nadvse veseli in
ponosni. »Osebno sem prepričan, da je
nujno treba začeti s spremembami v
našem razmišljanju in načinu življenja,
in v to usmerjamo tudi otroke.
Govoriva o načinu zemlji prijaznega življenja. Zato sem tudi bil vesel obiska

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

ministra za okolje in prostor Simona
Zajca ob začetku šolskega leta, saj je
zdaj že skorajda dokončan osnutek kodeksa o zmanjševanju plastike v šolah.
Na ministrstvu so rekli, da bodo zraven
kot partnerji oziroma kot pokrovitelji,
da bi začeli s projektom zmanjševanja
ogljičnega odtisa šol. Meni se to zdi
nadvse pomembno, še posebej da bi
naredili nekaj dobrega za prihodnost
najmlajše generacije.«

Ko ravnatelja povprašam o tem, če so
tudi tako imenovana eko šola, postane
malce bolj mrk. »Mi nismo eko šola, saj
je to le formalni naziv, ki ga šola sploh
ne sme uporabljati, če ne pristopi k
projektu, ki pa je povsem navadna
franšiza, če rečem poenostavljeno.
Početi moraš marsikaj na področju
okoljskih storitev, potem moraš pa plačati 400 evrov, da lahko nosiš njihovo
zastavo. Kolikor vem, to vodi neka fir-

ma iz Zasavja. Sicer gre za neko mednarodno akcijo, a meni deluje precej
čudno, predvsem pa po mojem za 'nabirko' denarja. A če se vrneva k okolju
prijazni šoli, tu pa smo z veseljem zraven, lahko rečem, da tudi starši akcijo
podpirajo. Vesel sem, da je minister
Zajc rekel, da nam bodo pri tem pomagali in nas po možnostih tudi konkretno podprli.«
•Matjaž Kranjec

KAKO NAPREJ S KNJIŽNICO
V okvir zavoda OŠ Janka Modra v Dolu sodi
tudi Knjižnica Jurija Vege. Kljub temu da so v
občini nanjo ponosni, pa po drugi strani njena
prihodnost prinaša tudi svojevrstne probleme.
»Dejstvo je, da pomeni knjižnica veliko za
kulturno življenje v naših krajih, a menim, da
organizacijsko ni dobro postavljena. Predvsem
ni ustrezno, da je del osnovne šole in ravno v teh
časih je predmet različnih nadzorov. Gre namreč
za neke naloge, ki jih moramo opraviti, pa nihče
dobro ne ve, kako. Mislim, da bo počasi šla
knjižnica v okvir neke javne knjižnice, morda v
okvir Mestne knjižnice Ljubljana, ampak zadeve
v zvezi s tem so še nejasne, kakšna bo njena
usoda,« razmišlja ravnatelj Pečan.

Uspešno gasilsko
tekmovanje v Klopcah
Drugo septembrsko soboto, 14. 9.
smo se v sončnem jutru podali proti
Klopcam. Že sam pogled, kot da smo
nad oblaki, je namigoval, da je pred
nami prijeten dan. Zahvaljujemo se
tudi g. Marjanu Kraševcu, lastniku
travnika, ki ga je odstopil za ta dan, da
je lahko PGD Klopce je organiziralo
gasilsko tekmovanje za mladino in
člane v domačem kraju. Najprej se je
v svojih veščinah pomerila mladina,
in sicer pionirji in pionirke, mladinci
in mladinke. 1.mesto med pionirji so
zasedli Pgd Dol pri Ljubljani, 1. mesto
med pionirkami Pgd Senožeti, 1.
mesto pri mladincih Pgd Senožeti in
1. mesto mladink ekipa Pgd Dol pri
Ljubljani. Na samem tekmovanju je
bilo opaziti tudi najmlajše otroke iz Pgd
Senožeti, stare nekje med 4 in 6 let, ki
so bili dovolj pogumni, da se pomerijo
izven konkurence z ostalimi mladimi

gasilci. V nadaljevanju sobotnega dne
so se v gasilskih nalogah pomerili
še veterani, člani in članice v svojih
kategorijah. 1. mesta so pripadala
naslednjim tekmovalnim enotam: v
Pgd Dol pri Ljubljani so slavili člani
A in B ter članice A, v Pgd Vinje pa
starejši gasilci oziroma veterani. Včasih
je res potrebno veliko športne sreče,
kot pravijo sodniki, preden gre zares.
In to je bil dan, ko smo se pomerili in
družili v pravem športnem duhu, se
spodbujali, pomagali z nasveti.
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A ko je prizorišče tekmovanja le še
spomin na lepo preživet dan in je
potrebno nadeti uniformo in pomagati,
reševati ljudi v stiski, gre zares. Z vso
predanostjo, voljo, znanjem, vsi za
enega in eden da vse. Čestitke vsem
skupaj, veliko sreče in uspehov vsem,
ki odhajajo na regijsko tekmovanje
regije Ljubljana 1.
Pozdravljamo vas z gasilskim
pozdravom Na pomoč!
Za GZ DOL-DOLSKO Simona Bakovnik

PRI SOSEDU NA OBISKU

Pod hribom je za vsakega nekaj
priložnost Pod hribom, jo je zagrabil
z obema rokama. »Na začetku je seveda nekaj tveganja, ampak zdaj lahko
rečem, da sem vesel, da sem se lotil
tega podviga. Po poklicu sem kuhar,
večinoma sem prej delal v Ljubljani.
To delo imam res rad in komaj čakam, da pridem sem. Tu sem res veliko časa, nekaj malega mi ostane prostega časa, a nič hudega, če človek
uživa pri tistem, kar počne. Poskrbeti
je treba tudi za pet otrok, ki šele odraščajo. Radi pa pridejo sem in kaj
pomagajo, če je treba. Sicer nas je tu
zdaj enajst, nekaj je redno zaposlenih, nekateri delajo preko študentskih napotnic.«

Foto: Matjaž Kranjec

Težko ga je dobiti, pa ne
zato, ker ga ne bi bilo tam.
Preprosto zato, ker je ves
dan v kuhinji, kjer se trudi
okrog priprave hrane, da
bi bila ta vedno sveža, da
bi je bilo dovolj in da bi bili
gostje, ki se ustavijo pri
Marku Jesenšku v gostišču
Pod hribom v Senožetih,
zadovoljni. In zdi se, da so,
saj je obiskovalcev njegovega
gostišča čedalje več.

