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napOveD DOgODkOv

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Maj 2022
Številka 5/2022

Pletenice so informativno 
glasilo Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja enkrat 

mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo 

v občini. 
Naslednja številka izide 15. 
junija 2022. Prispevke za 

objavo pošljite na elektronski 
naslov pletenice@dol.

si. Zadnji rok za oddajo 
prispevkov je 1. junij 2022.

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
Kodent-Kokalj in družbeniki, 

k. d.

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Katja Kralj
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje 
pravico do redakcijskega 

urejanja in krajšanja besedil, 
ki so predolga ali vsebujejo 

neprimerno in žaljivo 
vsebino. Pisma bralcev, ki 

so dolga nad 1500 znakov (s 
presledki), zaradi omejenega 
prostora ne bodo objavljena. 

Navodila za oddajo 
prispevkov in pisem bralcev 
ter cenik oglasnega prostora 

najdete na spletni strani 
www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

 

koledar dogodkov
1. 6.

3. 6.

4. 6.

4. 6.

8. 6.

9. 6.

15. 6.

17. 6. 

18. 6. 

18. 6. 

25. 6. DO 
28. 6.

Slikanje na majice, otroška delavnica, majice otroci 
prinesejo s sabo
Dvorana v župnišču Dol
prost vstop

Večer plesa in petja, Folklorni večer
Nastopili bodo Senožeški tamburaški orkester, Otroška 
folklorna skupina Dolsko, Odrasla folklorna skupina 
Dolsko.
prost vstop
kulturni dom Dolsko

Delavnica za otroke z branjem pravljice Sija, zvezdica, ki 
si je želela živeti na Zemlji
kulturni dom Dolsko
prost vstop

Gasilska veselica v Beričevem
Igral bo ansambel Lesarji.

Kulinarična delavnica: curry
Dvorana v župnišču Dol
prost vstop

Odprtje fotografske razstave Popotovanje 
mag. Janeza Tekavca 
erbergova paviljona, Dol

Izdelava strašila iz naravnih materialov, 
otroška delavnica
Dvorana v župnišču Dol
prost vstop

Saša Lešnjek, veliki koncert z gosti
kulturni dom Dolsko

Festival barona Jurija Vege, 
festival pihalnih godb iz cele Slovenije
Dolsko

Gasilska veselica v Dolskem
Igral bo ansambel novi spomini.

Vrt zdravilnih rastlin, dnevi odprtih vrat, več delavnic
Osredke (pred agroservisom vode)
prost vstop, več informacij o delavnicah na strani 28
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V Dolskem bo 18. 6. pred začetkom gasilske 
veselice, predvidoma ob 17.00, potekal Festival 
barona Jurija Vege, festival pihalnih godb iz cele 
Slovenije. Ideja o festivalu se je porodila zaradi 
večletnega sodelovanja med Pihalnim orkestrom 
Litostroj in Prostovoljnim gasilskim društvom Dolsko. 
Pri tem je izstopal zelo pozitiven odziv ljudi in 
pomanjkanje dogodkov s tem glasbenim žanrom. 
Namen festivala je obiskovalcem ponuditi visok nivo 
kulturnega dogodka v smislu (po)doživljanja prave 
energije poustvarjalcev. Osnovna žanrska tema 
festivala je koračnica. Posebej za ta festival  je bila 
napisana “Koračnica barona Jurija Vege”, ki jo bodo 
kot obvezno skladbo izvajali vsi sodelujoči pihalnih 
orkestri oziroma godbe. Koračnica je delo Primoža 
Kosca. Poleg te skladbe bodo orkestri izvedli še dve 
skladbi po lastnem izboru. Priporočljivo je, da izvedejo 
skladbe, katerih avtorji so iz tega območja. Nastope 
bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po 
mednarodnih kriterijih in podelila nagrade najboljšim 
trem izvajalcem. Pred zaključkom festivala bodo 
godbe izvedle skupen nastop, ki je obvezen za vse 
sodelujoče. Festival se bo odvil s sodelovanjem PGD 
Dolsko, Občine Dol pri Ljubljani, Zveze slovenskih 
godb in Javnega sklada republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (JSKD). Vabljeni! 
 • Grega Vidmar in Boštjan Zupančič, organizacijski odbor

Festival barona Jurija Vege
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Iz županOve pIsarne

Pri nas je v navadi, da se na predvečer pr-
vega maja organizirajo kresovanja in kuri-
jo kresovi. Kres je bil od nekdaj povezan 
z verovanjem, s soncem, s prižiganjem in 

ugašanjem luči, s prehajanjem zimskega v poletni 
čas in obratno. Danes kresovi niso več verski 
obredi, ampak predvsem družabno dogajanje. 
Prvomajski kres oziroma kres na večer pred pr-
vim majem je tudi družaben dogodek, a nosi po-
membno politično sporočilo. Vse od leta 1890 
je 1. maj praznik delavcev. Vladajoče opozarja o 
pomembnosti delavskega razreda, njegovi moči 
in številčnosti. Kres na večer pred praznikom zato 
ne izhaja iz verskega obreda, ampak iz kresov, ki 
so jih kurili v opozorilo, v opomin. Običaj se 
ohranja že več kot 100 let in tradicija se nadaljuje 
tudi letos. 
Po nekaj negotovih letih, so v polnem sijaju zago-
reli kresovi na Korantu, pri Grosinu in še na mno-
gih drugih krajih. Naslednji dan pa smo komaj ča-
kali prvomajsko budnico in golaž pred gasilskim 
domom v Dolu, potem pa smo vsi pohiteli na 34. 
tradicionalno budnico na turistično kmetijo 
Pr”Krač. Budnico v Dolskem je največkrat zaigral 
Papirniški Pihalni Orkester Vevče in tudi letos je 
bilo tako, vendar malo drugače, predvodnik je bil 
nov in pogledi vseh prisotnih so iskali starega 
predvodnika Aleša Babnika. Ni bil daleč, v zadnji 
vrsti je pomagal tovarišem z “marš činelami”, na 
moje povabilo in povabilo gospodarja kmetije je 
ponovno prijel za palico predvodnika in zopet je 
nastop godbenikov zasijal še v večjem sijaju, Alešu 
pa smo se vsi prisotni z dolgim aplavzom poklo-
nili in zahvalili za vsa pretekla leta.
V začetku meseca, 4. maja, tradicionalno praznu-
jejo gasilci, saj goduje njihov zavetnik: sv. Florjan. 
Naši gasilci so se tudi letos pri slovesni sveti maši 
zahvalili za vse milosti, ki so jih deležni pri nese-
bični pomoči ljudem v stiski in istočasno prosili 
za varnost pri delu. Predvsem se moramo ob tem 
dotakniti gasilcev iz Dola, ki letos praznujejo časti-
tljivi  jubilej, 130. obletnico. Prostovoljno gasilsko 
društvo Dol pri Ljubljani, je bilo 15. maja 1892 vpi-
sano v register pod številko 5681 z imenom 
»Prostovoljna požarna bramba v Dolu (Lustthal) 
na Kranjskem«. Območje delovanja je bilo sicer 
večje, kakor je danes v pristojnosti PGD Dol pri 
Ljubljani, saj je segalo deloma tudi na desni breg 

Save v Podgrad in je zajemalo celotno območje 
pozneje ustanovljenega samostojnega Gasilskega 
društva v Beričevem.
Maj je tudi mesec, ko cvetijo šmarnice. Šmarnica 
ali solzica je bila že pri starogermanskih plemenih 
posvečena boginji ljubezni, plodnosti in pomladi. 
Katoliška cerkev je maj posvetila Mariji v čast. Ime 
šmarnica ali ljudsko gospejine solzice v različnih 
jezikih nakazuje, da je simbol Marijine žalosti in 
bolečine ob sinovi smrti. V maju se bodo tako ob-
hajale tudi slovesnosti ob sveti birmi in prvem 
svetem obhajilu, zato tudi vse dobro vsem verujo-
čim otrokom na prehodu v izzivov polno mlado-
stno dobo, ko bodo prejeli nevidne darove 
Svetega Duha, in našim tretješolcem, ki bodo pr-
vič pristopili k svetemu obhajilu.
Ob koncu pa iskrene čestitke našim šahistom za 
naslov državnih prvakov in podprvakov. Res ste 
izjemni in trdo vadite, za kar se moramo še pose-
bej zahvaliti vašima mentorjema Andreju 
Kampušu in Mirku Bandlju. 
Več o aktualnih dogodkih v preteklem mesecu pa 
si lahko preberete v nadaljevanju našega glasila. 
Uživajte v vročih, cvetočih majskih dnevih in osta-
nite zdravi. •Vaš župan Željko Savič

Maj je znan po tem, da je to mesec ljubezni in eden izmed najlepši pomladnih 
mesecev. Izvirno mu pravimo veliki traven, ime maj pa je dobil po rimski boginji Maji. 

