
Str. 14
Dobrodelni koncert za Matica 
presegel vsa pričakovanja

Str. 7
V Dolu imamo 
ponovno krajevni urad

Pletenice
 DECEMBER  Št. 12/2019

Občina 
Dol pri Ljubljani

www.dol.si

Občinsko glasilo 

Str. 12
Praznični s’menj dosegel 
rekordni znesek

Str. 16
Vesele božične in 
novoletne praznike!



2

NAPOVED DOGODKOV

Koledar dogodkov

Pletenice 
občinsko glasilo občine 
Dol pri Ljubljani

December 2019
Številka 12 2019

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

Naslednja številka izide 15. 
januarja 2020. Prispevke za 
objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.si. Rok za 
oddajo je 1. januar 2019.

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), 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

Slovence je v dobrodelnosti združil mali Kris, vi, 
dragi krajani občine Dol pri Ljubljani pa ste dokazali, 
da nas tudi povezuje veriga dobrih ljudi in da vam 
za dober namen ni nikoli težko darovati. Tako smo 
sredstva zbirali na jesenskem sejmu za Ano Ravnikar 
iz Beričevega, na Prazničnemu s’menju za šolski sklad 
Osnovne šole Janka Modra in na nedavnem dobro-
delnem koncertu za Matica Škrabo iz Brinja. Ostanite 
tako pozitivno naravnani in dobrosrčni tudi v prihodnje. 
Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem tudi za vse vaše 
čudovite pisne in fotografske prispevke za Pletenice. 
Naj si bo športni ali kulturni dogodek, vaša opažanja 
ali vprašanja, pesmica ali le dobra misel, verjamem,  
da je bil prav vsak stavek zapisan s posebno pozor-
nostjo in željo, da bi ga prebralo čim več občanov. 
Tudi v novem letu so vaši prispevki iz aktivnosti, ki se 
jih udeležujete v naši občini, zelo dobrodošli in jih 
lahko pošiljate na elektronski naslov pletenice@dol.si. 
Želim vam prijetne praznike, preživite jih v družbi vaših 
najbližjih in najljubših pa vam bo lepo kjerkoli že boste!

Nina Keder, urednica

Dobrodelnost 
združuje tudi Dol

21. 12.

5. 1.

6. 1.

27. 1.

19. 1.

21. 1.

29. 1.

15. 1.

17. 12.

19. 12.

Prižig 4. adventne 
sveče in družabno 

srečanje
Pred cerkvijo sv. 

Marjete, Dol

Novoletni pohod
Organizira Turistično društvo Dolsko
Zbor pred Kulturnim domom Dolsko

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani

Novoletni koncert moderne 
glasbene šole iz Dola Pop Akademija

Kulturni dom Dolsko(prireja Turistično društvo Dolsko)

Potopisno predavanje Vse barve Polinezije
Predava Jasna Tuta

Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani

Igralna urica s knjigo
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani

Lutkovna predstava Zlati 
ključek 

Pripovedno gledališče 
gdč. Bazilike

Dvorana OŠ Janka 
Modra, Dol pri Ljubljani

Zimski koncert vokalne skupine Anima
Cerkev sv. Marjete, Dol

Ura pravljic in ustvarjalnica
Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani

19.00

9.00

18.00

18.00 

17.00

19.00

9.30 

18.00

19.45

18.00

26. 12. Božični koncert
Cerkev sv. Marjete, Dol
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IZ ŽUPANOVE PISARNE

Na trgu pred cerkvijo v Dolu 
je naša podžupanja Nika 
Rovšek s prižigom prve 
svečke na adventnem venč-

ku in hkratnem prižigu decembrske 
okrasitve simbolično naznanila čas, 
ko se bomo po napornem letu poča-
si umirili in pripravili na čudovite 
praznične dni pred prehodom v no-
vo leto. 

Tudi za našo občino in krajane se je 
december začel z zelo pomembnimi 
dogodki. Po štirih letih smo ponovno 
odprli krajevni urad, ki bo marsikatere-
mu krajanu olajšal pot in prihranil čas 
za urejanje osnovnih upravnih zadev, 
knjižnico Jurij Vega pa smo pripojili 
Mestni knjižnici Ljubljana in s tem ure-
dili dolgoletno neskladje in status.

Po izboru občanov je bilo izbranih 
12 projektov, ki bodo umeščeni v 
sprejem projektnih predlogov za na-
slednje proračunsko obdobje. Da 
smo se projekta lotili resno in s pol-

no odgovornostjo, je dokaz tudi to, 
da se je z našim postopkom takoj po 
zaključku želel seznaniti tudi blejski 
župan Janez Fajfar. Nad strokovno-
stjo izvedbe je bil navdušen in si tako 
soodločanje krajanov želi na podo-
ben način izvesti v svoji občini. 

Tudi na družabnem področju smo bi-
li zelo aktivni. Prvič smo izvedli mar-
tinovanje na prostem pred Kulturnim 
domom v Dolskem in organizator-
jem iskreno čestitam za pogum in 
odlično organizacijo. Osnovna šola 
Janka Modra je pripravila tradicional-
ni bazar ki je vsako leto večji, z lepši-
mi izdelki in uspešnejši. Uspešno 
smo zaključili akcijo Manj svečk za 
manj grobov, ob čemer se zahvaljuje-
mo Evi Hrastelj za brezhibno organi-
zacijo in zbrana sredstva v višini 
1.870,40 EUR, ki bodo namenjena za 
nakup defibrilatorja v Brinju. Ne na-
zadnje, a zelo pomembna pa je bila 
dobrodelna akcija v okviru župnij-
skega Karitasa iz Dola, kjer so izvajal-

ci in obiskovalci na prireditvi na širo-
ko odprli srce za našega sokrajana 
Matica Škrabo.

Namenoma se to pot ne bom posve-
til težavam in infrastrukturnim pro-
jektom. Za to bo čas v novem letu, ko 
bomo potegnili črto pod preteklim, 
še prej pa nas čaka proračunski reba-
lans in prvo branje ki bo v sredo, 18. 
decembra. Takrat bo bolj jasno, s ka-
ko dolgimi in kako trdnimi koraki 
bomo stopali v prihajajočem letu. 
Želje so velike, velikokrat tudi preveč 
optimistične, vendar kdor si ne upa, 
tudi ne more pričakovati želenega.

Zato vam ob koncu leta želim zdravje 
in vse dobro v prihajajočem letu, ve-
sele božične in novoletne praznike. 
Podarite objem in stisk roke ne samo 
bližnjim, tudi tistim, ki živijo samo 
korak od vas, a so tako kot vi zelo po-
membni za soustvarjanje in sobivanje 
v naši skupnosti.   
 •Vaš župan Željko Savič

Spoštovane sokrajanke in sokrajani,
počasi se bližamo koncu leta, prvo decembrsko nedeljo smo prižgali prvo 
adventno svečko in vstopili v čas decembrskega predprazničnega praznovanja. 

Fotografija, ki je nastala 
med nedavnim obiskom 
z Bleda. Na sliki so 
Robert Klinar, direktor 
občinske uprave Bled, 
Rok Prevc, v. d. direktor 
občinske uprave Dol 
pri Ljubljani, Janez Faj-
far, župan Bleda, Željko 
Savič, župan Dola pri 
Ljubljani, Mojca Štepic, v. 
d. direktorja Razvojnega 
centra Srce Slovenije, 
in Milan Rejc, občinski 
svetnik občine Bled.
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Na predčasnem in rednem glasovanju je 
glasovalo 335 občanov, t. j. prebivalcev območij 
vaških odborov (VO) Beričevo, Dol, Dolsko in 
Klopce, ki so izbrali 9 projektov. 32 glasov je 

bilo podeljenih projektom na predčasnih volitvah, 303 na 
nedeljskih. Na območjih VO Laze in Senožeti so bili že 

avtomatsko uvrščeni v izvedbo 3 projekti. Skupaj bo 
Občina Dol pri Ljubljani v letu 2020 tako izvedla 12 
projektov iz naslova participativnega proračuna »Po 
izboru občanov!«.
Iz VO Dol je prišlo 31 % vseh glasovnic (od tega 3 
neveljavne), iz VO Dolsko 30 % vseh glasovnic (od tega 9 
neveljavnih), iz VO Beričevo 25 % vseh glasovnic (od tega 
8 neveljavnih) in 14 % iz VO Klopce (od tega 6 
neveljavnih).
Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski 
proračun za leto 2020 so predstavljeni v nadaljevanju in 
so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za 
posamezno območje VO:

Komisija za ugotavljanje izida 
glasovanja o projektnih predlogih za 
participativni proračun Občine Dol pri 
Ljubljani je v ponedeljek, 18. 11. 2019 
ugotovila izid glasovanja. 

Občani ste izbrali – 
v izvedbo gre 12 projektov 

VAŠKI ODBOR

Beričevo

Dol

Dol

Dol

Dolsko

Dolsko

Klopce

Klopce

Klopce

KRATEK OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA

Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti asfaltiran prostor za 
igre z žogo ter namestitev naprav za fitnes na prostem na zemljišču, kjer so otroška igrala.

Umiritev prometa skozi vasi Zaboršt in Videm v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah preko 
namestitve stacionarnega radarja. 

Postavitev nove kovinske ograje pri Mlinščici za boljšo varnost, predvsem otrok, ter nenazadnje 
tudi videza in urejenosti tega dela občine. Cesta, kjer stoji nevarna ograja, je s pešci dokaj 
obremenjena. Predlog predvideva tudi vgradnjo vrat za namen odvoza snega.

Zagotovitev varne poti skozi vaško jedro, ki predvideva prometno varno ureditev od križišča v 
Zaborštu (“pumptrack”) s prometno signalizacijo, do osnovne šole Janka Modra (izgradnja nove 
pešpoti od trgovine Mercator do Juba). 

Izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, izstopanje in vstopanje na avtobus, ki obsega 
zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča.

Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka od Vegovega hrama mimo cerkve 
sv. Helene čez gozd do Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno sprehajalno pot med Dolskim in 
Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitev košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, 
propusta, označevalnih tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

Ureditev vaškega jedra obsega namestitev javne razsvetljave proti pokopališču za večjo varnost, 
postavitev klopi, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

Obnova obledelega napisa “Gasilski dom Klopce” in freske sv. Florjana na fasadi gasilskega 
doma ter delna sanacija zahodnega dela fasade.

Zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric in zamenjava opreme v njih, saj ne zagotavlja več varnosti 
krajanov in premoženja.