»T

ri leta sem najemnik v
gostišču, sicer pa prihajam iz Bišč. Luksuza pri
nas ni, a so nas ljudje iz
okolice zadnje leto res vzeli za svoje.
Očitno vidijo, da se trudimo. Na podeželju je to res pomembno in vesel
sem, da sem spoznal veliko novih
prijateljev,« pravi Marko. Mož zahaja
v srednja leta, v gostinstvu dela vse
svoje življenje in ko se je ponudila

OBROKE RAZVAŽAJO DO ČRNUČ
Od nekoč je bila največja ponudba
gostišča pizza. In ta ostaja rdeča nit
dandanes. »Ljudje jih imajo še vedno
radi. Več pa zdaj dajemo poudarka
na kosilih in malicah, posebej na nedeljskih in sobotnih kosilih in dopoldanskih malicah. Včasih imamo od
deset do trinajst različnih ponudb
malice, odvisno od tega, koliko nas je
tu in kaj lahko naredimo.« Posebnost
gostišča Pod hribom je tudi prevoz
hrane na dom. Že nekaj časa je mogoče opaziti rdečega clia z napisi, ki
dovaža njihovo hrano. »Za zdaj imamo en avto za prevoz hrane na dom,
če pa je treba, vključimo še mojega,
da lahko ugodimo vsem. Dopoldne
vozimo predvsem malice, pa ne samo v našo občino, peljemo vse do
Črnuč, na drugem koncu do
Kresnic,« pripoveduje Marko.
A glavni razlog, da smo se v gostišču
ustavili, je vendarle posebna ponudba za starejše in tiste bolj osamljene,
pa za invalide, ki si težko sami pripravijo kaj za pod zob. »Pri nas delamo na tem, da je hrana za starejše in
tiste z malo bolj plitvimi žepi bolj
dostopna. Začelo pa se je tako, da
sem pred časom spoznal starejšo gospo, za katero sem vedel, da si sama
težko kaj skuha. Njej smo takrat pomagali, pa je bilo hitro še več povpraševanja. Vsak mesec imamo več
starejših ljudi, ki sprašujejo po naši
ponudbi. Pravijo, da so zadovoljni,
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saj dobijo toplo in domačo hrano,
pa še hitro jim jo dostavimo,« razlaga
Jesenšek. Dobro, nekaj so besede,
drugo pa vsebina. »Za zdaj lahko
opravimo petnajst do dvajset prevozov, lahko bi jih še več. Vsak dan so
štiri različne ponudbe, med katerimi
lahko izbirajo. Glavna jed, priloga,
imamo tudi vegetarijanske menije,
pa zraven seveda tudi sladico. Z dostavo vred to stane pet evrov in pol.
Tako je med tednom, ob vikendih pa
dodamo še juho za enako ceno.
Večino teh ljudi poznam. Nekateri so
doma sami, drugim otroci ne zmorejo pripraviti vsega, saj so po službah.«
Že kar nekaj časa je v občini želja,
posebej pri sedanjem županu Željku
Saviču, ki veliko stavi na varstvo starejših občanov, da bi jim čim bolj pomagali. »Župan ima res željo, da bi v
občini poskrbeli za starejše ljudi, od
kakšnega doma za starejše do primerne in poceni prehrane ter do socialne vključitve v okolje. O tem se
pogovarjava in iz tega bi nekoč lahko nastal kakšen sistemski odnos,
ampak čez noč se ne da. Jaz imam
pogodbo o najemu še dve leti, tako
da si kakšnega dolgoročnega projekta še ne upam prevzeti. Če pa bom
pogodbo podaljšal, potem bi se tega
seveda z veseljem lotil,« se prihodnosti dotakne Marko Jesenšek. Kot izkušen gostinec pa ima tudi pogled
na kulinarično ponudbo v naši občini. »Naj ne zveni kritizersko, ampak
zdi se mi, da imamo v občini le premalo pestre ponudbo. Saj so v dolini
dobra gostišča, Vegov hram, Pr Krač,
pa še koga bi našli, ampak spekter te
ponudbe je preveč podoben. Morda
bi potrebovali kakšen kiosk ob poteh, še kakšno priročno hitro pekarno, kakšno ribjo restavracijo. Zdrava
konkurenca bi bila za vse nas dobrodošla. Vendarle nismo daleč od
Ljubljane, tam je vedno več turistov,
zakaj jih ne bi zvabili tudi v našo dolino?« Vsekakor, od kulturnih, zgodovinskih, športnih priložnosti naprej.
Vse do dobre prehrane. Na tem je,
kot je rekel Marko Jesenšek, treba
kar trdo delati.
•Matjaž Kranjec

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Senožečani in Dolani na Miškovi trgatvi
Pirc, predsednik KPD Anton Mehle
Senožeti Jani Sopotnik, predsednik
gasilskih veteranov Stane Koprivnikar,
vodja Kluba Starih mačkov Andrej
Bakovnikov in Miškov sin Matjaž,
obiskala pisateljev grob v Veliki Polani
ter položila cvetje ob pomembnem
datumu, saj bi Miško Kranjec sredi
septembra praznoval 111. rojstni dan.

Matjaž Kranjec

Foto: Matjaž Kranjec

Zanimiva delegacija naše občine je
sredi septembra dan preživela na
posebnem dogodku v Prekmurju.
Občina Velika Polana, ki ima s Senožeti
že nekaj desetletij močne in pristne
povezave zaradi pisatelja Miška
Kranjca, ki se je rodil v Veliki Polani,
zadnja leta pa preživel v Senožetih, že
nekaj let skrbi tudi za nekdanji Miškov
vinograd v Lendavskih goricah. Četrto
leto zapored so Polančani pripravili
posebno trgatev, na katero vsako leto
povabijo veliko svojih gostov. Letos
jih je bilo nekaj manj kot sto, tudi iz
Senožeti in Dola, med njimi župan
Željko Savič. Z gostiteljem, polanskim
županom Damijanom Jaklinom sta
se dogovorila za oživitev nekoč zelo
močnih in pristnih prijateljskih povezav
in za skupno promocijsko znamko
»Miškovega vina«, ki ga stisnejo iz
grozdja z Miškovih goric. Pred tem
je delegacija naše občine, v kateri
so bili še občinski svetnik Gregor

Erbergovi paviljoni letos neprestano gostijo različne
umetniške dogodke: od glasbenih, pevskih vse do likovnih
predstavitev. V začetku oktobra so se s svojimi deli predstavili
likovni umetniki iz ljubljanske okolice, razstava pa je odprta
vse do 20. oktobra. V devetih občinah ljubljanske regije se je
letos na natečaj z naslovom Oblo in oglato prijavilo rekordnih
39 del več kot 40 avtorjev. »Res nas je tako število del
presenetilo, zato smo se bali, da paviljoni ne bodo
dovolj za vsa dela, a nam je na koncu le uspela
ta zanimiva predstavitev. Dejstvo je, da je
na tem območju veliko uspešnih društev z
odličnimi mentorji, ustvarjalci pa imajo veliko
željo po izobraževanju, izpopolnjevanju in
raziskovanju,« je povedala Tatjana Avsec
iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti
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ljubljanskega območja. Selektorsko delo
pri izboru je opravila magistra likovnih
umetnosti in akademska slikarka
Nuša Lapajne Čurin. »Vedno sem
nekako pretresena tu, ker dobim
nepričakovano. Mislim, da ste vi
edina občinska izpostava, ki si drznete
iti izven klasičnih okvirov. Res sem
pozitivno presenečena, kaj vse izdelate,
od grafike, objektov, do instalacije, vse do
performansa in to je izjemna pridobitev za vašo
likovno udejstvovanje. Vse to, kar vidimo v paviljonih, govori
ne samo o številčnosti del, pač pa predvsem o njihovi
kakovosti,« je zbranim umetnicam in umetnikom ter drugim
obiskovalcem povedala magistra Lapajne Čurin. Za kratek
umetniški program je s svojim tekmovalnim performansom
poskrbel Kunstkollektiv s Škofljice.
Matjaž Kranjec

Foto: Matjaž Kranjec

Oblo in oglato v paviljonih

PRI SOSEDU NA OBISKU

ZA OKOLJE MORAMO
NAREDITI VEČ

SIMONA BAKOVNIK je leto dni predsednica Turističnega
društva (TD) Senožeti in članica vaškega odbora. Razlaga,
da je bolj dejavna postala v zadnjih letih, odkar ji čas to
dopušča. Vsaj nekaj več, saj ob petih otrocih časa res
ni na pretek. A kljub temu se je odločila, da se bo bolj
posvetila delu v svojem naselju in občini.