Spoštovani sokrajanke 
in sokrajani!
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nOvIce Iz ObčInske sTavbe

Občinski svet je na aprilski seji potrdil ceno storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske odpadne vode na 
območju občine Dol pri Ljubljani. V skladu s pripravljenim 
elaboratom o oblikovanju cene storitve čiščenja in 
odvajanja odpadne vode je bila nova cena določena v 
višini 1,1480 EUR/m3 porabljene pitne vode. Od tega bo 
občina subvencionirala 15 % cene, ostalo razliko v višini 
0,9758 EUR/m3 porabljene pitne vode pa bo plačal 
uporabnik storitve. Nova cena se bo uporabljala od 1. julija 
2022 dalje.
Trenutno veljavno ceno čiščenja odpadne komunalne 
in padavinske vode, ki znaša 1,3660 EUR na m3 
porabljene pitne vode, je sprejel občinski svet že v letu 
2011. Zniževanje cene omenjene storitve omogočajo novi 
priklopi na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Občina želi 
z nižjo ceno tudi vzpodbuditi vse potencialne uporabnike, 
da priklop na kanalizacijsko omrežje izvedejo čim prej. 
Dodatno vzpodbudo za vse nove priklope na kanalizacijsko 
omrežje omogoča tudi nov Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje občine Dol pri Ljubljani, ki je bil sprejet v 
lanskem letu. Povprečni stroški opremljanja stavbnih 
zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme so 
v občinskem odloku usklajeni z državnim Pravilnikom 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 
vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18). S 
tem se je odmera komunalnega prispevka za priklop na 
kanalizacijsko omrežje v naši občini v povprečju znižala 
za 30 %. Z dinamiko priključevanja novih uporabnikov na 
kanalizacijsko omrežje se bo v prihodnosti cena na enoto 
dodatno zniževala.  • Občinska uprava

V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt brez-
plačnega pravnega svetovanja občanom. Projekt brez-
plačne pravne pomoči je zastavljen kot prvi pravni nasvet 
občanom s področij pravdnih in nepravdnih postopkov, 
družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega 
prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, 
pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, so-
cialnih pravic in obligacijskega prava. Vabljeni na posvet 
osebno na sedežu Občine. Naslednji termin je 16. junija 
2022 od 12.00 do 17.00. Pravno svetovanje bo izvajal 
PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. 
Prijave vsak delovnik od 9.00 do 14.00 na telefonski 
številki 01 521 18 88 ali na elektronskem naslovu pic@
pic.si. • Občinska uprava

Strošek čiščenja odpadne 
komunalne in padavinske vode 
od julija nižji za 30 odstotkov

Brezplačno pravno 
svetovanje za občane

naročanje na storitve 
krajevnega urada 
Dol pri Ljubljani

Krajevni urad Dol pri Ljubljani lahko obiščete vsak 
četrtek med uradnimi urami, in sicer od 8.00 do 
12.00 in od 13.00 do 15.00. Prosimo vas, da se 
zaradi povečanega obsega zamenjav listin, za obisk 
krajevnega urada predhodno naročite na številko za 
naročanje: 01 828 16 94 ali prek spletne aplikacije 
https://uen.ortus-inc.si/. Nenaročene stranke 
bodo storitev lahko opravile le, če bo termin prost 
oziroma bodo morale počakati na prvi prosti termin. 
Na krajevnem uradu opravljajo naslednje storitve za 
državljane:  
•izdajanje osebnih izkaznic 
•izdajanje potnih listov 
•izdajanje vozniških dovoljenj 
•vodenje matičnega registra in izdajanje izpiskov 
•prijava rojstva 
•priznanje očetovstva 
•sestava smrtovnice 
•vodenje registra stalnega in začasnega 
prebivalstva 
prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma 
začasnega prebivališča 
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri 
upravni enoti 
•vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih 
organov 
•vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in 
potnih listin ter potrjevanje podpor volivca 
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega 
digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA 
 •Občinska uprava
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brezplačna 
posvetovalnica prof. 
dr. pavla poredoša

V aprilu je izvajalec del Trgograd, d. o. o., skupaj s 
podizvajalcem Komunalne gradnje, d. o. o., začel 
z rekonstrukcijo vodovoda ter sočasno gradnjo 
meteorne kanalizacije in pločnika na območju 
naselja Dolsko. Celotna dolžina izgradnje pločnika 
in rekonstrukcije kanalizacije znaša približno 720 
metrov. Obstoječa cesta je izvedena brez obrob, 
neenakomerne širine in brez pločnika za pešce, 
voda se je izlivala razpršeno po okoliških brežinah in 
terenu, nova meteorna kanalizacija se bo odvajala v 
potok Mlinščica. Na celotni trasi, kjer je predvidena 
rekonstrukcija, bo izvedena tudi obnova vodovoda. 
Skupna vrednost del znaša 1.140.000 EUR z DDV, 
od tega bo 540.000 EUR zagotovila Občina, ostalo 
pa javno podjetje Voka Snaga. Ker dela potekajo pod 
premikajočo popolno zaporo, se vsem stanovalcem 
zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.   
 • Občinska uprava

V marcu in aprilu je Občina pristopila k prenovi otroškega igrišča pri župnišču 
v Dolu. Igrišče smo nekoliko povečali in ogradili ter dodali nova vrata, da je 
omogočen dostop z dveh strani. Dotrajana igrala smo zamenjali z novimi, 
lesenimi, ki stilsko nadaljujejo začeti sonaravni koncept pri vrtcu. Poudarek na 
naravnih materialih se odraža tudi v peščenih poteh, ki povezujejo varnostne 
cone posameznih igral, narejenih iz gume, ki jo bo sčasoma prerasla trava. Na 
ta način bo igrišče lepo ozelenjeno in prijetno, hkrati pa varno za otroke. Pozabili 
pa nismo niti na starše, ki bodo svoje otroke lahko opazovali s štirih klopi. Celotna 
investicija je vredna približno 34.000 EUR z vključenim DDV. • Občinska uprava

Gradnja pločnika, meteorne 
kanalizacije in rekonstrukcija 

vodovoda Dolsko

Prenova otroškega igrišča v Dolu

Posvetovalnica je namenjena pojasnj-
evanju zdravstvenih težav posameznikom, 
ki še niso imeli možnosti biti obravnavani 
oziroma diagnosticirani, pojasnjevanju 
izvidov preiskav, svetovanju, samopo-
moči oziroma premagovanju težav, ki 
jih je mogoče premostiti s spremembo 
življenjskega sloga. Vse to predvsem s 
področja srčno-žilnih bolezni, lahko pa 
tudi s sorodnih področij, ki se nanašajo 
na notranje bolezni, se pravi povezane s 
srcem, pljuči ali žilami. Opozoriti želimo, 
da posvetovalnica ni namenjena pisanju 
napotnic ali morebitnemu preskakovanju 
čakalnih vrst. Za posvet s prof. dr. Pavlom 
Poredošem se je potrebno predhodno 
naročiti na elektronski naslov obcina@dol.
si ali med uradnimi urami občine poklicati 
na 01 530 32 40. S sabo imejte vso 
razpoložljivo dokumentacijo, za posvet ne 
potrebujete napotnice ali plačila. Posveto-
vanja bodo potekala v sejni sobi Občine 
Dol pri Ljubljani, Dol 1, ob četrtkih na dva 
tedna od 14.00 do 15.00. Prvi možni 
termin je 19. 5., naslednja dva pa 9. 6. in 
23. 6. •Občinska uprava
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V  Projekt, ki ga vodi LAS Srce 
Slovenije, temelji na spodbu-
janju trajnostne mobilnosti in 
predstavlja začetek avtomati-

zirane izposoje javnih/mestnih koles 
(t. i. bike sharing) v naši občini. 
Sistem za avtomatizirano izposojo 
koles na območju LAS Srce Slovenije 
smo poimenovali z imenom »Po kolo« 
in je enotna storitev, ki jo zagotavljajo 
tri občine. S to storitvijo se omogoči 
javni samopostrežni dostop do koles. 
V okviru tega projekta je po ena 
kolesarska postaja za izposojo koles 
postavljena v vsaki izmed občin. V 
Dolu pri Ljubljani je kolesarska 
postaja postavljena pred občinsko 
zgradbo na naslovu Dol pri Ljubljani 
1. Kolesarska postaja vsebuje 10 
ključavnic za kolesa, ki so 
elektrificirane in primerne za priklop 
klasičnih koles in polnjenje 
električnih koles. V okviru projekta je 
bilo nabavljenih 5 koles, in sicer 3 
navadna kolesa in 2 električni kolesi.
V drugi polovici maja bo najprej 
izvedeno obdobje testiranja 
avtomatiziranega sistema izposoje 
koles za zaprto skupino uporabnikov. 
Po preteku testnega obdobja 
(predvidoma konec junija) pa bomo 

sistem »Po kolo« odprli za širšo 
javnost. 
Več o sistemu »Po kolo« si boste lahko 
vsi zainteresirani uporabniki prebrali 
na občinski spletni strani www.dol.si, 
kjer bo z odprtjem testnega obdobja 

vzpostavljen poseben zavihek »Po 
kolo« s splošnimi pogoji izposoje in 
uporabe sistema, navodili za uporabo 
električnih koles in drugimi 
priročnimi informacijami.   
 •Občinska uprava