NAZIV PREDLOGA

Obnova in razvoj prostora za 
medgeneracijsko druženje

Umiritev prometa v Vidmu in 
Zaborštu

Postavitev kovinske 
varovalne ograje pri Mlinščici 
od obrata JUB Videm do 
lokalne ceste v Vidmu

Varno vaško jedro

Izgradnja avtobusne postaje 
Vinje

Ureditev sprehajalnih poti 
v Dolskem in Petelinjah

Ureditev vaškega jedra pri 
sv. Križu

Osvežitev fasade in 
obnovitev napisa in freske 
na Gasilskem domu Klopce

Ureditev opreme na 
hidrantnih točkah
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NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Projekti z območja VO Laze (nujna ureditev javne ceste 
št. 563 k. o. Laze, dolžine 120 m ter pred leti že obstoječe 
rekreacijske površine ob Savi) in VO Senožeti (zamenjava 
odra v prostorih gasilskega doma in ureditev dvorane za 

prireditve) gredo ravno tako v izvedbo, kljub temu da 
zanje glasovanje ni bilo izvedeno.
Podrobnejši pregled s točkami je predstavljen v 
nadaljevanju. 

VAŠKI 
ODBOR

Beričevo

Beričevo

Dol

Dol

Dol

Dol

Dol

Dol

Dolsko

Dolsko

Dolsko

Dolsko

Klopce

Klopce

Klopce

Klopce

Klopce

KRATEK OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA

Zamenjava delov dotrajane ograje, izgradnja novih temeljev za ograjo, ki ščiti 
asfaltiran prostor za igre z žogo ter namestitev naprav za fitnes na prostem na 
zemljišču, kjer so otroška igrala.

Na poti do mrliške vežice se položijo tlakovci namesto peska. Prav tako se 
uredi povezava med pokopališčem in mrliško vežico tako, da se podre del zidu 
na pokopališču in vgradi vrata.

Spoznati občino, občane in odkriti nove kotičke v družbi tekačev je cilj 
projekta, ki obsega izvedbo prilagojene in strokovne vadbe, tako za začetnike 
kot za izkušenejše tekače, predavanja o teku in prehrani ter športno varstvo 
otrok v času vadbe staršev. Vadba bi potekala 2 x tedensko 9 mesecev v letu 
in bila za prebivalce vaškega odbora Dol brezplačna. 

Umiritev prometa skozi vas Zaboršt in Videm v jutranjih in popoldanskih 
prometnih konicah preko namestitve stacionarnega radarja. 

Nadaljevanje izgradnje ceste nagovarja problematiko varnosti občanov, med 
drugim tudi zaradi poškodovanega mostu. 

Predlog programa počitniške dejavnosti bi 3 x po 15 otrokom 3 tedne (oz. 3 x 
5 dni), poleg zagotavljanja celodnevnega varstva (od 8.00 do 16.30) omogočil 
širok nabor učenja različnih gibalnih vsebin za preživljanje prostega časa z 
vrstniki v domačem okolju.    
                                                                                                 
Postavitev nove kovinske ograje pri Mlinščici za boljšo varnost, predvsem 
otrok, ter nenazadnje tudi videza in urejenosti tega dela občine. Cesta, kjer 
stoji nevarna ograja, je s pešci dokaj obremenjena. Predlog predvideva tudi 
vgradnjo vrat za namen odvoza snega.

Zagotovitev varne poti skozi vaško jedro, ki predvideva prometno varno ureditev 
od križišča v Zaborštu (“pumptrack”) s prometno signalizacijo, do osnovne šole 
Janka Modra (izgradnja nove pešpoti od trgovine Mercator do Juba). 

Predlaga se ureditev platoja za hiško z nadstreškom, betonskim kaminom, 
pivskimi mizami in prenosnim WC-jem, kamnit ograjen plato za igranje petanke, 
travnati plato za igranje odbojke oz. badmintona ter območja za otroška igrala.

Postavitev javne razsvetljave za varnejšo pot pešcev in drugih udeležencev 
prometa, predvsem šolarjev v jutranjih in večernih urah.

Izdelava avtobusne postaje za varno čakanje, izstopanje in vstopanje na 
avtobus, ki obsega zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter 
montažo postajališča.

Posodobitev in dodatna ureditev Vegove poti, ki poteka od Vegovega hrama 
mimo cerkve sv. Helene čez gozd do Vrha in Zagorice. Ureja tudi krožno 
sprehajalno pot med Dolskim in Petelinjami. Gre za čiščenje tabel, postavitev 
košev za pasje iztrebke, lesenega mostička, klopi, propusta, označevalnih 
tablic, izdelavo spletne strani s kvizom in čiščenje drenažne odtočne cevi.

Ureditev novih parkirnih mest v Križevski vasi za nemoten dostop do hiš, 
ki obsega prestavitev dveh garaž, zmanjšanje pločnika ter ureditev cestne 
infrastrukture.

Ureditev vaškega jedra obsega namestitev javne razsvetljave proti pokopališču 
za večjo varnost, postavitev klopic, oglasnega panoja in stojala za kolesa.

Postavitev 5 svetlobnih teles z vso potrebno instalacijsko opremo, cestnega 
ogledala za večjo varnost, table z novimi hišnimi številkami za boljšo 
identifikacijo ter prometnega znaka za slepo ulico.

Obnova obledelega napisa “Gasilski dom Klopce” in freske sv. Florjana na 
fasadi gasilskega doma ter delna sanacija zahodnega dela fasade.

Zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric in zamenjava opreme v njih, saj ne 
zagotavlja več varnosti krajanov in premoženja.

NAZIV PREDLOGA

Obnova in razvoj prostora za 
medgeneracijsko druženje

Tlakovci na pokopališču in 
povezava z mrliško vežico

Teci z nami. Skupaj spozna-
vamo občino in občane!

Umiritev prometa v Vidmu 
in Zaborštu

Nadaljevanje izgradnje ceste 
skozi Zaboršt

Šolske počitnice Pr’ men’ 
doma – športna abeceda

Postavitev kovinske varovalne 
ograje pri Mlinščici od obrata 
JUB Videm do lokalne ceste 
v Vidmu

Varno vaško jedro

Ureditev družabnega piknik 
prostora za družine, društva, 
zaključene skupine na prostem

Javna razsvetljava (Vinje 12 do 
Vinje 15)

Izgradnja avtobusne postaje 
Vinje

Ureditev sprehajalnih poti v 
Dolskem in Petelinjah

Parkirni prostor – vzpostavitev

Ureditev vaškega jedra pri sv. 
Križu

Napeljava javne razsvetljave 
do zazidalnega otoka 10/11 
Zagorica (Grič), postavitev 
cestnega ogledala, znaka 
in table

Osvežitev fasade in obnovitev 
napisa in freske na Gasilskem 
domu Klopce

Ureditev opreme na hidrantnih 
točkah

VREDNOST

20.000,00

5.000,00

7.390,00

6.000,00

20.000,00

5.700,00

7.172,00

6.048,86

20.000,00

20.000,00

12.943,49

6.400,00

20.000,00

6.000,00

9.000,00

7.000,00

6.000,00

ŠT.PREJETIH 
TOČK

217

158

64

88

97

53

119

185

133

86

145

191

43

55

51

43

54
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Kljub temu da so nekateri projekti 
dosegli večje število točk, se niso 
uvrstili v izvedbo, ker njihova 
vrednost presega razpoložljiva 
sredstva, ki so bila v okviru 
participativnega proračuna 
namenjena za območje 
posameznega VO. Projekt, ki bi z 
vključitvijo presegel celotni znesek 
20.000,00 EUR, se je preskočil in je 
bil v izvedbo umeščen naslednji, 

katerega vrednost je bila dovolj 
nizka, da se še lahko vključi, ne da bi 
bilo preseženih 20.000,00 EUR.
Sredstva, ki so ostala neporabljena, 
se bodo umestila v naslednji cikel 
projekta »Po izboru občanov!«, kar 
pomeni, da bo za območje VO, kjer 
so sredstva ostala, v letu 2021 za 
izvedbo projektov na razpolago 
20.000,00 EUR + preostanek sredstev 
iz leta 2020.

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Zavezance za nadomestilo za uporabo stavbnega zeml-
jišča obveščamo, da je bila letošnja odmera zamaknjena 
v konec leta 2019 predvsem zaradi interesa po ureditvi 
medsebojnega dogovora s podjetjem Jub d.o.o. glede 
preteklih odmer. Ker ste zavezanci vajeni, da je odmera 
izvedena prej, se vam zaradi poznega datuma odmere 
opravičujemo. 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 pred-
hodni odlok sprejet leta 1998 in tudi večkrat dopolnjen. 
Od tedaj do danes je torej prišlo do mnogo sprememb 
področne zakonodaje, tudi do večletne prakse Občine pri 
odmeri tovrstnega nadomestila, ki je pokazala določene 
pomanjkljivosti določb odloka. V predlaganem odloku se 
je spremenila klasifikacija vrst dejavnosti poslovnih up-
orabnikov in z njo tudi njihovo 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 spletnih straneh 
Občine (www.dol.si). V delu, ki se nanaša na fizične 

lastnosti nepremičnin, so priporočila ministrstva, da je 
za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih držav-
nih evidenc, kar pomeni, da morajo Občine za namen 
odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke 
o stavbah in delih stavb iz registra nepremičnin (REN). 
V kolikor so podatki v javni evidenci napačni, jih lahko 
uredite na pristojni Geodetski upravi RS. Zavezancem 
za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2019 na območju Občine Dol pri Ljubljani bodo 
odmerne odločbe s Finančne uprave RS odposlane pred-
vidoma 19. 12. 2019. Nadomestilo, ki ne presega 200 
EUR, se plača v dveh obrokih. Nadomestilo, ki presega 
200 EUR, se plača v 4 obrokih. Roki za plačilo nadomes-
tila za uporabo stavbnega zemljišča bodo 3. 2. 2020, 
4. 3. 2020, 3. 4. 2020 in 4. 5. 2020. 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. Za 
razumevanje se zahvaljujemo.

•Občinska uprava

Obvestilo glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019



7

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

»Vlada RS in pristojno mi-
nistrstvo za javno upra-
vo zasledujeta cilj pribli-
žati upravne storitve dr-

žavljanom, jim olajšati dostop do njih 
ter nuditi kakovostni javni servis. […] 
Gre za izredno pomembno pridobitev, 
saj po več letih državljanom ponovno 
vzpostavljamo že ukinjeni krajevni 
urad ter s tem približujemo državlja-
nom dostop do javnih storitev in jim 
olajšamo pot do njih,« je bilo med dru-
gim zapisano v sporočilu za javnost 
ministrstva. Zakaj je bil urad, ki je delo-
val dobrih 20 let, pravzaprav ukinjen?