Foto: Matjaž Kranjec

»P

rej res ni bilo časa,
otroci so prihajali
drug za drugim. Zdaj
dekleta počasi odraščajo in zato sem se odločila, da se
bolj udejstvujem, da naredim nekaj
za svoje okolje in tudi kaj koristnega
zase. Veste, ob vsem tem delu je tudi
veliko druženja, novih znanstev in
novih spoznanj,« pravi Simona. »Pred
nekaj več kot letom dni so mi predlagali, da bi se lotila tega dela. Tedaj so
se naši tamburaši odločili, da gredo
po samostojni poti, TD pa je ostalo
samostojno društvo. Pomembno se
mi zdi, da se v naselju nekaj dogaja,
da se lahko povežemo in kaj dobrega

naredimo. Zdaj imamo v društvu tri
skupine; ena najbolj dejavnih je aktiv
žena Klas. Sodelujemo na različnih
prireditvah, udeležujemo se sejmov,
pripravimo tudi marsikaj, če nas kdo
povabi. Dekleta iz aktiva pogosto poskrbijo za pogostitve, nikoli ne zavrnemo povabila. Zdi se nam, da je to
kar nekakšna obveza za vse nas.« TD
Senožeti ima zdaj okrog 45 članov,
pretežno gre za ženske in dekleta. »Za
15 pa lahko rečem, da so zraven pri
vsem, kar počnemo, ki pridejo vedno,
ko jih potrebujemo. Druga skupina je
sekcija pohodnikov, ki se udeležuje
številnih pohodov tu v bližini ali pa
tudi drugod po Sloveniji. Marsikam
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gredo, morda pa je osrednji pohod
decembra na Zasavsko goro. Letos
smo si zamislili, da bi vključili pohodnike iz vse občine, da bi nas povezali
med seboj bolj kot do zdaj. Zdi se mi
dobro, da nekaj naredimo zase, za
kondicijo in za druženje, da nismo samo doma.« Simona pravi, da v društvu
prevladuje starejša generacija ali generacija srednjih let, precej več pa je
žensk kot moških. »Morda je moških
malo več med pohodniki. Pogrešam
pa mlajše, ki jih je nekako težko privabiti v take dejavnosti. To je žalostno,
saj se bojim, da se še ne zavedajo dobro, kako pomembno in lepo je lahko
tako delo. No, in če govoriva o starejših, moram posebej izpostaviti skupino starejših žensk, stare so od 60 do
80 let, ki se zberejo vsak torek v šoli
in pridno telovadijo. Res so vztrajne,
nikoli ne spustijo svojega torka, jih je
pa od 8 do 15.«
SKRB ZA ČISTO OKOLJE
Člani turističnega društva se redno
udeležujejo očiščevalnih akcij.
»Mislim, da moramo bolj poskrbeti za
svoj kraj in za svoje okolje, da ne bi
bilo toliko smeti. Po našem okolju je
še vedno veliko smeti, preveč. Tu moramo vsi skupaj narediti korak naprej, da bomo tudi zanamcem pustili
bolj prijetno okolje. S tem mislim tudi na urejenost vrtov, na rože, urejene travnike, drevesnice. Menim, da bi
za to lahko poskrbeli tudi skupaj z
našimi vrtnarstvi. Morda nekaj podobnega, kot sem videla v Prekmurju
v Veliki Polani. Tam sem bila povsem
navdušena nad urejenostjo in podobo naselja.«
Kot smo omenili na začetku, je
Simona Bakovnik tudi članica vaške-
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ga odbora, ob njej pa so še Helena
Rumič, Majda Železnik in Tara Tkalec.
»Okolje je vsekakor na prvem mestu
zadev, ki jih je treba urejati. Potem se
nam zdi, da bi lahko bolje poskrbeli
za javno razsvetljavo, ki je posebej
kritična ob večernih urah, v temi, saj
vemo, da pločnikov skorajda ni, raz-

svetljava pa je marsikje zelo na redko
posejana. Morda bi se morali pobrigati tudi glede čistilnih naprav. Kot
vemo, se pripravlja zakon, ki bo to od
nas zahteval. Dejstvo pa je, da vsi nimajo ravno sredstev, da bi si jih nabavili. Glede tega se bo treba tudi pogovoriti,« opozarja Simona. Marsikaj se

najde na spisku vaškega odbora.
»Veliko se govori o večnamenskem
prostoru v Senožetih, ki bi ga zagotovo potrebovali. Pa da bi imeli vsaj prvo triado v šoli, ne samo prvega in
drugega razreda. Upam, da se bodo
zadeve glede pločnika ob glavni cesti
premaknile naprej, saj kot vem, naj bi
bila zemljišča že odkupljena. Zdaj pa
je zadeva direkcije za ceste, kdaj bodo začeli z deli. Tudi ležeče cestne
ovire so dostikrat teme pogovorov,
posebej na kritičnih mestih v naselju,
nekateri si želijo protihrupne ograje
ob glavni cesti. Skratka, problemov, s
katerimi se ubadamo, ni malo, vprašanje pa je, kako in kdaj jih bomo
uspeli reševati. Lahko pa rečem, da
ima sedanji župan kar dosti posluha
za naše težave.« Za konec jo še povprašam, kako se zmore povsod udejstvovati, glede na pet deklet, ki jih
ima doma. Nasmehne se. »Rada to
počnem, ker imam dovolj volje in
energije, da nekaj naredim za skupnost. Vsi mi si želimo živeti v prijetnem okolju, a za to moramo tudi sami kaj narediti. Brez tega preprosto
ne gre.«
• Matjaž Kranjec

PESTRO SEPTEMBRSKO DOGAJANJE V ERBERGOVIH
PAVILJONIH GRAŠČINE DOL
Ilustracije Irene Režek so v Erbergove paviljone graščine
Dol pripeljale množico obiskovalcev. Lahko rečemo
rekordno v tem letu. Pa ne samo to. Obiskovalci so bili
navdušeni.

Foto: Nataša Klemenčič

I

rena je otroke iz vrtca Dol
preko svojih ilustracij popeljala v svet pravljic. S pisateljico zgodbe Glinčki Tino
Koščak in glasbenico Ano
Novak so pripravile čudovito
predstavo, po njej pa še delavnico ustvarjanja z glino. Prostor
je bil za vse skoraj premajhen.
Razstavo so si ogledali tudi malo večji šolarji iz OŠ Janka
Modra. V večini so se odločili
in prebrali zgodbo Pot – srčno
zgodbo alpskega smučarja
Draga Grubelnika in morda odhajali s spoznanjem, da življenjska pot mnogih med nami ni

vedno lahka. Razstavo smo za
teden celo podaljšali in ustregli
vsem, ki so si jo želeli ogledati.
Zaključili smo s še z eno predstavo za otroke. Gostili smo
Gledališče Zapik s predstavami
iz butaja. Pravljice, ki sta jih
predstavila Jelena in Igor, so
otroci izbrali sami. In kaj so izbrali? Tisto o pihanju mehurčkov in o čarovnici ter izvedeli,
kaj butaj je.
Tudi v prihodnje načrtujemo,
da september v Erbergovih paviljonih ostane in postane mesec za otroke.