Občina Dol pri Ljubljani je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji in Občino Litija vključena 
v projekt sodelovanja med LAS-i »Kolesarska veriga na podeželju«, ki je podprt s strani 
Evropske unije iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Sistem za avtomatizirano izposojo koles »Po kolo«
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Družba DEOS, ki v občini Dol pri Ljubljani nudi storitve 
pomoči starejšim na domu, je začela sodelovanje v 
projektu E-oskrba za varno bivanje doma, ki se izvaja 
v okviru javnega razpisa za izbor projekta E-oskrba na 
domu. Projekt, v okviru katerega je na razpolago možnost 
brezplačne uporabe E-oskrbe za 5.000 uporabnikov 
po Sloveniji, primarno izvajata Telekom Slovenije in 
konzorcijski partner ZDUS - Zveza društev upokojencev 
Slovenije. Uporabo v okviru projekta financirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, pri čemer je brezplačna uporaba 
storitev na razpolago do 30. 9. 2023. 
 
E-oskrba omogoča uporabnikom varnost 24 ur na 
dan, samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem 
domu, detekcijo dima (požarna varnost) in izliva vode 
(poplavna varnost), pomoč, kadar sami ne morejo sprožiti 
klica, enostavno uporabo in montažo brez vrtanja in 
posebnih napeljav ter hitro prilagoditev spremenjenim 
potrebam uporabnika z razširitvijo funkcionalnosti. 
Sorodnikom omogoča stalen stik s svojci in občutek 
varnosti, lažje usklajevanje dnevnih obveznosti, hitro 
obveščanje v primeru klica na pomoč, strokovno podporo 
usposobljenega osebja v asistenčnem centru. 

 Namen projekta je krepitev samostojnosti, varnosti in 
višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, 
starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja 
ali izgube intelektualnih sposobnosti ne zmorejo v celoti 
samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni 
del dneva same v svojem domu oziroma ne koristijo 
celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.
 
Zainteresirane vabimo, da nam pišejo na elektronski 
naslov info@deos.si ali pokličejo na telefonsko številko 
080 27 37. Za prijavo se lahko obrnete tudi neposredno 
na vodilnega partnerja Telekom Slovenije. Več informacij 
na spletni strani https://www.telekom.si/zasebni-
uporabniki/ponudba/e-oskrba.

Občina Dol pri Ljubljani je v sredo, 
4. 5. 2022, omogočila občanom-
članom različnih društev z območja 
občine Dol pri Ljubljani, da se udeležijo 
strokovnega izobraževanja o varnosti 
živil – HACCP.
Izobraževanje je potekalo v dvorani Kul-
turnega doma Dolsko. Vsebina je zaje-
mala osnove HACCP načel, biološke, 
fizikalne in kemijske dejavnike tveganja, 
kritične in kontrolne točke in njihovo 
obvladovanje, čiščenje, dezinficiranje, 
umik, odpoklic živil, označevanje živil 
… • Občinska uprava

Strokovno izobraževanje o varnosti živil – HACCP

Možnost brezplačne uporabe 
E-oskrbe v Občini Dol pri Ljubljani



Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – 
odl. US in 123/21), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 199/21 

in 49/22) in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) Občina Dol pri Ljubljani objavlja 

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 
Ljubljani, vabi vse upravičence, da v skladu s to objavljeno 
razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za dodelitev 
pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022. 

2. PREDMET RAZPISA in VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v 
obliki dotacije in subvencioniranih storitev za ukrepe ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dol pri 
Ljubljani za leto 2022 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 [v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 702/2014/EU] in pomoči de minimis v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 [v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1407/2013/EU].
Sredstva v višini 40.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 na proračunski postavki 
40020 (Kmetijstvo) in se dodelijo glede za naslednje ukrepe:

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva za določen 
ukrep ne bodo porabljena, se lahko na predlog Komisije za 
izvedbo postopka javnega razpisa le-ta prerazporedijo na 
ukrepe, kjer se pokaže največja potreba.

3. NAMEN PORABE SREDSTEV – UKREPI, CILJI, 
UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI, VIŠINA 
IN ZNESEK POMOČI

UKREP 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (13. člen 
Pravilnika)

Pomoč iz UKREPA 1 se dodeli za:
PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

V skladu s 6. členom Pravilnika so upravičenci do pomoči 
pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev, imajo aktivno številko KMG-MID, ki je 
dejavna, kar se izkaže z računom prodaje kmetijskih proizvodov 

(npr. mleko, govedo, zelenjava) in imajo v lasti oziroma v 
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Pri PODUKREPU 1.1 morajo upravičenci izpolnjevati 
dodaten pogoj, in sicer da kmetijska gospodarstva, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju 
občine in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha 
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pri PODUKREPU 1.2 so upravičenci posamezna kmetijska 
gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov se mora izvajati na najmanj 0,5 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območju občine.

PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški so:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo/ 
rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev, ki so povezani z naložbo);
• stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže in opreme v rastlinjaku;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami;
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, 
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s 
področja gradnje objektov to potrebno;
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o 
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja 
vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, mora biti 
okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev 
pomoči; 
• ponudbe za načrtovano naložbo, ki se glasijo na nosilca 
KMG; 
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;
• najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele / objekta pred 
začetkom izvajanja del; 
• drugi pogoji, opredeljeni s tem javnim razpisom.

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskem gospodarstvu oz. največ 5.000,00 EUR. Stopnja 
pomoči se za upravičence s statusom »mladi kmet« poveča za 
do 20 %. 

JavnI razpIs
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022

8

UKREP

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo:

• PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

• PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske 
proizvode

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis

UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja – de minimis

Višina sredstev 

 

15.000 EUR

10.000 EUR

3.000 EUR 

 
10.000 EUR

 
2.000 EUR

nOvIce Iz ObčInske sTavbe
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PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov. 
Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva 
ali več kmetijskih gospodarstev vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost), ki so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev. Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov se mora izvajati na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 
ograjo (npr. ograditev z električno ograjo, postavitev zaščite 
pred divjadjo in zvermi);
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
• stroški izvedbe del za preprečevanje plazenja in sanacijo 
plazov na kmetijskih zemljiščih in pašnikih;
• stroški ureditve in zasaditve trajnih nasadov.

Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor so 
potrebna; 
• izdelan načrt ali projektna dokumentacija ureditve pašnika s 
popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba (oz. kopija katastrskega načrta in 
program del, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija);
• ponudbe za načrtovane stroške, ki se glasijo na nosilca KMG;
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe;
• najmanj dve barvni fotografiji stanja zemljišča / pašnika pred 
začetkom izvajanja del; 
• drugi pogoji, opredeljeni s tem javnim razpisom.
Sofinancira se do največ 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskem gospodarstvu oz. največ 5.000,00 EUR.

UKREP 2 – Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske 
proizvode
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe – nosilci 
kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo aktivno številko KMG-MID in imajo v lasti oziroma v 
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Dol 
pri Ljubljani.

Upravičeni stroški:
• stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter 
udeležbe na njih ter simbolične nagrade za zmagovalca;
• stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o 
kmetijskih proizvodih.

Pogoji za pridobitev:
• dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
• program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom 
stroškov;
• drugi pogoji, opredeljeni s tem javnim razpisom.
Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov. Skupni znesek 
za posamezno pomoč lahko znaša največ 1.500,00 EUR.

UKREP 3 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis 
Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva, 
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi 
in katerih naložba se izvaja na območju občine Dol pri 
Ljubljani.

Upravičeni stroški:
• stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;
• nakup opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na 
kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
• nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, 
avtorskih pravic in blagovnih znamk;
• splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški 
izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji).

Pogoji za pridobitev sredstev:
• dokazilo o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti;
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s 
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
• za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja 
vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, mora biti 
okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev 
pomoči; 
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;
• ponudbe za načrtovano naložbo, ki se glasijo na nosilca KMG;
• priložena izjava, da se bo dejavnost na kmetiji izvajala še vsaj 5 
let po zaključeni naložbi;
• najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele / objekta pred 
začetkom izvajanja del (ne velja za nakup opreme); 
• drugi pogoji, opredeljeni s tem javnim razpisom.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov oz. največ 5.000,00 
EUR.