ODPRTO OB TORKIH
Ob otvoritvi je župan 
Željko Savič poudaril: »Že 
ob nastopu mandata smo 
si zadali zavezo, da se bo-
mo čimbolj povezali z na-
šimi občani. Ena od teh 
zadev je bil že participa-
tivni proračun, kjer smo 
dali ljudem možnost, da 
soodločajo tudi o sred-
stvih, ki so namenjena za 
nekatere krajevne zadeve. 
Do leta 2016 smo bili na-
vajeni na upravne stori-

tve, zdaj smo okrepili kakovost naše-
ga življenja. Vsekakor je problem, če 
je treba vse urejati v mestih, denimo v 
Ljubljani ali Domžalah. Posebej za sta-
rejše občane. Ta odločitev ljubljanske 
upravne enote, da je podprla naše že-
lje in da se urad znova odpira, je res 
hvalevredna.  Navsezadnje ne gre po-
zabiti, da smo v zadnjih letih v naše 
kraje dobili kar okrog tisoč novih ob-
čanov, ki bi seveda, tako kot domači-
ni, vse te zadeve radi opravljali čim 
bližje.« Načelnik upravne enote Bojan 
Babič je dodal: »Zavezali smo se, da 
bomo delali za dobro ljudi in zato 
spoštujemo, da se ljudje iz teh krajev 
ne bi več morali voziti v Ljubljano, saj 
to mnogim vzame veliko časa pa tudi 
stroškov. Konec koncev so tudi vrste 
velike v glavnem mestu. Od zdaj na-
prej boste lahko vse te zadeve urejali 

v prostorih vaše občine vsak torek, 
gre namreč za osebne dokumente, 
kot so izkaznice, potni listi, nekatere 
izjave, gradbena dovoljenja in še dru-
go, kar sodi v ta sklop. Če bo potreb-
no, bo urad deloval tudi v drugih 
dneh, je pa to odvisno od potreb.«  
Slavnostni, čeprav dopoldanski dogo-
dek j epospremil kratek nastop violi-
nistov Eve in Luke Dukariča, potem 
pa so župan, Bojan Babič in Igor 
Žavbi simbolično pritrdili novo tablo 
z napisom krajevnega urada na pro-
čelje občinske stavbe. Naj ponovimo, 
da bo urad najprej deloval ob torkih 
med 8. in 12. uro, popoldne pa med 
13. in 15. uro. •Matjaž Kranjec

Po štirih letih se v občino 
vrača krajevni urad oziroma 
upravna enota, kjer 
bomo občani spet lahko 
urejali najbolj pomembne 
upravne zadeve (osebne 
izkaznice, potne liste idr). 
Občanom bo tako nekoliko 
olajšal življenje, saj bomo 
prihranili čas in pot v 
Ljubljano ali Domžale.

Krajevni urad 
spet v Dolu

Na otvoritvi krajevnega urada je bil 
tudi svetovalec na ministrstvu za javno 

upravo Igor Žavbi, ki je dodal nekaj 
svojih misli: »Zaveza vlade je bila, 
da javne storitve približamo ljudem 
in veseli smo, da je Občina dobila 

nazaj tisto, kar ji je bilo pred časom 
odvzeto. Naj povem, da je bilo med 

leti 2008 in 2018 iz različnih razlogov 
zaprtih kar 99 takih uradov, največ 
na vzhodu države. Naša želja je, 

da bi odprli čimveč novih krajevnih 
uradov in tu v Dolu smo naredili prvi 

korak. Hkrati pa bomo s takimi dejanji 
razbremenili delo upravnih enot v 
Ljubljani, Domžalah in tudi Litiji.«

Obisk svetovalca 
ministra
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Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
Občina Dol pri Ljubljani je objavila Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa je 

garsonjera v izmeri 26,55 m2 na naslovu Križevska vas 1. Celotno besedilo razpisa in vloga s pripadajočimi obrazci 
je na voljo na spletni strani www.dol.si in v glavni pisarni Občine. Rok za oddajo vloge je do 5. 1. 2020



 DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Župan Željko Savič in direktorica Mestne knjižnice 
Ljubljana mag. Teja Zorko sta slavnostno podpisala 
pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot 
javne službe za občino Dol pri Ljubljani. S prvim ja-

nuarjem prihodnjega leta Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani 
tako prehaja pod okrilje Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica 
je že od leta 2009 vključena v knjižnični katalog Mestne knji-
žnice Ljubljana, prav tako zanjo nakupuje in obdeluje knji-
žnično gradivo ter izvaja dejavnost potujoče knjižnice na dveh 
postajališčih (Dolsko in Senožeti).  Knjižnica je ime prevzela 
po slovenskem matematiku, fiziku, astronomu in baronu 
Juriju Vegi, ki se je rodil v današnji občini Dol pri Ljubljani. 
Deluje v prostorih Osnovne šole Janka Modra v Vidmu 17, kot 
splošna in krajevna knjižnica. Obiskuje jo 788 članov, za izpo-
sojo je na voljo 27.886 enot gradiva. Člani Knjižnice Jurij Vega 
bodo z eno člansko izkaznico Urbana pridobili vse storitve v 
celotni mreži krajevnih knjižnic MKL, prav tako bodo tudi ob-
stoječi člani Mestne knjižnice Ljubljana imeli možnost izposo-
je knjižničnega gradiva v tej knjižnici. Več informacij o knji-
žnični ponudbi dobite na spletni strani www.mklj.si.
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Knjižnica Jurij Vega odslej del 
Mestne knjižnice Ljubljana

 Knjižnica bo od 1. 1. 2020 delovala po  
naslednjem urniku:
 v ponedeljek in sredo od 12.30 do 19.00,
 v torek in petek od 8.00 do 15.00,
 v četrtek od 10.00 do 19.00.
  Vabljeni k obisku!

Knjižnica Jurij Vega se tudi letošnjo, 
že deveto sezono  pridružuje  
projektu Mesto bere, ki se je 

začel na Ta veseli dan kulture, 3. 
decembra, z branji avstralske in 

novozelandske literature. V bralnem 
projektu lahko sodelujete člani 

Mestne knjižnice (16+), ki boste 
v času trajanja projekta prebrali 

vsaj 5 knjig z aktualnega seznama 
priporočenih knjig in do 3. maja 

2020 poslali izpolnjen obrazec ali 
izpolnili e-obrazec na spletni strani 

MKL. Na letošnjem bralnem seznamu 
je 60 zanimivih knjižnih naslovov 

avstralskih in novozelandskih 
avtorjev, ki skozi zgodbe zrcalijo 

zanimivo kulturo, raznolikost, naravo 
puščave, morja in gor, velika mesta 

in samotne farme, prve naseljence in 
kazenske kolonije, srečanja kulture 

in običajev staroselcev, Aboriginov in 
Maorov, z vdorom belih priseljencev 

in zahodne kulture ter literarni - 
knjižni utrip sodobnega urbanega 

življenja v Avstraliji in Novi Zelandiji. 
Projekt Mesto bere ... zgodbe iz 

Avstralije in Oceanije,  se zaključuje s 
prireditvijo in podelitvijo nagrad junija 
2020. Ljubitelji branja, povabljeni k 

sodelovanju!  •Občinska uprava

Mesto bere
STE VEDELI, DA LAHKO DEL 
DOHODNINE NAMENITE 
NEVLADNIM ORGANIZACIJAM?
DruOd leta 2007 lahko zavezanci za do-
hodnino največ 0,5 % dohodnine na-
menijo nevladnim organizacijam. Od 
tega lahko ta denar namenijo le eni, pa 
do največ petim nevladnim organizaci-
jam. Ta del dohodnine nevladnim orga-
nizacijam, ki prispevajo k skupnemu 
dobremu in se trudijo, da bi bilo biva-
nje v naši družbi prijetno in lepo za 
vse, pomeni velik prispevek. Zakaj torej 
dela svoje dohodnine ne bi namenili 
nekomu po lastni izbiri in tako poskr-
beli, da denar dobi nekdo, ki si ga po 
vašem mnenju zasluži? Dohodnina bi 
sicer ostala nerazporejena v državnem 
proračunu in tako ne bi imeli vpliva na 
to, kako se bo denar porabil. Izbirate 
lahko med preko 5000 kulturnimi, 
športnimi ali gasilskimi društvi, dobro-
delnimi organizacijami, društvom za 
zaščito živali idr. Upravičenci so obja-
vljeni na seznamu (z imenom oziroma 
nazivom upravičencev in davčno števil-
ko) na spletni strani FURS. Davčni zave-
zanec lahko posameznemu upravičen-
cu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 
0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne 
more presegati 0,5 % dohodnine. Rok 
za odločitev je konec leta.

KAKO LAHKO 0,5 % DOHODNINE 
NAMENIM IZBRANI NEVLADNI 
ORGANIZACIJI?
Postopek je zelo preprost. Najprej mo-
rajo dohodninski zavezanci izbrati eno 
ali največ pet nevladnih organizacij. 
Donacija je povsem brezplačna. 0,5 % 
dohodnine zavezanci lahko namenijo 
izbrani(m) nevladni(m) 
organizaciji(am) na več načinov:

• Izpolnite obrazec na spletni strani 
eDavki.

• Natisnite in izpolnite obrazec ter ga 
odnesite ali pa pošljite na pristojni fi-
nančni urad.

• Na spletu poiščite spletna mesta or-
ganizacije ali organizacij (največ pet), 
ki jim želite nameniti svojih 0,5 % do-
hodnine. Na njihovih spletnih straneh 
poiščite podatke, kako darovati del do-
hodnine. Izpolnite obrazec in ga pošlji-
te/odnesite na finančni urad.

ALI ME TO KAJ STANE?
Darovanje 0,5 % dohodnine je za do-
hodninskega zavezanca povsem brez-
plačno. To pomeni, da namenitev dela 
dohodnine za zavezanca ne pomeni 
nobenega dodatnega stroška, prav ta-
ko pa to ne vpliva na višino vračila ali 
pa doplačila dohodnine. 

Namenitev dela dohodnine za donacije



Največji tekaški praznik, ki poteka v osrčju Slovenije – 
lov na rekord proge se nadaljuje, otroške kategorije so 
vedno bolj zapolnjene.
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Na praznični četrtek, 26. 12. 
se bo v Dolskem odvijal tra-
dicionalni 30. novoletni tek. 
Prireditev se bo s štarti za 

naše najmlajše pričela ob 10.30 pred 
Kulturnim domom Dolsko. Pripravili 
smo kategorije tako za najmlajše (300 
m in 500 m) kot tudi za izkušene teka-
če (4,5 km, 10 km in 14,5 km). Otroški 
teki se z leti vse bolj uveljavljajo. 
Cicibanova proga je namenjena pred-

šolskim otrokom, Kurirčkova pa 
osnovnošolcem od 1. do 5. razreda. 
Za animacijo otrok bodo poskrbeli 
člani KUD-a Dolsko. Za vsakega nado-
budnega tekača bomo pripravili spo-
minsko kolajno in praktično igračo. 
Pogostitev bodo organizirale 
Plamenke. Vabljeni vsi ljubitelji teka 
od blizu in daleč. Prav tako je ob pro-
gi več kot dobrodošla vsaka vzpodbu-
da za tekače. Pozdravimo jih in jim za 

nekaj časa prepustimo ceste. Ob kon-
cu teka bomo podelili zaslužene na-
grade vsem občanom, ki bodo uspe-
šno zaključili akcijo Juriš na 4. Pred 
Kulturnim domom je še prostor za 
predstavitev lokalnih ponudnikov. V 
času teka, 26. 12. med 11.55 in 12.30 
bodo delne/leteče zapore cest na trasi 
teka med Dolskim in Klečami ter 
Kamnico in Vinjami. Voznikom se že 
vnaprej lepo zahvaljujemo za strpnost 
in upoštevanje predpisov. Več infor-
macij v razpisu in na www.sddolsko.
si. Prijazno vabljeni na prijeten špor-
tno-družabni dogodek. 
� •Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

30. novoletni tek Dolsko 2019

 DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

CICI IN 
KURIRČKOV 

TEK V 
DOLSKEM

KDAJ?  
V četrtek, 26. 12. 2019 

ob 10.30, za »KURIRČKE« in 
ob 10.35 za »CICIBANE« 

ter vse mame in očke z vozički.