•Nataša Klemenčič

15

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

24 medalj na jesenskem
atletskem tekmovanju

L

etošnji jesenski atletski pokal se je za
našo osnovno šolo odvil 1. 10. 2019.
Skupini B, v katero je bila
razporejena OŠ Janka Modra skupaj
s še dvanajstimi šolami mesta Ljubljane, je
bil tokrat dodeljen popoldanski termin, kar
se je odrazilo na številčno skromnejši
udeležbi. A naši učenci in učenke so se na
imenovanje v reprezentanco in povabilo k
udeležbi na uvodnem atletskem tekmovanju
šolskega leta 2019/20 odzvali zelo
odgovorno. Na štadionu Športnega parka
Ljubljana so pokazali tudi veliko športnega
talenta, borbenosti in vztrajnosti ter osvojili
rekordno bero medalj: 13 v velikem
atletskem pokalu (8. in 9. razred) in 11 v

malem (6. in 7.
razred). Ekipno so v
malem atletskem pokalu
tako učenci kot učenke osvojili
1. mesto, v velikem pa so oboji končali na 2.
mestu. Ker je bilo dobitnikov medalj res
veliko, omenjamo samo 6 učencev in učenk,
ki so si prislužili zlato medaljo. V kategoriji
mlajših učencev je Anton Kosem zmagal v
teku na 300 m, Nejc Pustotnik pa v metu
vortexa. V kategoriji starejših sta si zlato
pritekla Andraž Hojnik in Lina Keder, oba
na 1000 m, na najvišjo stopničko
zmagovalnega odra sta se povzpela še Karla
Jerman v skoku v višino in Žan Pirc v
suvanju krogle.
•Aleš Lebar

Problematika pretirano razraščene vegetacije ob občinskih cestah in pločnikih
V zadnjem času opažamo, da občani
v želji po zasebnosti vedno pogosteje
ograjujejo svoje nepremičnine povsem
na parcelno mejo, ne samo proti sosedom, pač pa tudi proti javnim cestam
in ostalim javnim površinam. Pogosto
opažamo drevesa, katerih krošnje
so razraščene nad občinsko cesto
ali pločnik, s čimer ovirajo uporabo
pločnikov in otežkočajo prevoz vozilom
Snage ali interventnim vozilom. Veliko
je primerov, kjer vegetacija omejuje
preglednost ceste ali izvoza z dvorišča na cesto, s čimer je neposredno
ogrožena varnost cestnega prometa.
Želimo poudariti, da je skladno s 45.
členom Odloka o občinskih cestah
v Občini Dol pri Ljubljani prepovedano postavljati ograje, žive meje in
ostalo visoko vegetacijo, če se s tem
poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet. Maksimalna dovoljena višina žive

meje je 0,70 m, ki mora biti 1,5 m od
roba vozišča ali 0,5 m od zunanjega
roba pločnika. Še strožja so določila
glede gradnje in postavljanja drugih
objektov in naprav v varovalnem pasu
ceste, ki znaša pri lokalni cesti (LC) 8
m, pri javni poti (JP) 5 m, pri javni poti
za kolesarje (KJ) 2 m in pri nekategorizirani cesti (NK) 2 m. Znotraj
navedenih varovalnih pasov občinskih
cest so dovoljeni posegi le s soglasjem občinskega upravnega organa za
ceste.
V luči opisanih problemov in dosedanje slabe prakse Občinska uprava
poziva vse lastnike nepremičnin, da
poskrbijo, da njihova vegetacija ne
bo moteče vplivala na javne površine. Za lažji preskok k aktivnemu
reševanju težav, vas ponovno vabimo,
da izkoristite brezplačno zbiranje
zelenega odreza, ki se zbira na dveh
lokacijah, v Dolu pri žagi Valjavec in
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v Kamnici, na prostoru občinskega
režijskega obrata, ob cesti proti
Zagorici. Občani lahko v mesecu
oktobru zeleni odrez pripeljejo ob
sredah med 14. in 19. uro ter ob
sobotah med 9. in 13. uro.
Občane bi radi tudi obvestili, da bomo
po 15. 11. 2019 pričeli z obveščanjem Medobčinskega inšpektorata o
vegetaciji, ki ne bo skladna z Odlokom
o občinskih cestah. V kolikor bodo te
rastline predstavljale oviro ali nevarnost uporabnikom javnih površin, pa
bo občina odredila obrezovanje na
stroške lastnika nepremičnine.
Za konec bi vas še enkrat povabili,
da po svojih najboljših močeh pripomorete k spoštovanju pravil glede
urejanja zemljišč ob javnih cestah in
ostalih površinah, saj boste tako neposredno vplivali na urejenost javnega
prostora in s tem tudi na kvaliteto
življenja nas vseh.
•Občinska uprava

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Obisk Bolnice Franja
Na predzadnjo avgustovsko soboto smo v organizaciji ZB za vrednote NOB Dol Dolsko odpravili na ekskurzijo na Cerkljansko.

Foto: Agata Butkovič

Č

eprav je jutro sprva kazalo
bolj kisel obraz, smo bili v
avtobusu prešerne volje in
hitro smo prispeli na prvo
lokacijo, dvorec Visoko v Poljanski
dolini. Zgodba dvorca Visoko nas povezuje s predvsem na slovenskem zelo poznanim pisateljem dr. Ivanom
Tavčarjem. Na tem prelepem dvorcu
je imel skupaj z ženo Franjo svojo letno rezidenco. Tu je najbolj užival in
se sprostil, nam pa v knjižnih delih
zapustil napisane spomine. Tudi mi
smo uživali v lepi naravi, urejeni okolici in obnovljeni notranjosti kmečkega dvorca, v kateri je urejena stilna
kavarna. Po prvi popiti kavici in
okrepčilu smo se podali naprej po
ovinkasti in strmi cesti, ki se je na trenutke zdela kar malo preozka za naš
avtobus.
Naslednji postanek je bilo Cerkno,
kjer smo si pod vodstvom simpatične
vodnice Lucije ogledali muzej z vsemi
značilnostmi tega območja. Najbolj so
nas navdušile pustne maske laufarji,
ki predstavljajo tradicionalne like teh
krajev. Pretežno ženski del izletnic
smo občudovale filigransko izdelane
cerkljanske čipke in izdelke iz njih.
Sonček je že prijetno grel, ko smo se
spet posedli na avtobus in zapeljali do
Dolnjih Novakov, kjer nas je čakal prijazen vodnik gospod Darko. Popeljal

nas je proti znameniti partizanski
bolnici Franja in nam sproti pripovedoval ter razkazoval podrobnosti.
Partizanska bolnica Franja se nahaja
tik nad mestom Cerkno, blizu vasi
Dolenji Novaki v težko dostopni soteski Pasice. Že sama pot do barak je čudovita, njihova notranjost pa govori o
bogati slovenski kulturni dediščini.
Posebnost slovenskega partizanskega
boja so bile namreč skrite stacionarne
bolnišnice, ki so jih gradili v težko dostopnih gozdovih, prepadnih grapah
in podzemnih jamah. Jeseni leta 2007
je širše cerkljansko območje zajela huda nevihta, ki je povzročila močne hudourniške poplave in takrat odnesle
vse razen ene barake, skupaj z vsemi
predmeti, ki so bili shranjeni v njih.
Danes je celotna zbirka na novo urejena in spada med Unescovo dediščino.
Kot se za ekskurzijo spodobi, smo
poskrbeli tudi za kosilo v bližnji gostilni, kjer smo se pošteno okrepčali
z jedačo in pijačo, pa tudi kaj sladkega se je našlo. Polni vtisov in dobre
volje smo zapustili Cerkljansko.
Domov smo se vrnili z željo, da
gremo na podobno ekskurzijo še
kdaj, kar sta nam predsednik
društva, gospod Primož Zupančič in
aktualni župan, gospod Željko Savič,
tudi zagotovila. Držimo ju za besedo!