UKREP 4 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja – de minimis
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe ter njihovi 
družinski člani (partner, otrok), ki se ukvarjajo z nekmetijsko 
dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin na območju Občine Dol pri Ljubljani.

Upravičeni stroški:
• stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in 
strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
• stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov;
• stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in 
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
• stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč;
• program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z 
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem 
kmetijskih proizvodov;
• dokazilo o plačilu celotnega računa iz prve alineje (bančni 
izpisek, plačilni nalog itd.);
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov. Skupni znesek za 
posamezno pomoč lahko znaša največ 1.500,00 EUR.

nOvIce Iz ObčInske sTavbe
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4. DRUGI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci do pomoči ne smejo pričeti z izvedbo naložbe 
pred objavo javnega razpisa. Vlagatelji lahko prijavijo naložbo, 
ki jo je moč zaključiti najkasneje do vključno 30. 11. 2022. 
Do nepovratne finančne spodbude za UKREP 4 je po tem 
Javnem razpisu vlagatelj upravičen, če izpolnjuje pogoje tega 
javnega poziva in je bila aktivnost izvedena v obdobju 
upravičenosti – to je v času od objave javnega razpisa do dneva 
objave zaključka javnega poziva za UKREP 4 (do razdelitve 
razpoložljivih sredstev), vendar najdlje do vključno 30. 11. 
2022.
Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ali zakupu oz. 
najemu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, naložba 
pa mora biti izvedena na območju občine Dol pri Ljubljani. Za 
1 ha primerljivih kmetijskih površin se po podatkih GERK 
štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 
ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 
8 ha gozdov.

Druga splošna določila in pogoji za upravičence:
a) pomoč se dodeli na podlagi vloge (oddane na predpisanem 
obrazcu), ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu, podatke 
o naložbi, časovni potek in predvidene stroške; 
b) pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema 
pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega 
nacionalnega pravnega režima (pravnomočna odločba o 
dodelitvi pomoči);
c) naložbe oz. dela ali storitve, ki so upravičene z javnim 
razpisom, morajo biti zaključene in v celoti plačane najkasneje 
do 30. 11. 2022;
d) po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za 
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 
let po izplačilu sredstev;
e) upravičenec mora omogočiti, da lahko OU in državna 
komisija naslednjih 5 let po izplačilu sredstev preverita, če se 
naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec 
pridobil sredstva, in preverita predpisano dokumentacijo; 
f) upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva Občine Dol pri 
Ljubljani, mora hraniti vso dokumentacijo 10 let od datuma 
prejema pomoči;
g) upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
h) državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti 
namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države 
ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;
i) državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti pogojena 
s prednostjo uporabe domačega blaga pred uporabo 
uvoženega blaga;
j) davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek; 
k) pomoč se ne sme uporabljati za nakup rabljene opreme.
Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki:
so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi 
predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
imajo neporavnane zapadle obveznosti do Občine Dol pri 
Ljubljani ali do države;
so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v 
težavah;
so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v 
vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva iz 
katerega koli drugega javnega vira (prepoved dvojnega 
financiranja).

Opomba: Znesek že prejetih (ali zaprošenih) de minimis 
pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči 

za iste upravičene stroške bo preverjen v centralni evidenci de 
minimis pomoči Ministrstva RS za finance. 

5. NAČIN in POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
Vloge bodo obravnavane v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice 
do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z 
Zakonom o upravnih taksah, ne plačuje.

Dodeljevanje pomoči a UKREP 1, 2, 3 
Odpiranje vlog bo potekalo v sredo, 15. 6. 2022, ob 9.00 uri na 
sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Vloge prispele na javni razpis pregleda Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo za ta namen imenuje župan. 
Komisija bo vse prispele vloge odprla in preverila, ali vloga 
ustreza predmetu, vsem pogojem razpisa, in ugotovila njihovo 
popolnost na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa. 
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo 
prijav predloži izpolnjene, lastnoročno podpisane (in 
žigosane) dokumente.
V primeru nepopolne vloge bo Komisija pisno pozvala 
vlagatelja, da jo dopolni v roku petih (5) delovnih dni od 
prejema obvestila. Vlagatelji bodo poziv za dopolnitev prejeli 
na e-poštni naslov, naveden na vlogi.

Zavržene bodo vloge:
• ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v 8. točki 
besedila javnega razpisa;
• ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih 
zahteva besedilo javnega razpisa in ne bodo dopolnjene v 
roku;
• ki jih bo vložila neupravičena oseba.

Zavrnjene bodo vloge:
• ki ne bodo izpolnjevale pogojev, določenih v besedilu 
javneja razpisa za posamezni ukrep;
• ki jih strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in 
vrednotenje oceni kot neustrezne. 
Komisija nato oceni vse popolne vloge skladno z merili za 
vrednotenje vlog. Na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj 
posameznega (pod)ukrepa bo izračunan količnik kot osnova 
za izračun nepovratnih sredstev upravičencem. 
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev za UKREP 1, 2 in 3 
obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju 
javnega razpisa. V odločbi bo navedena višina odobrenega 
sofinanciranja, določen pa bo tudi rok za dokončanje 
prijavljene naložbe oz. rok za oddajo zahtevka za izplačilo. 
Upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodb, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik 
sredstev v roku 10 delovnih dni od prejema pogodbe ne 
pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za 
pridobitev sredstev po tem razpisu. 

Dodeljevanje pomoči za UKREP 4 
Vloga za UKREP 4 se odda za že izvedeno aktivnost na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja. Naložba mora biti izvedena v času upravičenosti (to je 
od dneva objave javnga razpisa do vključno 30. 11. 2022). 
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je 
pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo 
Občina prejme pred objavo zaključka javnega poziva za 
UKREP 4 na spletni strani občine. 

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen 
obrazec »VLOGA 4« in obvezne priloge:
• kopijo računa za aktivnost (naložbo), ki je predmet 
nepovratne finančne spodbude, ki se glasi na nosilca KMG ali 
njegovega družinskega člana;
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dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni 
izpisek, plačilni nalog itd.);
• potni nalog oz. izračun stroškov poti, če le-te uveljavljate:
kopijo potrdila o udeležbi oz. uspešno zaključenem 
izobraževanju;
• ostalo dokumentacijo, ki je opredeljena s tem javnim 
razpisom.
Vlagatelju je dodeljena pravica do nepovratne finančne 
pomoči z odločbo, in sicer na podlagi višine razpisanih 
sredstev, razpisanih omejitev in višine nepovratne finančne 
spodbude, ki je po javnem razpisu še na voljo, ter 
prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na sedež Občine 
Dol pri Ljubljani.
V odločbi bo navedena višina odobrenega sofinanciranja, 
določen pa bo tudi rok izplačila. Zahtevka za izplačilo za 
UKREP 4 ni potrebno ločeno vlagati. 
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico do pritožbe v 8 dneh od 
dneva vročitve odločbe o dodelitvi sredstev. Vlagatelj vloži 
pisno pritožbo na naslov Občine Dol pri Ljubljani s pripisom 
»JR Kmetijstvo 2022 – PRITOŽBA«. V pritožbi morajo biti 
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. O 
pritožbi odloča župan, njegova odločitev je dokončna. Datum 
dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. 

6. MERILA ZA OCENJEVANJE 
Točkovanje spodjih meril za dodelitev pomoči za UKREP 1, 2 
in 3 se nahajajo v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni 
strani občine:
• že prejeta javna sredstva za naložbe 
• starost upravičenca
• izobrazba upravičenca
• status upravičenca 
• status dejavnosti
• kmetijski standard:
• delež lastnih sredstev za izvedbo prijavljene naložbe
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. 

7. NAVODILO ZA PRIPRAVO VLOGE
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem predpisanem 
prijavnem obrazcu (obrazec VLOGA 1, 2 ali 3), vsebovati mora 
vse zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji in v vlogi. Obrazci morajo biti izpolnjeni, 
podpisani (v primeru pravnih oseb, ki poslujejo z žigom, tudi 
žigosani) in oddani v izvirniku. Vlagatelj s svojim podpisom 
jamči za pravilnost in točnost v vlogi navedenih podatkov. 
Posamezen nosilec KMG lahko za dodelitev pomoči v tem 
javnem razpisu vloži največ 2 vlogi, a ne več kot 1 vlogo na 
posamezen ukrep. Za vsak ukrep je potrebno oddati svojo 
vlogo, pri čemer pa mora biti vsaka vloga oddana v svoji 
ovojnici. 