KJE SE DOBIMO?  
Pred Kulturnim domom Dolsko. 
Prijave možne od 10. ure naprej.

KOLIKO?  
KURIRČKI 500 m,  
CICIBANI 300 m.

ZAKAJ?  
Zato, ker bo FAAAAAAJN!

KDO BO Z VAMI?  
Pravljična bitja iz KUD-a Dolsko bodo 

poskrbeli za sproščeno vzdušje in 
podelitev zasluženih medalj.

 
Z VAMI BODO TEKLI TUDI LINO 

TER ANIMATORJI KUD-a DOLSKO. 
PRIDI, NE BO TI ŽAL. 

Tek organizira ŠD Partizan Dolsko v okviru 
29. Novoletnega teka v Dolskem. 

KURIRČKOV TEK 
je namenjen osnovnošolcem, CICI TEK pa 
predšolskim otrokom. Tek poteka v jedru 

Dolskega.



VPRAŠALI STE – ODGOVARJAMO
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1. VPRAŠANJE
V: V krožišču na magistralni 
cesti pri Občini Dol sem opazil 
zeleno prebarvano krožišče, oznake 
na cestišču. Pomeni to kaj 
posebnega?

O: Skladno s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah gre za optično 
zavoro za umirjanje prometa. 
 •Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
Pobuda občana: V zadnji številki 
Pletenic je občan spraševal, kako 
zmanjšati onesnaženost kurišč na 
drva. Odgovor Občine je bil 
formalen, brez konkretnega učinka 
ali namere, kako rešiti težavo. 
Čakanje na državo ni rešitev. 
Težava s kurišči na drva, ki močno 
onesnažujejo, ni generalna, večina 
nas greje s plinom, toplotnimi 
črpalkami, solarnim sistemom ali 
oljem. Če bi vsi kurili na drva in 
onesnaževali, bi se takoj dogovorili, 
kako ukrepati, saj takega 
onesnaženja ne bi preživeli. Ker pa 
onesnažujejo le posamezna kurišča, 
ni nobenega ukrepanja, kar je 
nekorektno do tistih, ki ne 
onesnažujemo. Kurišča na drva ne 
onesnažujejo, če je kurjenje 
pravilno, ni problem v drveh, 
ampak v napravi, kurivu in 
upravljalcu. V vsakem naselju le 

eden ali dva ne kurita ustrezno. 
Poznamo jih, na daleč se vidi, kdo 
onesnažuje. Občini predlagam, da te 
občane obvesti o težavah sosedov in 
želji, da se zadeva reši, kar je v 
obojestranskem interesu. Tem 
občanom naj se ponudi brezplačna 
strokovna pomoč, s čimer bi v 
prijateljskem duhu zadevo lahko 
rešili. Najboljši svetovalec bi bil 
dimnikar. 

O: Odgovor so pripravili na 
občinski upravi:

Kako pravilno ogrevati na drva?
- v kurišče zložite polena tako, da so 
debelejša spodaj, tanjša na dnu;
- ogenj zanetiti z netivi, kot so lesna 
volna ali oblanci;
- ogenj prižgite zgoraj in  naj gori od 
zgoraj navzdol;
- dokler ogenj gori, pustite loputo za 
zrak odprto do konca;
- odprtino za zrak zaprite takoj, ko se 
neha tvoriti dim, na žerjavici pa so 
samo še kratki modri plamenčki;
- nova polena dodajte na močno 
žerjavico, ko so prejšnja pogorena, 
pri čemer poskrbite, da je dovod 
zraka odprt;
- dimnikar poskrbi za redno čiščenje 
dimnika in kurišča. S tem zmanjša-
mo emisije finega prahu, prihranimo 
gorivo, zmanjšamo nevarnost požara 
v dimniku ter pravočasno odkrijemo 
morebitne poškodbe in težave.

3. VPRAŠANJE
V: Prišla je jesen in skoraj zima, s tem 
pa tudi čas ogrevanja. Že nekaj časa 
se v naši vasi zjutraj in zvečer vonja 
smojenje plastike in gume. Kam in 
kako se lahko anonimno prijavi 
sovaščana, ki v peči kuri prepovedane 
snovi?

O: Nadzor nad izvajanjem 
dimnikarskih storitev opravljajo: 
· inšpekcija, pristojna za varstvo okolja 
– področje varstva okolja in izvajanje 
Uredbe o pregledih, čiščenju in 
meritvah na malih  kurilnih naravah, 
· inšpekcija, pristojna za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami – 
področje požarne varnosti, 
· inšpekcija, pristojna za trg – tržni 
inšpektorat – področje cen. 

 •Medobčinski inšpektorat

4. VPRAŠANJE
V: Podatki o “nakupu” vrtca po vsaj 
trojni ceni je šokanten, prav tako 
stanje pravne države, ki to dovoljuje. 
Bilo bi tudi šokantno, če občina ne bi 
zadeve raziskala in zahtevala 
materialne in kazenske odgovornosti 
za odločevalce. Ta odgovornost 
namreč ni vezana na razplet glede 
odplačevanja vrtca na sodiščih, 
ampak na dokument, ki je bil 
podpisan in je očitno škodljiv. Morda 
bi bilo bolje, da zadevo razišče nekdo 
od zunaj, ki ne bo obremenjen z 
lokalnimi povezavami. Ali je v tej 
smeri že kaj storjenega?

O: Trenutno na sodišču potekata dva 
različna postopka za razveljavitev 
sporne najemne pogodbe. Prav tako je 
bil spomladi 2018 zaključen kazenski 
postopek, v katerem je bil kot 
odgovorna oseba za sklenitev tega 
dokumenta pravnomočno obsojen 
tedanji župan.� •Občinska uprava

Času primerno naše občane najbolj skrbi in zanima 
problem kurjenja . Tako občinsko upravo kot 
medobčinsko inšpektorico smo povprašali, kam se 
obrniti v primeru, če želimo prijaviti kršitelje.

Nepravilno kurjenje je aktualen problem
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Povzeto z  8. srečanja o kemijski varnosti: Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje,splet.

Les se namreč zaradi neprimer-
ne kurilne naprave, ki povzro-
či slabo izgorevanja, iz okolj-
sko sprejemljivega, celo zaže-

lenega vira toplote spremeni v enega 
največjih onesnaževalcev okolja.  
Druga težava pa je brezbrižnost upo-
rabnikov, ki kurijo nepravilno ali pa 
uporabljajo premalo suha drva. 
Pogosto v pečeh končajo tudi vse vr-
ste tiskovin, plastika, tekstil. 
 
Na ministrstvu opozarjajo, da se zara-
di kurjenja mokrih drv, škodljivi izpu-
sti iz kurilne naprave povečajo za do 
20 %, za prav toliko se zmanjša tudi 
izkoristek kurilne naprave. Zvišajo se 
stroški kurjenja, poveča se obremeni-
tev peči in dimnika, zaradi prašnih 
delcev se izrazito poslabša kakovost 
zraka v bližini kurilne naprave; neu-
strezna drva najprej vplivajo na upo-
rabnika in njegovo neposredno okoli-
co. Z nepravilnim kurjenjem se lahko 
emisije ogljikovega oksida in delcev 
povečajo tudi do 20-krat, izkoristek 
kurjenja pa se prepolovi in doseže 
zgolj 40 %.

Kurišča na drva so največji vir škodljivih PM10 delcev 
(drobni prašni delci) in s tem onesnaževalec zraka 
pozimi. Vsak, ki kuri na drva, lahko vsaj nekaj naredi za 
zmanjšanje onesnaženosti.

Kurjenje in sežiganje

Prepoved kurjenja v naravnem in 
bivalnem okolju v Sloveniji ureja več 
predpisov z globami celo do 4100 
EUR za posameznika. Uredba 
o ravnanju z odpadki določa, 
da morajo biti vsi odpadki, tudi 
naravni, primerno obdelani, torej 
predelani ali odstranjeni v skladu 
z določili uredbe. To pa lahko 
stori imetnik odpadkov sam ali 
pristojne službe. To pomeni, da je 
tudi kurjenje odpadkov v naravi kot 
način njihovega nenadzorovanega 
odstranjevanja prepovedano.
Kurjenje lesa v hišnih ogrevalnih na-
pravah, kurjenje zelenega odreza in 
ostankov poljščin bo še dolgo ak-
tualna tema. V zraku, ki ga dihamo 
je prisotna glavnina trdih delcev iz 
prometa in kurjenja. Razmislimo. 

Zakonodaja

Kaj pa glede kurjenja zelenih odpad-
kov pravi zakonodaja? Za kmete, ki 
uveljavljajo subvencije za svojo dejav-
nosti, velja popolna prepoved kurje-
nja na ornih zemljiščih. Aktivni kme-
tje, ki morajo med ostalimi cilji slediti 
tudi ohranjanju in rodovitnosti tal ter 
varovanju zraka oz. preprečevanju 
onesnaževanja, so o tem škodljivem 
pojavu pogosto poučeni. Osnovna 
kmetijska zakonodaja prepoveduje 
kurjenje žetvenih ostankov na njivah, 
saj to zmanjšuje biološko aktivnost tal, 
organsko snov in humus v tleh ter 
onesnažuje okolje. Žetveni ostanki na 
njivi, kot so slama, koruznica in drugi 
rastlinski ostanki, predstavljajo drago-
ceno hrano mikroorganizmom v tleh. 
Namesto kurjenja se torej spodbuja 
recikliranje rastlinskih odpadkov v 
kompost. 
 