•Agata Butkovič
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Skupaj za Slovenijo v Slavoniji
Folkloristi in Plamenke iz Dolskega smo s
Senožeškim tamburaškim orkestrom nastopili
v Vinkovcih.

ki smo imeli pogumnega plesalca, ki je prvič javno nastopil. Obema iskrene čestitke.
Za predstavitev kulturnega programa in kulinarike je bilo
potrebno veliko vaj in dobre volje. Vsi skupaj smo se potrudili, da smo Slovenijo in našo občino izredno lepo predstavili. V imenu nastopajočih se zahvaljujem naši Občini za
podporo.
•Tomo Dukarič

N

a pot smo krenili 13. septembra ponoči. Ustavili
smo se v Đakovu, kjer smo si ogledali mestne znamenitosti, predvsem pa urejenost kraja in mestnega sprehajališča. Nato nas je pot vodila v
Vinkovce, kjer smo se nastanili in vadili. V večernem času
smo skupaj nastopili na glavnem odru. Plamenke so na svojo stojnico, ki smo jo opremili s slovensko in občinsko zastavo, postavile dobrote iz naših logov. Nastop folklore iz
Dolskega ob spremljavi Senožeškega tamburaškega orkestra
je bil vrhunsko izveden, zato so nam renomirani kolegi iz
drugih društev čestitali. Med veliko množico nastopajočih
smo po kvaliteti izstopali, kar je prepoznalo tudi občinstvo.
V soboto smo si ogledali Vukovar in prisluhnili vojnemu veteranu o tragičnih dogodkih, ki so se zgodili po letu 1991.
Popoldan smo opravili še samostojno vajo tamburašev, čemur je sledil samostojni nastop. Tega smo izvedli izredno
kakovostno. Vsi smo se zavedali, da se otroci v Slavoniji rodijo ob zvokih tamburice, zato smo se za naš nastop še posebej skrbno pripravili ter izbrali program, ki predstavlja
pokrajine in glasbo celotne Slovenije. Kar nekaj društev
nas je prosilo za bodoče sodelovanje. Tudi tokrat so naš nastop dopolnile Plamenke. Pekle so krofe, polnjene z marmelado. Poslušalci so bili prijetno presenečeni ob okusno
dišečih dobrotah.
Zadnji dan smo si ogledali dvourni mimohod otroških folklornih skupin iz celotne Hrvaške. Navdušili so nas s pisano paleto narodnih nošenj ter neverjetno številčnostjo.
Privoščili smo si še skok na tržnico, kjer smo kupili spominke za prijatelje in že smo hiteli proti domu.
Med nami se je spletalo kar nekaj prijateljskih vezi. Mlada
tamburašica se je dogovorila s starši, da je nastop v
Vinkovcih namesto rojstnodnevnega darila. Med folklorni-
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Upokojenci niso mirovali
LETNO SREČANJE UPOKOJENCEV
Bližala se je 12. ura, prostor pred Kulturnim domom
Dolsko se je na zadnji avgustovski dan začel polniti,
zadišalo je po čevapčičih, pečenih hrenovkah, vratovini ter ostalih dobrotah, ki so jih spekle gospodinje iz
Dolskega. Srečk je kmalu zmanjkalo, dobitki so nas
razveseljevali. Predvsem so bili zadovoljni tisti, ki so
zadeli grablje Franca Pustotnika iz Senožeti. Cel popoldan je bil prežet s pogovorom, izjemenjavo mnenj, vsi
so pozabiti na skrbi in slabo zdravje. Veliko je bilo
opaziti iskric v očeh, ko so ponovno videl znanca, prijatelja. Srečanje je zelo lepo uspelo. Zbralo se nas je
kar blizu 120. Pa še vreme nam je bilo naklonjeno.
Iskrena hvala Gasilcem gasilskega društva Dolsko za
vso pomoč pri izvedbi srečanja ter vsem ostalim, ki jim
ni mar, da se imajo naši upokojenci lepo, tudi v jeseni
življenje so še vedno del naše družbe in skupnosti.
Hvala tudi Občini Dol za prostor. Vse donatorjem iskrena hvala za prispevke, kajti brez njih bi težko izvedli srečanje.
SPLAVARJENJE PO DRAVI
Kar malo smo se bali, kaj bo s septembrskim vremenom, saj smo se odpravljali na splavarjenje po Dravi.

Del koroške je malo pred tem zajelo hudo neurje in
povzročilo ogromno škode. Več kot 40 se nas je odpravilo na pot. Na avtobusu je bilo pravo vzdušje in pričakovanje nekaterih, ki so se prvič odpravili v ta prelepi
konec naše Slovenije. Na splavu je bilo zelo prijetno,
tudi pravi krst smo doživeli. Po ogledu muzeja ob prečudoviti razlagi vodiča smo se odpravili na zaslušeno
kosilo. Na poti domov smo se obvezno ustavili tudi na
krofih na Trojanah.
PRVI ŠOLSKI DAN
Tako kot vsako leto so naše upokojenci – prostovoljci
skupaj s Svetom za preventivo Občine Dol izvedli na
prvi šolski dan akcijo Varna pot v šolo pred POŠ
Dolsko in Senožeti.
KAM NA MARTINOVANJE
Tudi letos bomo izvedli Martinovanje za naše upokojence, in sicer 14. 11. 2019. Odpravili se bomo proti
Podčetrtku in martinovali v gostišču Virštanj. Vsega bo
dovolj: martinovo kosilo, martinova malica, krst novega vina in seveda glasba. Našim poverjenicam se prijavite do 25. 10. 2019.

•Društvo upokojencev društvo Dolsko

VABILO

Zaključek akcije Poletavci –
poletni bralci

Krajevna organizacija Rdečega križa Dol pri
Ljubljani vabi na brezplačno delavnico
Najpogostejši ukrepi PRVE POMOČI pri otrocih in
dojenčkih v torek, 12. 11. 2019 od 17.30 do 20.30 v
prostorih sejne sobe, ki je v kleti Občine Dol pri
Ljubljani (vhod v stavbo s severne strani). Vsebina
delavnice: pomen prve pomoči, temeljni postopki
oživljanja, zapora dihalne poti, poškodbe (krvavitve,
rane, poškodbe skeleta), piki žuželk in alergijske
reakcije, zastrupitve, vročina in vročinski krči,
astma, epilepsija. Delavnica poteka ob uporabi
sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s
prikazom praktičnih vaj, npr. temeljnih postopkov
oživljanja na lutki in uporabe AED (avtomatskega
zunanjega defibrilatorja). Imeli boste priložnost
spoznati prostovoljce_ke in izvedeti, kako postati
član_ica in prostovoljec_ka v Krajevni organizaciji
Dol pri Ljubljani. Vljudno vabljeni.
RKS – OZ LJUBLJANA, Tržaška 132, 1000 Ljubljana;
Telefon: 01/42-53-419, 040/871-589, e-naslov: info@
rdecikrizljubljana.si, http://www.rdecikrizljubljana.si