Vlogi je potrebno poleg ostalih dokazil priložiti:
• če so naložbe povezane z gradnjami, rekonstrukcijo ali 
adaptacijo, je obvezna osnova za pridobitev ponudbe posebej 
pripravljen popis del in materiala oz. opreme; 
• soglasje (so)lastnika nepremičnine, če upravičenec ni lastnik 
nepremičnine, ki je predmet naložbe, ali v primeru, če je 
solastnikov več;
• kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
gospodarske oz. kmetijske dejavnosti;
• kopijo potrdila o poravnanih davčnih obveznostih iz FURS-a.
Pri pomočeh de minimis mora vlagatelj k vlogi obvezno 
predložiti: 
• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je 
upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi 
drugih uredb de minimis prejel od 1. 1. 2019 dalje, 
pisno izjavo o že zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške;
• pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis 

ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 
• seznam lastniško povezanih podjetij;
• pisno izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na 
določilo 7. odstavka 15. člena Pravilnika;
pisno izjavo, da pomoč de minimis ni namenjena za 
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže 
ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
pisno izjavo, da pomoč de minimis ni pogojena s prednostjo 
uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

8. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Rok za oddajo vlog je do vključno petka, 10. 6. 2022. 
Vlagatelji vlogo oddajo v sprejemno pisarno Občine v času 
uradnih ur ali pošljejo priporočeno po pošti (upošteva se 
poštni žig) na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Vloge morajo biti poslane v 
zaprti ovojnici (zaželena velikost A4 ali večja) z obvezno 
uporabo obrazca OVOJNICA.  

9. ROK IZVEDBE in POROČANJE 
Po zaključku naložbe upravičenci pripravijo končno poročilo z 
ustreznimi dokazili, ki ga skupaj z zahtevkom za izplačilo 
predložijo na Občino Dol pri Ljubljani najkasneje do 30. 11. 
2022. 
Zahtevek za izplačilo sredstev mora vsebovati vse zahtevane 
podatke v skladu z določili pogodbe. V kolikor bo vrednost na 
zahtevku višja od priznane vrednosti na odločbi, se upošteva 
vrednost na odločbi. Stroške, ki jih upravičenec ob oddaji 
vloge ne predvideva oz. ne navaja, so pa med izvajanjem 
naložbe nastali, niso upravičeni do sofinanciranja. Nepovratna 
finančna pomoč se izplača predvidoma v 30 (tridesetih) dneh 
na bančni račun vlagatelja, odprt v Sloveniji.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora 
prejemnik vrniti prejeta sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi obrestmi od dneva prejetja sredstev, in sicer če se 
ugotovi: 
• da so bila izplačana sredstva delno ali v celoti nenamensko 
porabljena, 
• da upravičenec končane naložbe ni uporabljal za namen, za 
katerega je pridobil sredstva, toliko časa, kot je določeno s to 
pogodbo; 
• da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev 
navajal neresnične podatke, 
• da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva, 
• da upravičenec ni izvedel celotne naložbe v roku, 
določenem s to pogodbo, 
• če upravičenec kako drugače ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodbe.
V primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji 
2 leti. 

10. INFORMACIJE O RAZPISU
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, 
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za 
vrednotenje naložb, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine (www.
dol.si/sl/content/e-obcina/razpisi-natecaji-javna-narocila-
namere.html). V teh rokih jo lahko zainteresirani dvignejo vsak 
uradni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri 
Ljubljani. •Željko Savič, župan

V Pletenicah objavljamo SKRAJŠANO VERZIJO RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE, cel dokument z vsemi obrazci in prilogami 

je objavljen na spletni strani občine.
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Na podlagi Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18-UPB2), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih 
in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 31/2017) in Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za 

leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) objavljam

1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov 
izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših 
področjih dejavnosti.

3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani,
• so registrirani po Zakonu o društvih,
• imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske in 
organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti na 
svojem področju,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini (oz. 
podano izjavo, da društvo nima članarine) in ostalo 
dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih,
• bodo brezplačno sodelovali na prireditvah, ki jih 
organizira občina, če bodo k temu pozvani,
• imajo najmanj 10 članov,
• imajo najmanj polovico članov iz občine Dol pri Ljubljani,
• pristojnim občinskim organom vsako leto redno 
dostavljajo poročila o realizaciji programov.

Društvo oziroma organizacija v prvem letu delovanja ne 
more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov 
društev.
Društvo oziroma organizacija, s katero je bila pogodba o 
sofinanciranju programov prekinjena, eno leto (prvi 
naslednji razpis) ne more kandidirati za sredstva.

Kandidirajo lahko tista društva, ki delujejo v javnem interesu 
in s svojimi programi ne kandidirajo na drugih javnih 
razpisih, ki jih razpiše občina Dol pri Ljubljani v letu 2022.

4. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za sofinanciranje programov v višini 20.000,00 EUR 
se zagotavljajo s proračunom Občine Dol pri Ljubljani za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) na proračunski postavki 
40100.

5. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih 
sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani  
v letu 2022, zahtevki za izplačila pa vloženi do  

najkasneje 30. 11. 2022.

6. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je 30. 6. 2022.

7. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje programov mora predlagatelj 
izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna dokumentacija) in 
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti 
ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR 
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV 2022 – NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno 
pošiljko ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine 
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, 
do zaključka uradnih ur občine na zadnji dan roka za 
oddajo vlog.

8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog in 
obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog ter določitev 
predloga višine sofinanciranja opravi tričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji 
obveščeni predvidoma v 30 dneh po končanem razpisu.

9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu 
dobijo zainteresirani kandidati na sedežu Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna 
oseba: Ana Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-mail: 
ana.biser@dol.si 

10. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v 
času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na 
voljo tudi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na 
povezavi www.dol.si.

Številka: 093-0005/2022-2
Datum: 25. 4. 2022 
 • OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 Željko Savič, župan

JavnI razpIs
Za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in 

društev v občini dol pri ljubljani za leto 2022
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti 
na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), ter proračuna Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2022 (Ur.l.RS, št. 15/2022), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in 
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 
2022. Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
lahko predlagajo za sofinanciranje programe in projekte, pod 
pogojem, da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih 
programov in projektov in imajo izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež uporabnikov in 
delež sredstev iz drugih virov. 

3. Višina razpisanih sredstev
Proračunska sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena 
na proračunski postavki 40091/412000- Delovanje kulturnih 
društev, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/2022).

4. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, organizacije, zavodi 
in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani,
• izvajajo dejavnost v Občini Dol pri Ljubljani, da imajo 
določeno število članov iz Občine  Dol pri Ljubljani ali da je 
njihovo delovanje oziroma so njihovi projekti drugače 
povezani z Občino Dol pri Ljubljani,
• so registrirani v skladu z zakonom o društvih oziroma da 
soustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in 
delovanje,
• da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za 
delovanje,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
• da predložijo ustrezen program dela in letni načrt.

5. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 
2022, zahtevki za izplačila pa vloženi do najkasneje 
30.11.2022.

6. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora 
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna 
dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, v zaprti ovojnici s 
svojim naslovom in s pripisom »JR KULTURNE DEJAVNOSTI  
– NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno 
pošiljko, ali če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Dol 
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, do zaključka 
uradnega časa občine na zadnji dan roka za oddajo vlog.
Rok za prijavo na javni razpis je 30.6.2022.

7. Odpiranje in obravnava prispelih vlog, ter 
obveščanje o izidu javnega razpisa
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka 
roka za prijavo. Vloga, ki jo je stranka poslala po poteku 
razpisnega roka, je prepozna.

Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki odpre vse 
vloge, pripravi poročilo, opravi strokovni pregled popolnih 
vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.

8. Merila za ocenjevanje prijav
Kulturnim in drugim društvom se lahko sofinancira:
program redne dejavnosti,
• priprava in izvedba kulturnih prireditev,
• udeležba na skupinski kulturni prireditvi,
• kulturni program na drugih prireditvah,
• druge enkratne akcije,
• udeležba na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih,
• strokovno izpopolnjevanje,
• vzdrževanje opreme in prostorov.

9. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje na javnem razpisu 
dobijo zainteresirani kandidati na sedežu Občine Dol pri 
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna 
oseba: Ana Biser, telefonska številka: 01 530 3254, e-mail: ana.
biser@dol.si 

10. Informacije o razpisni dokumentaciji
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v 
času uradnih ur na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Razpisna dokumentacija je na 
voljo tudi na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, na 
povezavi www.dol.si .

Številka: 610-0019/2022-2
Datum: 28.4.2022 • OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
 Željko Savič, župan

JavnI razpIs JavnI razpIs
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022
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Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg in 82/2020), 8. člena 
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021) in Odloka o proračunu 

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/2021) objavlja

1. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, 1262 Do pri Ljubljani.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje prijav za sofinanciranje izvaja-
nja letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani po nasle-
dnjih vsebinskih sklopih:
Športni programi:
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport, • kakovostni šport, • vrhunski šport, 
• športna rekreacija.
Razvojne dejavnosti v športu:
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delav-
cev v športu, • založništvo v športu,
• informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa.
Organiziranost v športu
Športne prireditve in promocija športa

3. Izvajalci letnega programa, ki se lahko prijavijo na razpis
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem 
razpisu, so:
• športna društva in zveze športnih društev  
(ki jih ustanovijo društva),
• zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne ose-
be, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na po-
dročju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljav-
ne programe, • zasebni športni delavci.