Kurjenje torej ni opredeljeno kot pra-
vilno ravnanje. Vrtičkarji, sadjarji in 
ostali, ki obdelujejo svoj košček ze-
mlje, se sprašujejo, ali lahko zakurijo 
odpadno vejevje. V kolikor želijo sle-
diti trajnostnemu načinu kmetovanja 

in vrtnarjenja, je dobro, da rastlinske 
ostanke uporabijo na pravi način. To 
je edino oddaja vrtnega odpada ko-
munalnim odvozom ali kompostira-
nje, nikakor kurjenje.
Glede na čas, v katerem živimo, je 
ekologiji in varstvu okolja potrebno 
nameniti veliko večjo vlogo in drastič-
no spremeniti miselnost ter ravnanje. 
Zaradi tega tudi evropske direktive 
narekujejo in opravičujejo prepoved 
kurjenja odpadkov v naravnem in bi-
valnem okolju, ki trenutno velja v 
Sloveniji.  
Glavni razlog za prepoved kurjenja je 
predvsem v tem, da se zaradi požarov 
v naravi povzroča tudi velika okoljska 
škoda in da se pri kurjenju širi nepri-
jeten vonj, kar je posebej zoprno v na-
seljih in v ozkih dolinah. Posebej skrb 
vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi 
ognja, ki ne razvije dovolj visoke tem-
perature, v zrak sproščajo strupeni 
plini, dim ter saje, ki so po dognanjih 
strokovnjakov, toksični in karcinoge-
ni. Opozarjajo, da ima kurjenje rastlin-
skih ostankov negativne posledice za 
tla oziroma rodovitno prst. Pri kurje-
nju organske mase so tla izpostavljena 
visoki temperaturi, ki ni značilna. 
Visoka temperatura povzroča, da po-
leg mase, ki jo želimo sežgati, popol-
noma propadejo občutljive vrste 
kmetijskih rastlin, ki bi jih še želeli 
obdržati.  •D. Sredenšek
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»Letos je to že osmi do-
brodelni s'menj in 
upam si reči, da vsi 
skupaj delamo nekaj 

dobrega. Denar od prodaje bo šel v 
šolski sklad, iz katerega pomagamo 
učencem iz družin, ki bi si sicer tež-
ko privoščili nekatere zadeve v naši 
brezplačni šoli. Žal je temu tako in 

zato gre prav vsem velika hvala,« je 
med drugim v kratkem nagovoru res 
veliki množici povedal ravnatelj 
Gregor Pečan. Šolska telovadnica, ho-
dniki in tudi drugi prostori so bili 
polni miz z različnimi izdelki, ki so 
jih učenci pripravili svojim kupcem. 
Prevladovale so sladkarije, a je bilo 
mogoče videti in kupiti še marsikaj 

drugega. Na eni zmed miz sta Nina 
in Lana iz petega razreda prodajali 
praznične voščilnice. »Voščilnice so 
različnih vzorcev, pripravljali smo jih 
učenci različnih razredov. Vsako leto 
se nabere kar nekaj denarja. S tem 
denarjem, misliva, se kupi kaj za šolo 
pa za nekatere otroke je namenjen 
denar. Delamo nekaj dobrega za 
učence in šolo, morda tudi za kakšen 
izlet,« sta zaupali petošolki.
Kot smo že zapisali, je bil letošnji se-
menj že osmi po vrsti in očitno se je 
zelo uveljavil. Začetnica in pobudni-
ca akcije je bila učiteljica slovenščine 
in bibliotekarka Andreja Peklaj 
Zibelnik, ki je na naši šoli že 26 let. 
»Prihajam iz Polhovega Gradca, kjer 
sem prvič videla tako pobudo. Bila 
mi je všeč in sem jo skušala prenesti 
tudi sem. Zdaj delo prenašam na 
mlajša kolega, učitelja Leona Taborja 
in Tino Pugelj, saj se mi zdi, da manj-
ka nekaj nove energije in svežih idej. 
Na začetku so ljudje še nekako tipali, 
kaj se dogaja, zdaj pa je dogodek 
prerasel vsa naša pričakovanja, tako 
da smo prostorsko že močno utesnje-
ni. Otroci vsako leto komaj čakajo na 
semenj. Naredijo voščilnice, peciva, 
palačinke, pice in še marsikaj druge-
ga. Lahko rečem, da so skorajda vsi 
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Ne prav pogosto se v prostorih osnovne šole Janka 
Modra na Vidmu in okrog nje zbere toliko mladine, 
učencev ter njihovih staršev in starih staršev, kot se to 
dogaja ob vsakoletnem dobrodelnem Prazničnem s’mnju, 
kjer učenci ob pomoči učiteljev, pa seveda tudi svojih 
staršev, dedkov in babic na ogled postavijo svoje izdelke, 
ki so jih v minulih tednih pripravili za prodajo.

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI 

S’menj za lepše otroštvo
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DOGAJANJE V NAŠI OBČINI 

zraven pri pripravi dogodka.« 
Učiteljica Andreja je povedala, da so 
na prvem semnju zbrali 2.500 evrov, 
lani so dosegli že 6.500, letos pa so 
našteli kar 6.808 evrov. »Ta denar gre 
v šolski sklad, iz njega pa pomagamo 
socialno ogroženim učencem. Nekaj 
ga gre za šolo v naravi, za šolske po-
trebščine. Zdaj skušamo pomagati tu-
di posebej nadarjenim otrokom, pa 
tistim, ki tekmujejo za bralno značko. 

Tudi učencem, ki se vseh devet let 
potegujejo za bralno značko, smo 
skupaj z Zvezo prijateljev mladine 
omogočili nagradni izlet. Najbolj sem 
vesela, da s takimi dejavnostmi v na-
ših učencih zbujamo solidarnost, beg 
pred egoizmom, druženje in medse-
bojno pomoč. S takimi dogodki dela-
mo boljšega mladega človeka in 
hkrati boljšega državljana.«  
 •Matjaž Kranjec

REKORDNI 
ZNESEK
Na dobrodelnem 

Prazničnem s’mnju so 
učenci z osnovne šole 

Janka Modra zbrali 
rekordnih 6.808 ev-
rov za šolski sklad.

POEZIJA, INDIJSKI RITMI IN KORALNO PETJE
Prvo decembrsko nedeljo smo bili priča nekoliko 
nevsakdanjemu, a zato toliko bolj zanimivemu kon-
certu mladeničev, ki sestavljajo trio Roka Zalokarja. 
Vodja, sicer jazz pianist in skladatelj, ki živi med 
Ljubljano in Rotterdamom, je sedel za klaviature, 
Alessandro Fongaro je igral bas, Ruud Voesten pa 
je obvladoval bobne in vse skupaj se je povezalo v 
poseben, ne povsem vsakdanji glasbeni užitek. 
Cikel kompozicij z naslovom Port Songs, 
s katerim so se fantje predstavili, 
nas popelje v pristanišča, ki so 
skupni imenovalec obdobja, 
ko so nastajala. V mesti, v 
katerih je skladatelj živel – 
Rotterdam in Koebenhaven 
– ter v New Orleans, kjer sta 
se jazz in njegova klavirska 
tradicija pojavila prvič. Mul-
tikulturnost pristaniških mest 
služi kot glavni navdih, vendar 
s skrbno izbranimi elementi, ki 
so osnova za kompozicijski proces in 
improvizacijo. Zvok skupina črpa tudi iz poezije, 
indijskih ritmov in koralnega petja. Velja omeniti, 
da je zasedba nastopala že na North Sea Jazz 
festivalu in prejela prestižno Erasmus Jazz Prize, 
pri nas pa je bil projekt premierno predstavljen na 
Jazz festivalu Ljubljana.   • Matjaž Kranjec

V Erbergovih paviljonih 
smo spremljali nekoliko 
drugačno glasbeno inter-
pretacijo.
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Nekako skromno, skorajda 
plašno so sedeli v prvi vrsti 
dvorane dolskega župni-
šča. Družina Škraba iz 

Brinja, mama Alenka, oče Gorazd, 
najmlajša Sara in Luka, sredi med nji-
mi pa največji, 13-letni Matic. 
Presenečeni in nejeverni so bili, ko je 
v dvorani začelo primanjkovati sede-
žev. »Ne vem, kaj naj rečem. Kako naj 
sploh izrazim naše veselje in zahvalo 
ob tem, kar se dogaja,« mi je šepetal 
Gorazd, medtem ko smo spremljali 
čudovit koncert ob navdušenju števil-
nih občanov. Pa je kasneje zmogel, 
skorajda solznih oči. In verjamem, da 

so marsikomu od obiskovalcev stopi-
le solze v oči. Najprej zaradi tega, ker 
gre za nadvse dobro delo in želje. 
Kot ste zagotovo brali v prejšnjih 
Pletenicah, se Matic bojuje s hudo 
boleznijo, ki mu onemogoča marsi-
kaj. A ob tem ima vendarle neizmer-
no željo, da bi se vozil po naših uli-
cah. Za kaj takega potrebuje poseb-
no, prilagojeno kolo, ki precej stane. 
Ob vseh stroških bi se družina težko 
prebila do izpolnitve Matičeve želje. 
Zato je na pomoč priskočila župnij-

Konec novembra je bil v 
Dolu poseben dobrodelni 
koncert za MATICA 
ŠKRABO, da bi se nekoč 
lahko vozil s svojim 
kolesom.
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Ljudje so fantu podali roko

Posebno presenečenje so Maticu 
in njegovi družini pripravili organi-
zatorji z videoposnetkom dobrih 
želja, ki jih je fantiču namenil naš 
izjemni kolesar Primož Roglič. 
Maticu je zaželel, da se z vsemi 
močmi spopade z nadlogami, ki 
ga pestijo, predvsem pa, da bi 
se kmalu z veseljem vozil z novim 
kolesom. Je že res, da če kdo, po-
tem prav Primož dobro ve, kako se 
je spopasti s težavami v življenju. In 
tudi to, kako se jih da premagati.

PRIMOŽEVE 
DOBRE ŽELJE
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ska Karitas iz Dola in pripravila do-
brodelni koncert.

STOPILI SMO SKUPAJ
Ki pa ni bil kar tako. Povezovala ga je 
naša zlata olimpijka Petra Majdič! 
»Kar nekaj treme imam,« je na hitro 
zaupala, a se je izkazala kot prvovr-
stna povezovalka. V eni uri in pol so 
se predstavili vokalna skupina 
Anima, sestri Anja in Neža Kranjec – 
ena s flavto, druga na tipkah pianina, 
Ivan Hudnik, Nataša Madjar in za fi-
nale še senožeški tamburaši. Tople 
besede in podpore upanja za Matica 
so dodali še župan Željko Savič, dol-
ski župnik Alojzij Grebenc in pred-
stavnica škofijske Karitas iz Ljubljane 
Alenka Petek. Na koncu je vse preve-
val občutek, da bodo prihodnjo po-
mlad Matica videli, kako se bo »naš 
mali sokrajan veselo vozil po naših 
ulicah,« kot je med drugim dejala 
Petra Majdič. •�Matjaž Kranjec

Dodajamo še številko računa Župnijske 
Karitas Dol, kjer se še vedno zbirajo 
sredstva za Matica. Kar nekaj ljudi 
je denar prineslo župniku in tajnici 

Angelci. Nekateri bi denar raje nakazali, 
zato objavljamo podatke o računu:

ŽUPNIJSKA KARITAS DOL PRI 
LJUBLJANI, 

Dol 1f, 1262 Dol pri Ljubljani
IBAN SI56 0430 2000 3283 434 

(odprt pri NOVA KBM d.d.), 
s pripisom: ZA MATICA.