Tudi letos je v Knjižnici Jurij Vega Dol pri
Ljubljani potekala poletna akcija Poletavci –
poletni bralci. V času poletnih počitnic se je
akciji pridružilo 38 otrok, starih od 7 do 12
let, ki so med počitnicami 30 dni vsak dan
pol ure brali knjige, stripe, časopisne članke,
revije, recepte. Akciji se je pridružilo za 30
% več otrok kot lansko leto. V knjižnici smo
zadovoljni z odzivnostjo mladih bralcev in
vsem iskreno čestitamo za sodelovanje ter
vztrajno branje.
Vabimo vas na zaključno prireditev, ki bo
20. septembra v Ljubljani, kjer boste dobili
priznanje in majico ter sodelovali v nagradnem žrebanju za skiro. Glede prireditve boste
natančno obveščeni po elektronski pošti.
Kdor se prireditve ne bo udeležil, bo prejel
majico in priznanje čez nekaj dni v domači
knjižnici. Lepo povabljeni k sodelovanju tudi v
naslednjih počitnicah!
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Ples je res nekaj čudovitega
Športnikov, in to uspešnih,
pa v tej naši dolini res ne
manjka – in ne zmanjka.
Nekoč smo predvsem sloveli
po smučarskih tekačih in
biatloncih. Zdaj pa prihaja
nova generacija, ki išče nove
športne poti. Pred dvema
mesecema smo vam predstavili
Stašo Kolar, mlado in uspešno
judoistko. Zdaj sta na vrsti dve
novi dekleti. Svetovni prvakinji v
plesu. Naslova sta se razveselili
pred slabim mesecem v
češkem Dečinu.

Foto: Matjaž Kranjec

A

nja Gorta in Danaja Ažman na
prvi pogled delujeta krhki dekleti. Seveda, saj sta stari komaj štirinajst let. Obe še
osnovnošolki, obe še vedno iščeta
svojo pravo prihodnost. A vendarle,
mimo tega sta že marsikaj postorili na
področju, ki ju zanima od otroških let.
V plesu. Od letošnjega septembra sta
namreč obe svetovni prvakinji. Hja, to
pa ni kar tako! »Plesati sem začela v
osnovni šoli v Dolu, kjer sem zdaj v
zadnjem razredu. Bil je plesni krožek,
učiteljica pa je v meni videla neko prihodnost in tako sem se vključila v plesno društvo ali klub NLP iz Litije. Tam
sem začela plesati hip hop in to počnem še zdaj. Vmes sem plesala še nekaj show dancea, kot skupina smo
plesali, ampak to je bilo samo eno leto. Zdaj pa sem usmerjena v hip hop
in street dance show,« razloži Anja
Gorta. Danaja Ažman je imela ples tako rekoč položen v zibko. »Mislim, da
se bom tudi v prihodnosti posvetila
plesu, saj imamo družinsko plesno šolo Bolero in načeloma smo mislili, da
bom nekoč plesalka in se s plesom tudi resno ubadala. Morda tako kot Nika
Kljun, ki je moja sestrična in uspešna
plesalka. Pri Boleru sem začela plesati
pri petih letih, pa sem se malo kasneje
premislila in šla k judu. Tako je pač to.
Pri sedmih letih sem začela spet s plesom. Rekli so mi, da imam velik poten-

cial in z osmimi sem začela tekmovati.
Tako se je začelo, imela sem nekaj
uspehov. Zdaj plešem hip hop pa street dance, potem še modern, zdaj pa se
odločam, če bi začela še balet in step.
Vsekakor pa mislim, da bom plesala
tudi latino plese.«
VELIKO OBVEZNOSTI ZA
DEVETOŠOLKI
Veliko razmišljanja o prihodnosti za
mladi plesalki. Ampak to je za njuno
starost tudi povsem logično. Zdaj obe
hodita tudi v šolo Janka Modra v
Dolu, obe v deveti razred, kjer je treba
opraviti vse obveznosti. Kot pravita,
sta tudi v šoli uspešni, Anja se pohvali,
da je odličnjakinja, Danaja pa malce
kislega obraza pove, da je »samo« prav
dobra. Ne glede na vse jima gre dobro, ni dvoma. »Ob tem je veliko treningov, včasih tudi po štirje na teden,
pred tekmovanji pa tudi čez vikend,
ampak to je treba uvrstiti v svoj urnik,«
povesta. Na treninge jih seveda vozijo
starši, Anjo v Litijo, Danajo v Ljubljano.
Včasih je treba tudi z avtobusom, ampak vse znese, če imaš neko dejavnost
rad. Zanimivo je, da sta njuna kluba
povsem različna. »V mojem društvu v
Litiji smo z vseh koncev, tja se vozim
in tam treniram. Doma so tega veseli,
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da nekaj počnem tudi po šoli. Tam nameravam tudi ostati, morda bom pomagala trenirati mlajše, morda se bom
temu kasneje tudi posvetila. Ples
imam preprosto rada,« pravi Anja
Gorta. Danajina zgodba je nekoliko
drugačna. »To je tako rekoč družinska
plesna šola, govorim o Boleru. Zato
tudi tako rada hodim na treninge. Šolo
sta nekoč davno nazaj odprla moja teta Janja Pušl in njen bivši mož Zoran
Kljun, bilo je pred 30 leti. Tam je skoraj vsa naša družina, mama je tam učila ples 12 let, pa bratranec, stric, polstric, vsi so tam,« razlaga Danaja
Ažman. Medtem ko si Anja prihodnosti še ni povsem začrtala, se zdi Danaja
povsem odločena. »Jaz se bom posvetila plesu, zagotovo. Najprej kot tekmovalka, potem pa morda kot koreografinja ali trenerka. Nameravam iti tudi v ZDA, kjer se bom še naprej učila
in skušala koreografirati še za druge.
V plesu vidim svojo prihodnost.«
ŠE VEDNO POD VTISOM SVETOVNEGA PRVENSTVA
Dekleti sta se septembra okitili z naslovom svetovnih mladinskih prvakinj.
Anja v paru s Kresničanko Mašo Štrus
v street dance showu, Danaja pa je
zmagala med mladinci v kategoriji so-

KAJ DELAJO NAŠI OTROCI

USPEH JU NE
BO SPREMENIL
Dekleti pravita, da ju uspeh ne
bo spremenil, da ostajata taki,
kot sta bili do zdaj. »Res je, v
šoli so bili veseli in ponosni,
da sva zmagali, a ostali bova
enaki in zagotovo bova še
naprej nastopali tudi na šolskih
prireditvah, ko naju povabijo,
da popestrimo program.«

lo street dance. »Tega uspeha res nismo pričakovali in zato mi pomeni še
toliko več. S soplesalko sva si zadale
vstop v finale, saj je bilo to najino prvo
svetovno prvenstvo. Bilo nas je kar veliko, nekaj čez dvajset parov. Zagotovo
je to lep motiv za naprej, obenem pa
tudi odtehta vse, kar vlagamo v ta
šport, ki ni ravno poceni,« pravi Anja
Gorta. Podobno razlaga tudi Danaja
Ažman. »Kar veliko nas je tekmovalo v
tej kategoriji in bilo je res veliko prese-

nečenje. Tekmovanja sem se lotila brez
posebnih pričakovanj, saj streeta prej
še nisem plesala. Po zmagi na državnem prvenstvu sem prišla na svetovno
in tudi tam mi je uspelo zmagati. Ob
tem naj omenim veliko vlogo naše trenerke Barbee Šuštaršič, ki ni samo trenerka, za nas je pogosto kot druga mama. Ko so doma zvedeli, da sem zmagala, se je mami kar zjokala. Naj povem, da je bilo to prvo tekmovanje, ko
staršev ni bilo zraven.« •Matjaž Kranjec