4. Pogoji za prijavo na razpis
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
imajo ustrezno registracijo najmanj dve leti na dan objave javnega 
razpisa,
• izvajajo športne programe in delujejo na področju športa naj-
manj dve leti na dan objave javnega razpisa,
• imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in izvajajo športne progra-
me pretežno za prebivalce občine,
• imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene materialne 
in prostorske pogoje,
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden pred-
viden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/področij,
• imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali 
zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji pred-
nost pri izvajanju letnega programa športa.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje programov
Programi prijaviteljev se bodo ovrednotili na podlagi Odloka o sofi-
nanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 13/2021) in  meril za izbor in vrednotenje progra-
mov LPŠ v Občini Dol pri Ljubljani.

6. Višina razpoložljivih sredstev
Obseg objavljenih razpisanih sredstev izhaja iz sredstev zagotovlje-
nih v sprejetem proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 15/2022) in znaša 70.000,00 EUR.

7. Obdobje za izvedbo in porabo dodeljenih sredstev
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti v celoti izvedeni v letu 
2022, dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem le-
tu 2022, zahtevki za posamezna izplačila pa posredovani občinske-
mu uradu najkasneje do 30. 11. 2022. 

8. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis je 30. 6. 2022.

9. Način dostave vloge za sofinanciranje programov
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora predlagatelj 
izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna dokumentacija) in zraven 
predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 
Vse obrazce je potrebno izpolniti v računalniški obliki in posredo-
vati zapis na digitalnem mediju. (CD, DVD, USB …) na naslov: 
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani v 
zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom »JR za sofinancira-
nje športa –NE ODPIRAJ!«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji 
dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bi-
la oddana v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, do zaključka uradnega časa občine na 
zadnji dan roka za oddajo vlog.

10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog in obveščanje o 
izidu javnega razpisa
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka 
za prijavo. Vloga, ki jo je stranka poslala po poteku razpisnega roka, 
je prepozna.

Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki odpre vse vloge, 
pripravi poročilo, opravi strokovni pregled popolnih vlog in pripra-
vi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili za izbor in vre-
dnotenje programov LPŠ v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, 
št. 13/2021).
Prijavljeni kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno 
praviloma v 30 dneh od roka za oddajo vlog.

11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje na javnem razpisu dobijo za-
interesirani kandidati na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani. Kontaktna oseba: Ana Biser, telefonska 
številka: 01 530 3254, e-mail: ana.biser@dol.si.

12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Dol 
pri Ljubljani, na povezavi www.dol.si.

Številka: 671-0001/2022-4
Datum: 29. 4. 2022 • Željko Savič, župan

JavnI razpIs
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2022
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Sekcija za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
Kulturnega društva Dol je v svoj program dela med 
drugim vključila tudi zbiranje ARHIVSKEGA GRADIVA, 
ki priča o lokalni zgodovini, o ljudeh, krajih in skupnosti. 
S tem bi se obudila pripadnost občanov okolju in 
lokalnim posebnostim. V poštev pridejo stari dokumenti, 
pisma, razglednice, fotografije, rokopisi, osebni zapisi, 
spominske knjige in dnevniki, koledarji, stare knjige, 
kovanci in bankovci, stari predmeti ipd. (starost vsaj 
petdeset let). Morda imate doma kakšno takšno gradivo, 
pa ne veste, kaj z njim. Bi ga odstopili ali posodili? 

Poskrbeli bomo za:
• ustrezno hranjenje z oznako porekla in omogočili 
dostop do gradiva širši javnosti in uporabi za potencialne 
uporabnike,
• vzpostavitev digitalne zbirke (fototeka, ustni viri …),
• arhiv knjižnega oz. tiskanega gradiva, pomembnega za 
zgodovino naše občine, 
• kustodiat (zbirka osebnih predmetov, orodja, razglednic 
…)

S tem bo omogočeno vsestransko spoznavanje naravne 
in kulturne dediščine kraja in lokalne zgodovine. Za več 
informacij pokličite na telefon 041/539-265) ali pišite na 
e-naslov natasa.klemencic@jskd.si.

Občina Dol pri Ljubljani in Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani 
ter Mestna knjižnica Ljubljana vam od srede, 6. aprila 2022, 
ponujamo novo storitev, naročanje knjižničnega gradiva v 
paketnike Direct4me na lokaciji Občine Dol pri Ljubljani. Pri 
občinski stavbi smo postavili niz paketnikov, v katere si sedaj 
lahko naročite gradivo iz Knjižnice Bežigrad. Prevzamete ga 
lahko vse dni v tednu, 24 ur na dan. Veseli nas, da vam lahko 
zagotovimo še dodatno storitev, naročilo v paketnik, in s 
tem olajšamo dostop do knjižničnega gradiva, preden bomo 
ponovno odprli prenovljeno knjižnico Jurij Vega. Obenem vas 
vabimo, da ob ponedeljkih poleg rednih postajališč bibliobusa 
v Dolskem, Senožetih in Podgorici, obiščete še dodatno lo-
kacijo na Vidmu pri osnovni šoli. Lahko pa izkoristite možnost 
izposoje gradiva v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana, 
predvsem v Črnučah, Zalogu, Polju, Bežigradu in Mostah. 

Kako naročim rezervirano gradiva za prevzem v 
paketniku? 
• V knjižničnem katalogu Cobiss+ ali mCobiss v Knjižnici 
Bežigrad rezervirate želeno gradivo in izberete prevzemno 
mesto Dol-paketnik,
• gradivo iz Knjižnice Bežigrad rezervirate po telefonu 
01/ 308 53 00 in se dogovorite za prevzemno mesto Dol-
paketnik.

Ko bo naročeno gradivo za vas pripravljeno in pripeljano iz 
Knjižnice Bežigrad, boste na vašo mobilno telefonsko številko 
(zabeleženo v COBISS+, Moj profil) prejeli SMS obvestilo in 
digitalno zvočno kodo za odpiranje paketnika.

Kako prevzamem gradivo v paketniku?
• Vratca paketnika odprete s klicem na številko, prejeto v SMS 
obvestilu, ali z aplikacijo Direct4me.
• Gradivo v paketniku vas čaka 72 ur od poslanega SMS 
obvestila.
• Za gradivo, ki ga ne boste prevzeli, vam zaračunamo strošek 
v skladu s cenikom. 

Kako vrnem gradivo?
• Gradivo lahko vrnete v paketnik z aplikacijo Direct4.me,
• za vračilo v paketnik se dogovorite s klicem v Knjižnico 
Bežigrad
• ali ga brezplačno vrnete osebno v Knjižnici Bežigrad.
Podrobnejša navodila za prevzem in vračilo izposojenega 
gradiva so navedena na paketniku. Paketniki so na voljo tudi v 
drugih knjižnicah Mestne knjižnice Ljubljana in uporabniki so s 
storitvijo zelo zadovoljni. Vabljeni k uporabi tudi vi.  
 • Branka Vodenik, Nataša Grubar Praček

Zbiranje gradiva 

naročanje gradiva v paketnik 
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Občinska seja je potekala v 
dvorani Kulturnega doma 
Dolsko, ki se je skozi prete-
kle seje izkazala kot prime-

ren prostor, sploh ko je na seji prisotnih 
še več gostov,  poročevalcev. Tokrat sta 
oceno izvajanja občinskega programa 
varnosti za leto 2021 v imenu Policijske 
postaje Ljubljana Bežigrad predstavila 
vodja policijskega okoliša Savo 
Gvardijančič in Helena Kozlevčar, vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva. Na območju občine Dol pri 
Ljubljani je bilo v letu 2021 obravnava-
nih vsega skupaj 85 kaznivih dejanj, v 
letu 2020 pa 69. Več je bilo tatvin, v letu 
2021 35 kaznivih dejanj tatvin, v 2020 
pa 22. Gre za tatvine koles, akumolator-
ja, orodja, gorilca in drugih predmetov. 
Obravnavali so tudi 27 kršitev Zakona o 
nalezljivih boleznih, ki se tičejo upora-
be mask in druženja. V letu 2021 je poli-
cijska postaja Ljubljana Bežigrad na ob-
močju naše občine obravnavala 41 pro-
metnih nesreč, v letu prej pa 29, polici-
sti so zaznali 410 kršitev cestnoprome-
tnih predpisov, in sicer 149 opozoril, 
223 plačilnih nalogov, 11 odločb v hi-
trem postopku in 27 obdolžilnih pre-
dlogov. Redarstvo je v preteklem letu 
8-krat izvajalo meritve hitrosti z radar-
skim merilnikom. Največ zabeleženih 
prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti je 
bilo v Lazah (58), Brinju (37), 
Beričevem (28), Dolskem (9) in 
Kamnici (5). Medobčinska inšpekcija in 
redarstvo je zaznalo več nepravilnega 
odlaganja gradbenih odpadkov. En pre-
krškovni postopek je bil uveden zaradi 
nepravilno odvrženih komunalnih od-
padkov v naravo. Kršitelj je bil najden, 
izdana mu je bila globa z izrekom 400 
evrov in je bila tudi plačana.
Na seji je občinski svet potrdil ceno sto-
ritve odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, o čemer si lahko več 
preberete na strani 4. Obsežnejša 