SREDSTVA SE 
ŠE ZBIRAJO
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V sredini novembra je bil čas 
svetega Martina, ki po izročilu 
že stoletja prinaša novo vino. Za 
marsikaterega Slovenca poseben 
praznik, a seveda ne v slabem po-
menu. Tudi skupina Senožečanov 
se je ob tem datumu odpravila v Ve-
liko Polano, od koder izhaja njihov 
nekdanji sokrajan pisatelj Miško 
Kranjec. Dolga leta so bila srečanja 
med Senožečani in Polančani 
zelo pogosta in pristna, v novejših 

Tudi martinovo krepi 
odnose med občinami

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Vsoboto, 30. novembra, na 
predvečer prve adventne 
nedelje, smo tudi na 
dolskem trgu pred farno 

cerkvijo simbolično, s prižigom prve 
lučke na adventnem vencu, stopili v 
božični čas. Pretekla leta je adventni 
venec krasil zvonik in že od daleč 
naznanjal, v katerem obdobju leta 

smo. Letos smo ga sklenili približati 
ljudem in ga spustili med zelenje 
pred cerkvijo. Ogrodje je izdelal 
Brane Novak iz Senožeti, nastal pa je 
pod spretnimi rokami Toneta Zupan 
(kot že mnogi venci preteklih let). Po 
večerni maši je župnik Alojzij 
Grebenc venec blagoslovil, nato je 
prvo lučko na njem prižgala 

Prižig prazničnih luči v Dolu
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podžupanja Nika Rovšek. Župnijska 
Karitas Dol je vsem zbranim 
pripravila topel čaj, kuhano vino in 
sladko pecivo, tako  da smo se v 
prijetnem pogovoru zadržali kar 
nekaj časa. Ob tej priliki so se prvič 
prižgale tudi novoletne lučke na trgu 
med občinsko stavbo in cerkvijo. 
Želimo, da bi ta srečanja postala 
dobra priložnost za srečevanje, zato 
prisrčno vabljeni naslednje adventne 
sobote ob 19. uri. •Aleš Pintar

časih pa so nekako zamrla. A v zadnjem obdobju se znova 
obujajo. Zato so naši občani sodelovali na tradicionalnem 
martinovanju v Veliki Polani, kjer so predstavili tudi svoje 
izdelke. Dekleta turističnega društva Senožeti iz sekcije 
Klas so na svojo mizo položile domače dobrote in izdelke, s 
katerimi so ponosno razveselile obiskovalce. Prijetnega do-
godka se je ob gostitelju županu Damijanu Jaklinu udeležil 
tudi župan Željko Savič, ki je med drugim spregovoril o 
prizadevanjih naše občine glede raznovrstne gospodarske 
in tudi turistične ponudbe naših krajev, obenem pa je 
opozoril na kulturno in znanstveno dediščino, začenši 
seveda s svetovno znanim rojakom Jurijem Vego. Dogodka 
se je udeležila tudi z Veliko Polano pobratena delegacija 
hrvaške občine Ivanko in Vukovarsko – sremska županija 
z županom Markom Miličevičem na čelu,  Prireditev je 
pozdravil tudi škof »Martin«, župani treh občin pa so se 
dogovorili za pristne stike v prihodnosti. Spregovorili so tudi 
o svojih izkušnjah o vodenju občin, med katerimi nekatere 
lahko prenesejo tudi v svoje okolje. •Matjaž Kranjec
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Čebelarji smo v petek, 15. novem-
bra sodelovali pri vseslovenskem 
medenem zajtrku, ki poteka v sklopu 
tradicionalnega slovenskega zajtrka 
ob dnevu slovenske hrane. Podarili 
smo različne vrste medu in pripravili 
predstavitev o pomenu čebelarstva. 
Kot vsako leto je potekala na OŠ 
Janka Modra, PŠ Dolsko in Senožeti, 
kamor so prišli tudi starejši otroci iz 
vrtcev in župan Željko Savič, ki se 

je čebelarjem zahvalil za plemenito 
poslanstvo.
V PŠ Dolsko je g. Grad nanizal tudi 
zanimivosti iz življenja čmrljev. Ob 
predstavitvi čebelarske panoge smo 
tokrat nekaj besed namenili tudi temu, 
kako lahko pomagamo čebelam, 
četudi nismo čebelarji. Z zasaditev 
medovitih trajnic, grmičevja in drev-
nine bomo naredili veliko dobrega za 
našo kranjsko sivko, ki letos praznuje 

21. novembra smo obeležili svetovni dan 
raka trebušne slinavke. Ob tej 
priložnosti se je tudi naša občina 
pridružila gibanju, ki je potekalo v 
številnih državah po Evropi in svetu – 
osvetlili smo stavbo Občine Dol pri 
Ljubljani v vijolično barvo. S tem smo 
podprli kampanjo »Skupaj smo v tem!«, s 
katero je začelo Združenje EuropaColon 
Slovenija, ki zastopa bolnike z raki 
prebavil, tudi rakom trebušne slinavke. 
Naša občina je tako ena od več kot 50 
slovenskih občin, ki smo se pridružile 
gibanju. Naredimo vsi skupaj korak v 
smeri boljšega stanja na področju tega 
raka in bodimo pozorni na znake, ob 
katerih moramo k zdravniku. Kot 
pravijo v Združenju EuropaColon 
Slovenija, so znaki raka trebušne 
slinavke naslednji: splošno slabo 
počutje, bolečina v žlički in/ali v sredini 
hrbta, izrazita nepojasnjena izguba 
telesne teže, svetlo blato, temen urin. 

Slovenski zajtrk v dolski dolini

Dol se je obarval vijolično

svoj 140. rojstni dan. Leta 1879 je 
namreč dobila svoje ime.
V ČD Dolsko ima slovenski zajtrk 
že daljšo tradicijo. Naši čebelarji so 
na PŠ Dolsko pred več kot 20 leti 
predstavljali čudoviti svet čebel. Na 
pobudo Čebelarske zveze Slove-
nije (ČZS) so z medenim zajtrkom 
začeli pred 13 leti, iz njega je nastal 
tradicionalni slovenski zajtrk in nato 
dan slovenske hrane. ČZS pod vod-
stvom g. Noča spodbuja razširitev 
dneva slovenske hrane na teden ali 
mesec.  •Peter Uršič, ČD Dolsko
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Naši domovi bodo praznično osvetljeni, postavili 
bomo božično-novoletno smrečico in jaslice. V 
naših domovih bo zadišalo po domači potici, pi-
škotih, v nas se bo naselil nek nemir, vsi bomo v 

pričakovanju božiča in novega leta. Spraševali se bomo, 
kaj nam bo prineslo. Ali bodo ljudje bolj prijazni med se-
boj, bolj spravljivi, ali bo več medsebojnega sodelovanja?  
Bomo znali prisluhniti drug drugemu, si zaželeli, da se do-
bro vrača z dobrim? Predvsem pa si bomo zaželeli 
zdravja, sreče in miru.
Dolski upokojenci  smo bili v teh jesenskih 
dneh zelo aktivni. 
Obiskovali smo naše upokojence v do-
movih ali se spominjali članov s čestit-
ko ob njihovih rojstnih dnevih. Tiste, 
ki so praznovali okrogli jubilej, smo 
osebno obiskali in jim poklonili 
skromno darilo. Konec oktobra je 
naša upokojenka Francka Kokalj 
praznovala 85. rojstni dan. Obiskali 
smo jo skupaj s predstavniki Krajevne 
organizacije zveze borcev. Na dan sv. 
Miklavža je 80 let praznovala naša dolgo-
letna poverjenica Jožica Koprivnikar, na 
božič pa 90 let praznuje dolgoletna članica 
upravnega odbora Ivanka Likovič. Vsem želimo 
vse dobro, predvsem zdravje, zadovoljstvo, in hvala za vsa 
dobra dela.
Na martinovanje smo se odpravili v gostišče Virštajn. 
Plesalo in pelo se je vse do odhoda. Takega praznovanja 
sv. Martina si res še želimo. 
Ob novem letu smo pripravili čestitke  z darilnimi kartica-
mi, s katerimi bomo obdarili več kot 130 upokojencev, ki 

so starejši od 75 let ali bolni, ter 
vse tudi  osebno obiskali. 

Člane društva prosimo, naj  posre-
dujejo predloge za izlete v letu 2020.  

Radi bi organizirali take, ki bi bili pri-
merni in v zadovoljstvo vseh naših članov. 

Hvala vsem, ki ste nam pomagali izpeljati vse 
aktivnosti v društvu. Kaj je lepšega, kot če vidiš na-

smeh na obrazu starejše osebe, ko jo obiščeš, z njo pokle-
petaš in ji nakloniš trenutek svojega časa. Takrat veš, da 
delaš dobro delo. 
Želimo vam lepe božične praznike, v letu 2020 zdravja, 
sreče in zadovoljstva.
� •Zajec Marija, Društvo upokojencev Dolsko

V deželo Jurija Vege se bo počasi prikradla 
zima, dnevi se bodo krajšali in drobne 
snežinke pobelile zemljo. 

Nekaj novic in razmišljanj ob koncu letu

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA
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God sv. Martina (ki je dal svoj 
plašč beraču, da bi lahko 
skril svojo revščino) se pri 
nas praznuje 11. novembra. 

Korenine martinovega segajo daleč v 
preteklost, saj so se za vino zahvaljevali 
že v Kristusovem času, praznik pa sega 
še daleč nazaj. Zaznamuje ga ljudski 
rek: Svet' Martin nar'di iz mošta vin'. 
Do tega dne se mošt namreč obravna-
va kot nečisto in grešno novo vino, ki 
se ob blagoslovitvi spremeni v pravo 
vino.