Foto: Klemen Runtas

Zbiralna akcija starega papirja za Ano
V gasilskem društvu PGD BeričevoBrinje smo 5. oktobra organizirali
zbiralno akcijo starega papirja. Po
Beričevem in Brinju so ga pobirali
naši najmlajši. Veliko smo dobili
tudi donacij iz drugih delov občine.
Zbrali smo 3000 kilogramov

starega papirja, ki smo
ga donirali
družini Ane
Ravnikar.
Denar bo
namenjen ureditvi
dostopa do
vhoda v hišo in
ureditvi drugih ovir na dvorišču, ki
bo primerno za vožnjo z invalidskim
vozičkom. Ana se dnevno vozi s
kombijem v Cirius Kamnik. Kombi
jo pride iskat na dvorišče, ki pa
mora biti dovolj veliko za obračanje
in nakladanje vozička. V imenu
PGD Beričevo-Brinje se iskreno
zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli
pomagali pri zbiralni akciji. Vaš star
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papir je šel zagotovo v prave roke.
Se vidimo spomladi, na naslednji
dobrodelni zbiralni akciji starega
papirja. 
• Klemen Runtas

RAZNO

Uvodno srečanje nordijske hoje s Petro Majdič v Dolu

V sredo, 4. septembra smo se zbrali na
uvodnem srečanju nordijske hoje v
Dolu. Pozdravila nas je naša olimpijka
Petra Majdič, ki je poskrbela za skupino
tistih, ki so se prvič srečali z nordijsko
hojo. Jan in Matjaž pa sta po skupnem
ogrevanju izkušene peljala na pohod do
sotočja Ljubljanice, Save in Kamniške
Bistrice. Uvodna vadba je bila posvečena obnovi in učenju tehnik nordijske
hoje. Pri vadbi velja pravilo, da razen v

izrednih vremenskih pogojih vadba je,
tudi če nas kakšna kaplja malo osveži.
Vadeči imajo tako nalogo poskrbeti za
vreme, ekipa Petre Majdič pa za program. Nove člane smo seznanili tudi s
pozitivnimi učinki nordijske hoje. Med
deset razlogov, zakaj je nordijska hoja
primerna za vsakogar, sodijo:
1. Je ena izmed najučinkovitejših športnorekreativnih panog, saj aktivira do
90 % vseh mišic in s tem poveča porabo
energije.
2. Z njo učinkovito razvijamo aerobno
vzdržljivost, moč, koordinacijo ostalih
motoričnih sposobnosti.
3. Učinkoviteje poveča gibljivost vseh
sklepov in hrbtenice.
4. Primerna je za vse, ki imajo težave z
gležnji, koleni, kolki in hrbtenico, saj jih
med vadbo razbremenimo; manj so
obremenjeni skočni, kolenski in kolčni
sklep, kot tudi hrbtenica.
5. Pomaga nam k vzravnani in stabilni
telesni drži.

6. Je zelo primerna vadba med rehabilitacijo po poškodbah nog.
7. Poraba kalorij je višja za 20 do 40 %
kot pri normalni hoji.
8. Izvajamo jo lahko kjerkoli in kadarkoli v naravi in je primerna za vse generacije.
9. Intenzivnost napora pri vadbi z lahkoto prilagajamo svojim sposobnostim.
10. Je športno rekreativna dejavnost,
ki nudi možnost družabnega in družinskega povezovanja na prostem.
V treh skupinah (sreda in četrtek ob
17:30 in petek ob 9:00) nas bo vadilo
med 40 in 50. Še vedno imamo prostor,
da se nam pridruži še kdo, ki želi zase
narediti kaj dobrega ob dobri družbi.
Vadba se prilagodi sposobnostim skupine, zato ne odlašajte in pridite pogledat. Vadeči vam lahko povedo, da vam
ne bo žal. Občina občanom vadbo subvencionira. Več informacij na info@nordic.si in 051 606 740. 

•Ekipa Petre Majdič

Dogodek Tekaškega kluba Dol
Oglasil se nam je mladi nadobudni fotograf
Nik Moder, ki ste ga verjetno že kdaj srečali
s fotoaparatom v roki na kakšnem izmed
dogodkov v naši občini. Star je 13 let in hodi
v Osnovno šola Janka Modra v Dolu, njegov
hobi pa je fotografiranje, še posebej športnih
dogodkov. Tudi v prihodnosti si želi postati
športni fotograf. Nekaj svojih fotografij z
nedavnega športnega dogodka Tekaškega
kluba Dol tokrat deli z vami.

VABILO

Mešani pevski zbor KUD Jevnica v svoje
vrste vabi nove pevke in pevce. Zbor gostuje
doma in v tujini z raznovrstnim programom.
Vaje so ob torkih od 18.30 do 20.00 v
prostorih OŠ Dolsko. Informacije na tel.: 041
739 966 (Sonja Mlakar). Vabljeni!

Dragi glasbeniki in ljubitelji glasbe vseh starosti!
Ustanavljamo
PIHALNI ORKESTER OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Igraš flavto, klarinet, saksofon, trobento, rog, pozavno, bariton,
tubo, bas kitaro ali tolkala oz. si želiš naučiti igrati? Se rad/-a
družiš in bi rad/-a doživel/-a nepozabne glasbene občutke?
Pridruži se nam, veselo bo!
Za več informacij pokliči na 041 733 954 ali piši na
gregorvidma@gmail.com.
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Pomagajmo tistim, ki še živijo,
če nismo mogli vsem, ki se jih
te dni spominjamo
Ker verjamem v to, da smo na svetu, da si med seboj
pomagamo, hkrati pa tudi okolju, je moja želja, da bi v
Dolu pričeli z ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk
za manj grobov. Luč sveta je ugledala pred 11 leti v
občini Zagorje ob Savi pod okriljem gospe Damijane
Jelševar in se tekom let razširila v 13 občin. Bistvo
akcije je zmanjšati število nagrobnih sveč, predvsem
okoli 1. novembra, in jih nadomestiti z zastavicami,
hkrati pa z donacijami in prispevki zanje zbrati sredstva
za nakup zdravstvenih naprav in pripomočkov, ki
rešujejo življenja ali pa finančno pomagajo nekomu
premagovati bolezensko stanje. Iz tega izhaja
tudi ime akcije. Zbrana sredstva so namenjena za
potrebe občine, kjer akcija poteka. Njen namen ni
rušiti tradicije, ampak preusmeriti sredstva in omejiti
pretirano uporabo sveč, pri tem pa namesto gore
sveč in cvetja pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo.
Župan g. Željko Savič, župnik g. Alojz Grebenc in
predstavniki Karitasa ter skavtov Dol pri Ljubljani so
mi s svojo podporo in pomočjo omogočili, da to željo
tudi uresničim. Vsako leto izberemo namen akcije,
ki finančno pripomore k nakupu zdravstvenih naprav
in pripomočkov ali pa finančno pripomore k lajšanju
bolnikovega življenja. Letošnji namen akcije je nakup
defibrilatorja, ki se bo nahajal v vasi Brinje.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč je.