obravnavana točka je bil rebalans prora-
čuna, ki ga je predstavil direktor občin-
ske uprave Rok Prevc: »Skupni predvi-
deni prihodki leta 2022 so višji za 
336.000 evrov, največje spremembe v 
prihodkih so nastale iz naslova komu-
nalnega prispevka. Poleg komunalnih 
prispevkov fizičnih oseb, katerih reali-
zacija je konec marca znašala preko 
135.000 evrov, se je pri preračunu vre-
dnosti upoštevalo tudi komunalne pri-
spevke podjetij A1 (207.000 evrov), 
Petrol (117.000 evrov) in predvidena 
gradnja doma za upokojence. Skupni 
predvideni odhodki v letu 2022 se po-
večajo za 467.520 evrov. Največje spre-
membe v odhodkih izhajajo iz naslova 
investicijskih odhodkov, ki so posledica 
sprememb Načrta razvojnih programov 
2022–2025 in vključitve novih prora-
čunskih postavk.« Svetniki so obravna-
vali tudi zaključni račun proračuna 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021. 
Direktor občinske uprave je poročal: »V 
letu 2021 so se celotni prihodki občine 
Dol pri Ljubljani realizirali v višini 
5.950.060,45 EUR, kar je za 4,7 % manj 
glede na načrtovano višino v veljavnem 
proračunu za leto 2021 ter za 12,1 % več 
glede na doseženo realizacijo v letu 
2020. Kljub pravilno ocenjenemu prili-
vu iz naslova povprečnine na skupno 
nižji prihodek vpliva predvsem nižji 
prihodek iz naslova nedavčnih prihod-
kov in slaba realizacija kapitalskih pri-
hodkov. Celotni odhodki občine Dol 
pri Ljubljani so se v letu 2021 realizirali 
v višini 8.555.548,31 EUR, kar je glede 
na načrtovano višino v veljavnem pro-
računu manj za 19,1 %. V primerjavi z 
letom 2020 je bila realizacija celotnih 
odhodkov višja za 80,3 %, kar izhaja iz 

naslova najetega kredita za poplačilo 
sodne poravnave v zadevi Vrtec Dol, in-
vesticijski odhodek v višini 3.300.000 
EUR.« Župan Željko Savič je izpostavil 
priložnost naše občine za izgradnjo 
športnega objekta v neposredni bližini 
šole. Primerljiva večnamenska športna 
dvorana je že zgrajena v občini Mengeš, 
kjer je bil strošek 4.300.000 evrov, od te-
ga so prejeli 800.000 od Ekosklada, 
500.000 evrov od ministrstva za šport, 
okoli 3 milijone pa bi morala občina za-
gotoviti sama. Do konca leta naj bi bila 
sprejeta tudi podjetniška, cestna in turi-
stična strategija občine. Mojca Štepic iz 
Razvojnega centra Srca Slovenije je 
predstavila razvojne usmeritve na po-
dročju turizma v naši občini za obdobje 
2021–2027: »Tudi na lokalnem območju 
je Občina Dol pri Ljubljani prepoznala 
priložnost za razvoj turizma, tako zaradi 
že načrtovanih investicij v turistično in-
frastrukturo (npr. kolesarske poti, 

Tokratna občinska seja 
je bila obsežna, svetniki 
so obravnavali 19 točk 
dnevnega reda, med 
drugim tudi rebalans 
proračuna za leto 2022.

19. seja občinskega sveta
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Darko Ilijevski, Rok 
Prevc in Željko Savič

Mojca Štepic 
iz Razvojnega 
centra Srca 
Slovenije
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Izpis sklepov 19. seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 21. 4. 2022 
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 19. redne seje. 
Sklep je bil sprejet. 
AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 26. 1. 2022. Sklep je bil 
sprejet.
AD 2 SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 28. 3. 2022. Sklep je bil 
sprejet.
AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi 
sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene 
storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin na območju Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil 
sprejet.
AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani 
s Končnim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2021. 
Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani v drugem branju. Sklep je bil 
sprejet.
Amandma št. 1
AD 7.1 SKLEP: »Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi 
Amandma št. 1 k točki »Predlog Odloka o rebalansu Odloka o 
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans«, 
ki pravi, da se v NRP 2022–2025 vključi nov projekt št. 
OB022-22-0004 (Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.), 
v vrednosti 30.000,00 EUR, ki je v posebnem delu proračuna 
prikazan na proračunski postavki 622004 / 431000. Za 
predlagani znesek se znižajo sredstva na proračunski postavki 
619053 / 420500 (Gradnja kanalizacije Videm–Dol).« Sklep je 
bil sprejet.
Rebalans
AD 7.2 SKLEP: Sklep je bil sprejet.
AD 8 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2021. Sklep je bil sprejet.

AD 9 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
SKLEP o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 1. rebalans. Sklep je 
bil sprejet.
AD 10 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v 
programe vrtca. Sklep je bil sprejet.
AD 11 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za 
leto 2022. Sklep je bil sprejet.
AD 12 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022. 
Sklep je bil sprejet.
AD 13 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme 
dokument »Razvojne usmeritve na področju turizma v občini 
Dol pri Ljubljani za obdobje 2021 do 2027«. Sklep je bil 
sprejet.
AD 14 SKLEP: 1. V komisijo za sprejem otrok v vrtec se kot 
predstavnico Občine Dol pri Ljubljani imenuje Ana Biser.
2. Z imenovanjem Ane Biser se razreši bivša članica komisije 
Aleksandra Učakar. Sklep je bil sprejet.
AD 15 SKLEP: 1. Iz javnega dobra se izloči nepremičnina z ID 
znakom 1762 508/2. 
2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega 
dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.
AD 16 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi 
uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
AD 17 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi 
uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra 
Dol pri Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
AD 18 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglaša 
s predlogom Sveta zavoda OŠ Janka Modra, da se za izplačilo 
redne delovne uspešnosti ravnatelja g. Gregorja Pečana za 
leto 2021 nameni 5 % polletne mase njegove plače. Sklep je 
bil sprejet. Zapisal: Darko Ilievski

Rajhova domačija idr.) kot tudi zaradi 
pobud prebivalcev in obstoječih lokal-
nih turističnih ponudnikov ter regijskih 
organizacij, ki se ukvarjajo s področjem 
turizma in iščejo dodatne turistične 
produkte, ki bi naslovili strateške usme-
ritve Slovenije v smeri zelenega, aktiv-
nega, zdravega, butičnega in trajnostne-
ga turizma. Dokument Razvojne usme-
ritve na področju turizma vsebuje pred-
stavitev globalnih trendov v turizmu in 
razvojne usmeritve na področju turiz-
ma za Slovenijo, temeljna strateška iz-
hodišča za razvoj turizma v Občini Dol 
pri Ljubljani, analiza stanja na področju 
turizma v Občini Dol pri Ljubljani, izve-
dena leta 2021, opis vizije in ciljev na 
področju turizma v Občini Dol pri 
Ljubljani, opis petih izbranih razvojnih 
vsebinskih področij za doseganje turi-
stičnih ciljev v občini – Erbergi in bota-

nika, Jurij Vega, sotočje rek Kamniške 
Bistrice, Save in Ljubljanice, Korant in 
arheološka dediščina območja ter kme-
tije odprtih vrat.« O tem, kako je trenu-
tno organizirano področje turizma pa: 
»Področje turizma na občinski ravni tre-
nutno pokriva ena oseba, 5 % delovne-
ga časa. Večinoma gre za sodelovanje s 
Turizmom Ljubljana in LAS Srce 
Slovenije ter za sodelovanje z društvi 
pri organizaciji različnih dogodkov in 
prireditev. Za izvedbo dogodkov v ob-
činskih paviljonih je zaposlena ena ose-
ba za polovični delovni čas. Razmišlja 
se o vzpostavitvi nove TIC točke v Dolu 
na Rajhovi domačiji ter o ustanovitvi 
javnega zavoda, ki bi prevzel področje 
turizma in delovanje TIC-a z naslednji-
mi aktivnostmi: informiranje obiskoval-
cev in turistov, priprava promocijskega 
materiala, vzpostavitev in vzdrževanje 