VREME JE ZDRŽALO
Dogajanje v Dolskem se je začelo že v 
petek popoldan z otroško delavnico, 
kjer so otroci barvali okraske za sobo-
tno okraševanje in izdelovali »škrniclje« 
za pečen kostanj, ki so ga starši obre-
zovali. Ko smo se v soboto zjutraj člani 
TD zbrali, smo pogledovali v nebo in 
verjeli, da se bo vreme izboljšalo. 
Scensko podobo prizorišča sta si zami-
slili in realizirali Mojca Baloh in Ana 
Vodnjov. S pomočjo otrok so čarale je-
senski pogled na trg pred Kulturnim 
domom. Bale smo si sposodili s kmeti-
je Pustotnik, buče s kmetije Pr' Hrvat in 
rože iz Cvetličarni Orehek. Ostali smo 
se ukvarjali z odrom, mizami, stojnica-
mi in ostalimi malenkostmi. Idejna 
vodji prireditve Gregor Vidmar in 
Primož Udir sta poprijela na vseh kon-
cih. Gregor Repar je pomagal pri ozvo-
čenju, prav tako je zanj skrbel skozi ce-
lo prireditev. Erna Pustotnik nas razve-
selila z malico in prešco, ki je tako zna-
čilna za Dolsko. Iz kuhinje je kmalu za-

čelo dišati, kjer so članice aktiva žena 
Plamen pod vodstvom Majde Peterka 
pripravljale zelo okusen »Martinov kro-
žnik«. Da je bil kostanj na zalogi že ob 
začetku prireditve, sta za pravočasno 
peko poskrbela Brane Hatze in Ljubo 
Božjak. Jesenske dišave pečenega ko-
stanja, dušenega zelja, mlincev in račke 
so se pomešale še s palačinkami, ki so 
jih neutrudno pekli Maša Janež ter 
Saša in Tomaž Tičar. Točno ob 16. uri, 
ko se je prireditev začela, je bil naš ča-
robni trg poln obiskovalcev. Prireditev 
je s humorjem povezoval Rok Bohinc, 
stand-up komik. Zaplesali so Jazz sonč-
ki, otroška in odrasla folklorna skupina 
Dolsko s spremljavo na harmoniki 
Klemna Uršiča, s prelepo glasbo pa 
nas je razvajal tudi Pihalni orkester 
Litostroj pod taktirko Gregorja 
Vidmarja. Po plesnih točkah je g. 
Andrej Piltaver v kratkem intervjuju 
povedal zanimivosti o divjih trtah, ki 
rastejo v Vinjah. V skladu s šegami in 
navadami je sledil krst mošta v vino, ki 
sta ga na svojstven način izvedla 
Branislav Anderlič in Tomislav Kuhelj, 

oblečen v škofa Martina. Župnik 
Marko Avsenik pa je novo vino blago-
slovil.
� •Zlatka Tičar, Turistično društvo Dolsko

V soboto, 9. 11. 2019 smo v 
Dolskem priredili martinovanje z 
bogatim kulturnim programom.

Martinovanje v naši občini

Zahvaljujemo se vsem ki so nam 
pomagali izpeljati prireditev: PGD 
Dolsko, ki so skrbeli za varnost, 

župniku Marku Avseniku, Andreju 
Piltaverju, Tomislavu Kuhlju, Jaku 
Uštarju, Petru Koviču, Branislavu 
Anderliču in turistični kmetiji Pr’ 
Krač za podarjen izkupiček ter 

gostilni Žerjavica za donatorstvo, 
Erni in Matiju Pustotnik, Jelki 
in Janku s kmetije Pr’ Horvat, 

Cvetličarni Orehek.
Zahvala tudi vsem, ki ste kakorkoli 

pomagali, da je prireditev 
potekala brez težav. Posebej 

se zahvaljujemo Občini Dol pri 
Ljubljani za pomoč pri izvedbi z 
donatorstvom in županu Željku 

Savič za nagovor. In nenazadnje, 
hvala vsem vam obiskovalcem, ki 
ste prireditev naredili posebno. 
Brez vas nam ne bi uspelo. Se 

vidimo drugo leto!

Zahvale
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Aktiv žena Plamen, TD Dolsko, smo z našim podmladkom Plamenčki  
spekli čudovite jesenske žemljice, ki so šle vsem otrokom v slast. Recept 
je naša skrivnost. Na prvi letošnji delavnici je bilo kar 22 otrok, ki so si 
spekli odlično malico in jo odnesli tudi domov. Medtem ko so se žemlji-
ce pekle, smo se igrali kviz, ugibali sestavine in narisali svoje izdelke. 
Preživeli smo čudovit sobotni dopoldan. Otroci se že v naprej veselijo 
novih delavnic in si želijo novih kuharskih znanj . •�Majda Peterka

Naša prva otroška delavnica v letu 2019 

Drugič, z močno zunanjo 
konkurenco, ki je našim ob-
čankam in občanom pred-
stavljala izjemen, v nekate-

rih kategorijah nepremagljiv izziv. In 
tretjič, nivo igre je tako pri mlajših ge-
neracijah kot tudi v rekreativni kate-
goriji do sedaj najvišji. Zelo nas veseli 
dejstvo, da je namizni tenis šport, kjer 
so dekleta lahko povsem enakovre-
dna fantom. Čeprav so se od 48 igralk 
in igralcev prijavila le 4 dekleta, sta bi-
li dve od njih dobitnici odličij. 
Sobotno turnirsko tekmovanje smo 
začeli ob 14.00 uri v veliki telovadnici 
OŠ Dol pri Ljubljani. Najprej so se 
med sabo pomerili otroci dveh staro-
stnih kategorij, in sicer otroci do 6. ra-
zreda in otroci od 7. do 9. razreda. V 

najmlajši kategoriji je zmago (drugič 
zapored) slavil Bor Kontelj iz 6. razre-
da, drugi je bil Anže Hojnik, prav tako 
iz 6. razreda, bron pa si je prislužil 
Matic Hudoklin iz 5. razreda, vsi iz OŠ 
Janka Modra. V kategoriji starejših 
otrok je zlato medaljo osvojil Tim 
Stanjko, učenec 6. razreda OŠ Zalog, 
sicer pa igralec NTK Vesna iz Zaloga. 
2. mesto je osvojila Zala Kontelj iz 8. 
razreda, 3. mesto pa Andraž Mehle iz 
9. razreda prav tako OŠ Janka Modra.
Otroškim dosežkom so sledili podvigi 
rekrativcev. Naša občanka Lucija Grad 
je branila lanskoletni naslov prvakinje 
turnirja, vendar ji je tokrat vstop v fina-
le preprečil srebrni Drago Torkar z 
Vrhnike. Lucija je na koncu osvojila 
bron. Zlato medaljo si je po zmagi v 

polfinalu nad našim občanom 
Marjanom Mencigarjem in Dragom 
Torkarjem v finalu prislužil Uroš Cerar 
iz Ljubljane. Z zmago na turnirju je ta-
ko upravičil vlogo prvega favorita. 
Veseli nas, da se našega tradicionalne-
ga turnirja v tako velikem številu ude-
ležujejo naši najmlajši kot tudi tisti 
malo manj mladi ljubitelji te prelepe 
igre. Da igrajo v duhu fair playa, se ve-
selijo zmag in se bodrijo ob porazih. 
To organizacijskemu odboru daje po-
trditev, da je bil naš trud pravilno in-
vestiran ter nam daje dodatno motiva-
cijo, da prihodnje leto spet zavihamo 
rokave in poskrbimo za nepozaben 
športno-družabni dogodek. Zaključek 
bi radi izkoristili za posebno zahvalo 
vodstvu OŠ Janka Modra, ki nam je 
zagotovilo telovadnico in opremo ter 
Namiznoteniškemu klubu Vesna, ki 
nam je odstopil pregrade, brez kate-
rih turnirja ne bi mogli izpeljati na ta-
ko visokem profesionalnem nivoju.
•Gaber Kontelj, v imenu organizacijskega  
 odbora ŠD Partizan Dolsko

Letošnji prednovoletni namiznoteniški turnir je postregel s kar 
nekaj posebnostmi. Prvič, z rekordno udeležbo; turnirja se je 
skupno udeležilo 48 igralk in igralcev.

Turnir z rekordno udeležbo



V sredo, 16. 10. 2019 so se učenci 
od 1. do 9. razreda udeležili  
krosa ljubljanskih osnovnih   
šol, ki je potekal v parku za ba-

zenom Tivoli. Več kot 56 učencev naše 
šole se je na tekmovanje odpeljalo s 
šolskim avtobusom s spremljevalci. 
Vreme je bilo po jutranjem dežju na-
ravnost odlično, s soncem obsijano in 
prijetno temperaturo za tek, skoraj 20 
stopinj Celzija.  Prizorišče je bilo odlič-
no pripravljeno in odeto v jesenske 
barve narave. Ob 10.15 so tekmovanje 
pričeli dečki 1. razreda, te je ogrel in s 
progo  spoznal učitelj Tit Zupan. V raz-
miku petih minut so nato nastopile de-
klice, pa spet dečki in tako dalje. 
Nestrpno smo čakali prve stopničke, 
ki jih za čuda ni bilo vse do nastopa 
šestošolca Bineta Špruka, ki je pritekel 
zmago. Bili smo tudi v urgentnem av-
tomobilu, saj je učenka 3. razreda dva-
krat zaporedoma padla in se poškodo-
vala. Žal se je kasneje izkazalo, da gre 
za zlom. Učenci s predmetne stopnje 
so se samostojno ogreli in se pogovar-
jali med seboj o taktiki teka. Pravi za-

plet so pripravili fantje osmošolci, saj 
so si kar po svoje določili progo. Prvi 
je zavil na neko pot in vsi so mu sledili. 
Ko je prišel do konca poti, je zavil po 
travniku navzgor na progo, kjer so že 
prej  tekli. K sreči so mu vsi sledili in 
organizatorji so lahko upoštevali vrstni 
red vseh nastopajočih. Za konec so na-
stopili še dekleta in fantje iz 9. razreda. 
Naša odlična atletinja Lina Keder je  
pritekla novo zmago. Lina je nadarjena 
atletinja, ki v Sloveniji zelo uspešno na-
stopa v teku na srednje proge. Čisto 
zadnji so tekli še fantje na najdaljši pro-
gi, kjer se je bil ogorčen boj za prva tri 
mesta. Našemu odličnemu smučarju 
tekaču Andražu Hojniku je uspelo pri-
teči na 3. mesto. Če bi bila proga še 
daljša,  bi imeli verjetno še enega zma-
govalca, saj Andraž slovi kot vzdržljiv 
tekač, ki ima že bogato bero zmag v 
tem športu. Kljub majhnemu številu 
medalj so se fantje ekipno zavihteli na 
2. mesto, dekleta pa na 4.  Vseeno so 
se učenci vrnili domov zadovoljni, z 
novimi izkušnjami in lepimi vtisi.  
 •Robert Slabanja

Jesenski kros v Ljubljani 

21

KAJ DELAJO NAŠI OTROCI

V petek, 29. 11. 2019 je 
na OŠ Nove Jarše potekalo 
posamično prvenstvo ljubl-
janskih osnovnih šol v šahu 
za starejše in mlajše. Našo 
šolo je zastopalo 9 šahistov. 
Imeli smo dve predstavnici 
v kategoriji učenk do 12 
let, dva šahista pri starejših 
učencih, drugi  pa so nasto-
pili med mlajšimi. Vsi šahisti 
so prikazali odlično igro. V 
kategoriji deklice 
je Iva Kampuš 
osvojila 6 točk iz 7 
partij, kar je pome-
nilo končno 2. 
mesto. Prav tako si 
je naslov podpr-
vaka pri starejših 
fantih z osvojenimi 
5,5 točke priigral 
Jernej Zidar. Pri 
mlajših fantih nam 
do kolajn še malo 
manjka, imamo pa 

zelo homogeno in izenačeno 
ekipo. Tokrat je bil z osvo-
jenimi 5 točkami najboljši 
Matic Hudoklin, kar je 
pomenilo odlično 10. mesto 
med 52 šahisti. Vsem šahis-
tom iskreno čestitam in se 
veselim ekipnega turnirja, ki 
bo potekal februarja. Bravo! 
 •Andrej Kampuš, mentor  
 šahovskega krožka na OŠ Dol