Zahvala

V 78. letu starosti se je poslovil
dragi mož, oče in dedek

Marjan Zupanc
iz Vinj

Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji
poti, izrazili sožalje, darovali
cvetje in sveče ter s petjem in
poletom golobčka polepšali
njegovo zadnje slovo.

Vsi njegovi

Bogata
letina
kivija v
Podgori

Akcija bo potekala po naslednjem urniku:
Dol pri Ljubljani:
sobota, 26. 10. 2019 (17.00–19.00),
nedelja, 27.10.2019 (od 8.00–11.00),
četrtek, 31. 10. 2019 (9.00–17.00)
in petek, 1. 11. 2019 (9.00–17.00).
Dolsko in Beričevo:
četrtek, 31. 10 .2019 (9.00–17.00)
in petek, 1. 11. 2019 (9.00–17.00).
Pri izvedbi bo sodelovala skupina prostovoljcev, ki bo
na omenjene dneve stala pri stojnicah na pokopališčih.
Tam bo možno dobiti dodatne informacije in zastavice
ter oddati prostovoljni prispevek. Več informacij o
donacijah se nahaja na spletni strani https://manjsveckmanjgrobov.si/donacije/. Vse občane občine Dol pri
Ljubljani lepo vabimo k sodelovanju.
•Eva Hrastelj

Bralec Tone
Zupan nam je
poslal zanimivo
fotografijo bogate
letine kivija, ki je
letos uspela pri
Miru Špenku iz
Podgore.

Obvestilo
lastniku
Na igrišču za Gasilskim
domom v Vidmu smo
našli medvedka na
fotografiji. Lastnik naj
se javi na
041 463 575.

Vabilo na čebelarsko sveto mašo Čebelarskega društva Dolsko
Čebelarsko društvo Dolsko vabi na čebelarsko sveto
mašo, ki bo v soboto, 19. oktobra 2019 ob 19.00 v
župnijski cerkvi Svete Marjete v Dolu, daroval jo bo
domači župnik Alojzij Grebenc. Maša bo za vse žive in
pokojne čebelarje ter priprošnjo za dobro čebelarsko
letino v prihodnjem letu. Čebelarje prosimo, da pridejo

v svečanih čebelarskih oblekah. Posebno vabilo velja
praporščakom čebelarskih društev, saj želimo, da bi
naše praznovanje polepšali s prapori. Po maši bo sledilo
družabno srečanje. Lepo vabljeni vsi čebelarji in ljubitelji
čebelarstva. Naj medi!

Čebelarsko društvo Dolsko
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Participativni proračun v
Občini Dol pri Ljubljani
IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA
PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI
LJUBLJANI
Občani se lahko v izvajanje vključite
na dva načina – kot predlagatelji in
prijavitelji projektov in/ali kot volivci, ki glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši za vaš
kraj.
V občinskem proračunu smo v občini za leto 2020 zagotovili 120.000 eur
za izvedbo projektov, ki jih boste občani predlagali ter izglasovali v letošnjem letu, in sicer po 20.000,00 eur
za projekte, ki bodo izvedeni na območju vsakega od vaških odborov:
Beričevo, Dol, Dolsko, Klopce, Laze
in Senožeti.
Izvedba bo potekala v 4 fazah:
• ZBIRANJE projektnih predlogov: od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019
(izvedejo jo občani).
• VREDNOTENJE projektnih predlogov: od 4. 11. 2019 do 8. 11. 2019
(izvede jo komisija).
• GLASOVANJE o projektnih predlogih: 13. 11. 2019 in 17. 11. 2019 (izvedejo jo občani).
• IZVEDBA projektnih predlogov:
v letu 2020 (izvede jo Občina).
ZBIRANJE IN PRIJAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV
Krajani posameznega vaškega odbora
lahko predlagate projekte za izvedbo samo na vašem območju, pri čemer vrednost posameznega projekta ne sme biti
manjša od 5.000 eur in ne večja od
20.000 eur.
Pri prijavi vaših projektnih predlogov
imate povsem proste roke. Vsebina ni

omejena in jo lahko vežete na različne
tematike, od cestne infrastrukture (ceste,
pločniki …) do zelenih površin (zelenice, parki, vrtovi …), logistike in transporta, športa, kulture, izobraževanja ali
česa drugega, kar je zakonsko in finančno izvedljivo.
Projekt lahko prijavita skupaj minimalno 2 osebi, ki sta dopolnili 15 let in
imata stalno prebivališče v Občini Dol
pri Ljubljani. Pri prijavi je potrebno
upoštevati merila za upravičenost projektnih predlogov, ki so dostopna na
spletni strani. Projekt je potrebno prijaviti na predpisanem Obrazcu za prijavo
projektnega predloga. V kolikor bi potrebovali dodatno pomoč pri izpolnjevanju obrazca, vam je na voljo tudi občinska uprava osebno v času uradnih ur, za
vsa vprašanja smo dostopni tudi po elektronski pošti proracun@dol.si.

merilom za upravičenost projektnih predlogov, bo komisija lahko izločila iz nadaljnje obravnave ali smiselno spremenila tako, da bo projektni predlog ohranil svoje bistvo in se tako lahko uvrstil
na seznam za glasovanje, prav tako pa
bo lahko enake oziroma podobne predloge združila v enega.
GLASOVANJE O PROJEKTNIH
PREDLOGIH
Glasovanje o projektih bo potekalo v
obliki volitev na 6 lokalnih voliščih.
Volitve bodo v nedeljo, 17. 11. 2019 od
8.00 do 11.00 in od 16.00 do 19.00.
Predčasne volitve bodo v sredo, 13. 11.
2019 od 8.00 do 17.00 na sedežu
Občine (glavna pisarna).
Za projekte bo lahko glasoval vsak občan s stalnim bivališčem na posameznem območju vaškega odbora, ki bo
na dan glasovanja star vsaj 15 let.
Glasoval bo za največ 3 projekte s seznama na območju, pri čemer bo najboljšemu projektnemu predlogu podelil
3 točke, drugemu najboljšemu 2 točki in
tretjemu najboljšemu 1 točko.

Predloge projektov lahko oddate do srede, 30. 10. 2019, in sicer do 24.00 po
elektronski pošti proracun@dol.si ali do
17.00 osebno v glavni pisarni ali po navadni pošti na naslov Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani (upošteva se poštni žig).
VREDNOTENJE PROJEKTNIH
PREDLOGOV
Vse predloge bo pregledala komisija za
ocenjevanje projektnih predlogov, ki jo
imenuje župan, in je sestavljena iz treh
predstavnikov občinske uprave, dveh
predstavnikov lokalne skupnosti in enega zunanjega predstavnika. Komisija bo
prejete projektne predloge ustrezno
ovrednotila na podlagi meril za upravičenost projektnih predlogov ter preverila ustreznost finančne ocene.
Projektni predlogi, ki ne bodo ustrezali

Vse informacije o izvedbi,
vključno z vsebino vseh
prijavljenih projektnih predlogov,
izbranimi projekti in njihovim
izvajanjem, bodo objavljene na
občinski spletni strani.