Posamično osnovnošolsko 
šahovsko prvenstvo Ljubljane 2019

Lina Keder na 
zmagovalni poti, 
druga z desne

V že povsem prazničnem vzdušju so pretekli teden 
naši najmlajši uživali v gledališki predstavi Škratka 
Sladka. V dvorani Kulturnega društva Dolsko se 
je nabralo lepo število radovednih otrok in njihovih 
staršev. Predstava Gledališča Kukuc je bila pra-
znično obarvana, pripovedovala pa je o času pred 
prazniki, ko je Škratka Sladka ostala čisto sama, 
čeprav si je še kako želela družbo. Pri tem so ji z ve-
seljem pomagali otroci iz publike in skupaj so pripel-
jali predstavo do srečnega konca. Prava zimska 
pravljica, prepletena s čarovnijo, je nasmejala naše 
otroke  in jih spomnila, kdo so naš pravi praznični 
zaklad. To so naši prijatelji. •Nina Keder
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 Praznična predstava

Bine Špruk 
in Andraž 
Hojnik z 
medaljama.
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Čebelarsko društvo Dolsko letos praznuje 
100-letnico delovanja. Visoko obletnico obeležuje 
z različnimi dogodki. Osrednje društveno 
praznovanje je potekalo 1. junija na domačiji 

Pr'krač. Tokrat pa smo se čebelarji ter ostali vabljeni 19. 
oktobra zbrali pri praznovanju svete maše v župnijski 
cerkvi Svete Marjete v Dolu. Za vse žive in pokojne 
čebelarje ter v priprošnjo za dobro čebelarsko letino v 
prihodnjem letu je daroval domači župnik Alojzij Grebenc. 
Letošnja letina je bila namreč ena najslabših, saj ni bilo 
možno iztočiti kaj dosti medu. Zato je g. Grebenc s skrbno 
pripravljeno pridigo vlival upanje in zavest, da je poleg 
njenih pridelkov, čebela pomembna tudi kot zgled, iz 
katerega lahko črpamo pomembne življenjske vrednote. 
Čebela je izjemno stara, saj imamo njene najstarejše fosile 
stare 350 milijonov let. Že v pradavnini so ljudje odkrili, 

kako si osladiti svoje življenje z njihovim pridelkom in vse 
do 17. stoletja, ko nastopi industrijska pridelava sladkorja, 
je bil med praktično edino sladilo. Čebele nas med drugim 
učijo, kako pravilno živeti, da življenje ne bo grenko. 
Predvsem marljivo. Znan je napis na številnih slovenskih 
čebelnjakih »Tle se špeglajte, lenuhi, pri tej mali marni 
muhi!« ali pa latinska besedna igra »Si sapis, sis apis«, kar 
pomeni: »Če si moder, bodi kakor čebela.« S svojim 
šesterokotnim satjem nam kažejo tudi urejenost, smotrno 
organiziranost z delitvijo vlog v čebelji družini med čebele 
delavke, trote in matico ter odlično orientacijo pri iskanju 
paš v okolju ter vračanju v pravilen panj. Vse našteto so še 
kako potrebne lastnosti za človeka. Zato ima razmišljujoči 
človek do čebele, te čudovite božje stvaritve, posebno 
spoštovanje. Ob slovesu s tega sveta rečemo: čebela umre 
in ne pogine kot druge živali. Župnik je svoj nagovor 
zaključil z mislijo, da je vera kot med za duhovno življenje, 
nekaj sladkega in dobrega, saj je edina, ki ima odgovor na 
vprašanje smisla življenja ter dodal: »Spoštovani čebelarji, v 
duhu hvaležnosti za čebele in njihov nauk bodite 
misijonarji veselega oznanila. Naj Bog blagoslavlja vaše 
delo. Skrbite za čebele, ki so vidni izraz Božje dobrote in 
skrbi za človeka. Zato k zaključnemu Amen še čebelarski 
pozdrav Naj medi!« Zahvaljujemo se vsem čebelarskim 
društvom (Moravče, Lukovica, Krtina - Dob, Mengeš) in 
njihovim praporščakom, ki so se odzvali vabilu ter 
slovesnost povzdignili v svečanih čebelarskih oblekah z 
društvenimi čebelarskimi prapori, ki so stali poleg 
domačega prapora ČD Dolsko. Sveti maši je sledilo 
družabno srečanje v župnijskem domu, kjer smo se 
čebelarji ob medenem pecivu in ostalih dobrotah zadržali 
v prijetnem čebelarskem klepetu. Po dogodku ostaja vtis, 
da bi tako kot drugod po Sloveniji maša na god svetega 
Ambroža, zavetnika čebelarjev, tudi pri nas postala 
tradicija. � •�Marko Borko, ČD Dolsko

Prva čebelarska sveta maša 
Čebelarskega društva Dolsko

Cerkev je krasil čebelarski aranžma
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Vesele božično- 
novoletne praznike,
v letu 2020 mnogo 

sreče  
in zdravja

vsem občankam  
in občanom želi

KO ZB za vrednote  
NOB Dol - Dolsko

Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe in 

spomine.
Odbije polnoč, poti so 

odprte,
za želje zaupne in nove 

načrte.
Vesel božič in srečno novo 

leto 2020!
PGD KLOPCE

Božič in novo leto sta pred nami,
najlepši dnevi  iz ogrlice v letu 

in najlepši prazniki.
Doživite jih prisrčno 

in iskreno v krogu tistih,
 ki jih imate radi.

Jutri bo spet nov dan.
Nov biser v novem letu.

Naj vam bo lepo.
Sreča naj vas spremlja povsod.
Lepa naj bo ta ogrlica z dnevi, 
na kateri je obesek z napisom

2020.

Misli nam uhajajo med 
iskrene ljudi, med prijatelje….
Vam je namenjeno veliko do-
brih želja, ki niso zveneče,
A s seboj prinašajo za pri-

hajajoče praznike kar največ 
sreče.

Vesele božične praznike, 
srečno in zdravo v letu 2020

Vam želi
DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

DOLSKO
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Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka Franca 
Zajca se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, lepe misli, 
cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.  Posebna 
zahvala velja gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, 
Petru Avscu za organizacijo, vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom  ter vsem, ki ste se od njega poslovili in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 
 Ohranite ga v lepem spominu!

Ko smo bili mladi, bilo je lepo, zdaj pa se staramo in je hudo. Stiske in 
bolezni nas spremljajo vsak dan, ponoči pa nič več nismo zaspan. Da v 
življenju dobro ti gre, velikokrat treba je stisnit zobe. Včasih bi rad zapustil 
ta svet, pa vedno do konca je treba živet. Glavo pokonci, ta svet je lep, če 
dobra je družba, je vredno živet. Starejši se vedno delamo modre, a tudi 
mladi veliko vedo in znajo. Mene je sedaj na stara leta pravnuk Nejc naučil 
delati ptičke iz volne. Zelo sem mu hvaležna. To je zame terapija za roke in 
glavo. Kadar jih naredim več, se mi zdi, kot da imam valilnico za perutnino. 
Jeseni, odkar so odletele lastovke, jih je pri nas še polna hiša. Pa tudi siničk, 
vrabčkov, golobov in papagajev ne manjka. Sreča je, ker jih ni treba krmiti. 
Živce pa mi kravžljajo moji prsti, ki so vsak dan bolj okorni. Zato priporočam 
vsem, ki vas noge več ne ubogajo, da bi hodili trimčkat z našo olimpijko 
Petro Majdič, da si najdete kakšno delo sede. Ni važno, ali so to ptički, 
prtički, angelčki ali križanke. Tudi domači ljubljenčki so dobrodošli. Ampak 
meni so še vedno v največje veselje mojih 10 pravnukov. Zelo se imamo radi 
in ponosna sem nanje. Vsem občanom in občankam želim blagoslovljene 
božične praznike. V letu 2020 pa veliko zdravja in sreče. •�Marija Cerar

ZAHVALA

Korajža velja

FRANCE ZAJC

Aktiv žena Plamen, TD Dolsko, smo 
preko lokalne akcijske skupine (LAS) 
Srce Slovenije gostile državljane 
Gruzije, Poljske in drugih krajev. 
Pripravile smo delavnico poprtnikov, 
ki je v zadovoljstvo vseh krasno 
uspela. Gostje so bili zelo navdušeni 
nad izdelavo našega tradicionalnega 
kruha, ki smo ga s pomočjo orga-
nizacije Parnas vpisale v republiško 
kulturno dediščino. 
Lepo je deliti božično zgodbo 
naprej, saj tako ne bo nikoli 
pozabljena. Vedno se najde 
nekdo, ki stare običaje izvabi iz 
zastarelih skrinj. Morda naslednje 

leto organiziramo delavnico 
poprtnika tudi za prebivalce občine 
Dol pri Ljubljani.
Vsem bralcem Pletenic želimo 
vesel in miren božič. 
 Majda Peterka, Plamenke

Voščilo
Prišel je pričakovanja čas.

Čas, ko adventni venček naj ne bi bil le okras.
Venčki na vhodnih vratih visijo,

vstopajočim dobrodošlico želijo.
Venčki na mizah pogosto v soju sveč žarijo,

iz naših src temo prepoditi želijo.
Venčki, ki pozabljeni obležijo,

na naš odnos do drugih opozoriti želijo.
 

Vse preveč potrošniška družba smo postali
proslavljanje Rojstva na stranski tir smo dali.

Bolj preprosto je darila kupovati,
dobro hrano v usta dati,

pozabiti svojim bližnjim naproti stopiti,
pozabiti kaj dobrega za kogarkoli narediti,
pozabiti, da kdaj je treba tudi kaj odpustiti.

 
Ko bomo zadnjo svečko na venčku prižgali

in Dete v jaslice dali,
lepo bilo bi na svoj ego pozabiti,

za milosti božje prositi,
naj se ob tem božiču nekaj premakne,

nas vsaj malo na bolje spremeni.
 

Prihajajoči prazniki naj v nas vzbudijo 
ljubezen in mir.

Pozabimo na vsak prepir.
Tudi, če smo sami, smo nekomu družina.

Ne pozabimo tega nikoli, 
čeprav nas zalije bridkosti plima.

 
Erika Maver



Vesel božič 
in srečno 
novo leto 

2020 
vam želi 
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