Razvojne usmeritve na področju turiz-
ma v Občini Dol pri Ljubljani za obdo-
bje 2021 do 2027, spletne strani Visit 
Dol, razvoj in trženje programov – delo-
vanje kot turistična agencija, vodenje 
po znamenitostih, prodaja vstopnic, 
manjša trgovina z lokalnimi produkti, 
razstavno-prodajni prostor in vodenje 
statistike obiska.« Pri zadnji točki, vpra-
šanjih in pobudah članov sveta je bilo 
med drugim izpostavljeno, kdaj bo po-
novno zaživela knjižnica, kjer občina 
skuša znižati stroške prenove in so šli 
zato že v tretji razpis. Pojavila se je tudi 
pobuda, da bi iz sejne sobe, ki je v 1. 
nadstropju vrtca na Vidmu nastala še 
ena skupina vrtca. 
Celotni zvočni posnetek seje najdete na 
spletni strani občine www.dol.si, na na-
slovni strani pod zavihkom Občinske 
seje. •Nina Keder

17



18

DOgaJanJe v našI ObčInI

volišče gasilski dom senožeti

volišče gasilski dom Laze

volišče gasilski dom klopce

volišče gasilski dom vinje

volišče gasilski dom beričevo

Izid glasovanja na državni ravni je bil naslednji:

volišče Osnovna šola Janka Modra

kulturni dom Dolsko

24. aprila so potekale volitve v držav-
ni zbor Republike Slovenije. Naša 
občina se deli na dva volilna okra-
ja, na Bežigrad 1 in Moste-Polje 1, 

imamo pa sedem volišč, in sicer v Beričevem, na 
Vidmu, v Dolskem, Klopcah, Vinjah, Senožetih in 
Lazah. Po podatkih okrajnih volilnih komisij (OVK) je 
na voliščih v Sloveniji glasovalo 1.203.522 volivk in vo-
livcev oziroma 70,97 % vseh volilnih upravičencev. V 
nadaljevanju pa objavljamo še rezultate volitev na po-
sameznih voliščih znotraj naše občine.  •Nina Keder

Kako smo volili?

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA dr. Mirjam Bon Klanjšček 149 39,73 %
SDS Klavdija Operčkal 79 21,07 %
NSi Jožef Horvat 30 8,00 %
SD mag. Petra Culetto 23 6,13 %
LMŠ Karla Urh 22 5,87 %
LEVICA Urška Honzak 13 3,47 %
POVEŽIMO mag. Dušan Verbič 12 3,20 %
Resni.ca Gaj Kolar 11 2,93 %
NESTRANKARSKA Valerija Korošec 6 1,60 %
Pirati Matic Leon Božič 5 1,33 %
SNS Sonny Beronja 5 1,33 %
NAŠA DEŽELA dr. Fani Nolimal 4 1,07 %
SNP-DD Smiljan Mekicar 4 1,07 %
SAB Jernej Pavlič 4 1,07 %
VESNA Petra Stegel 3 0,80 %
DeSUS Zvonko Milković 2 0,53 %
DOM Aleš Kopitar 2 0,53 %
ZLS Maja Penko 1 0,27 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA dr. Mirjam Bon Klanjšček 549 38,63 %
SDS Klavdija Operčkal 312 21,96 %
NSi Jožef Horvat 139 9,78 %
SD mag. Petra Culetto 69 4,86 %
LMŠ Karla Urh 64 4,50 %
LEVICA Urška Honzak 61 4,29 %
SAB Jernej Pavlič 36 2,53 %
POVEŽIMO mag. Dušan Verbič 32 2,25 %
VESNA Petra Stegel 32 2,25 %
SNS Sonny Beronja 25 1,76 %
Resni.ca Gaj Kolar 23 1,62 %
Pirati Matic Leon Božič 22 1,55 %
NESTRANKARSKA Valerija Korošec 20 1,41 %
SNP-DD Smiljan Mekicar 13 0,91 %
NAŠA DEŽELA dr. Fani Nolimal 10 0,70 %
DeSUS Zvonko Milković 5 0,35 %
DOM Aleš Kopitar 3 0,21 %
L’BP Lea Stropnik 3 0,21 %
ZLS Maja Penko 3 0,21 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA Dimitrij Zadel 268 37,07 %
SDS Maruša Babnik 137 18,95 %
NSi Igor Pigac 81 11,20 %
LMŠ Bojana Bavec 51 7,05 %
SD Nataša Bombač 44 6,09 %
LEVICA Dušan Pene 35 4,84 %
NESTRANKARSKA Apolonija Bobnar 16 2,21 %
Resni.ca Darja Savarus 13 1,80 %
POVEŽIMO Oto Pestner 13 1,80 %
SNP-DD Jasminka Alić 11 1,52 %
Pirati Andraž Vrhovec 9 1,24 %
SAB Nina Petrić 9 1,24 %
NAŠA DEŽELA Andreja Knific 8 1,11 %
SNS Erika Brumen 8 1,11 %
VESNA Velimir Živković 8 1,11 %
L’BP Klaudija Petrović 4 0,55 %
ZLS Valter Gregor Oprešnik 4 0,55 %
DOM Juta Korošec 3 0,41 %
DeSUS Mojca Rus Gačnik 1 0,14 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA Dimitrij Zadel 111 35,46 %
SDS Maruša Babnik 66 21,09 %
NSi Igor Pigac 38 12,14 %
Pirati Andraž Vrhovec 19 6,07 %
LMŠ Bojana Bavec 15 4,79 %
POVEŽIMO Oto Pestner 11 3,51 %
SD Nataša Bombač 9 2,88 %
SAB Nina Petrić 9 2,88 %
Resni.ca Darja Savarus 7 2,24 %
LEVICA Dušan Pene 7 2,24 %
NESTRANKARSKA Apolonija Bobnar 7 2,24 %
SNP-DD Jasminka Alić 5 1,60 %
VESNA Velimir Živković 4 1,28 %
SNS Erika Brumen 2 0,64 %
DOM Juta Korošec 1 0,32 %
NAŠA DEŽELA Andreja Knific 1 0,32 %
ZLS Valter Gregor Oprešnik 1 0,32 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SDS Maruša Babnik 53 36,30 %
SVOBODA Dimitrij Zadel 40 27,40 %
LMŠ Bojana Bavec 14 9,59 %
NSi Igor Pigac 14 9,59 %
SD Nataša Bombač 5 3,42 %
SNS Erika Brumen 4 2,74 %
Resni.ca Darja Savarus 3 2,05 %
SNP-DD Jasminka Alić 3 2,05 %
POVEŽIMO Oto Pestner 3 2,05 %
LEVICA Dušan Pene 2 1,37 %
Pirati Andraž Vrhovec 2 1,37 %
DeSUS Mojca Rus Gačnik 1 0,68 %
SAB Nina Petrić 1 0,68 %
ZLS Valter Gregor Oprešnik 1 0,68 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA Dimitrij Zadel 49 42,98 %
SDS Maruša Babnik 20 17,54 %
LMŠ Bojana Bavec 8 7,02 %
NSi Igor Pigac 6 5,26 %
NAŠA DEŽELA Andreja Knific 5 4,39 %
SD Nataša Bombač 5 4,39 %
SNP-DD Jasminka Alić 4 3,51 %
SAB Nina Petrić 4 3,51 %
VESNA Velimir Živković 4 3,51 %
POVEŽIMO Oto Pestner 3 2,63 %
Pirati Andraž Vrhovec 2 1,75 %
DeSUS Mojca Rus Gačnik 1 0,88 %
LEVICA Dušan Pene 1 0,88 %
NESTRANKARSKA Apolonija Bobnar 1 0,88 %
SNS Erika Brumen 1 0,88 %

Lista Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SVOBODA Dimitrij Zadel 192 37,21 %
SDS Maruša Babnik 92 17,83 %
LMŠ Bojana Bavec 63 12,21 %
NSi Igor Pigac 40 7,75 %
SD Nataša Bombač 27 5,23 %
LEVICA Dušan Pene 24 4,65 %
Resni.ca Darja Savarus 14 2,71 %
SAB Nina Petrić 12 2,33 %
SNP-DD Jasminka Alić 10 1,94 %
Pirati Andraž Vrhovec 9 1,74 %
NAŠA DEŽELA Andreja Knific 8 1,55 %
POVEŽIMO Oto Pestner 6 1,16 %
DeSUS Mojca Rus Gačnik 5 0,97 %
NESTRANKARSKA Apolonija Bobnar 4 0,78 %
VESNA Velimir Živković 4 0,78 %
SNS Erika Brumen 3 0,58 %
ZLS Valter Gregor Oprešnik 2 0,39 %
L’BP Klaudija Petrović 1 0,19 %

1. SVOBODA 34,45 % 
2. SDS 23,48 %
3. NSi 6,86 %
4. SD 6,69 %
5. LEVICA 4,46 %
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poziv za izvajanje počitniškega varstva otrok iz 
občine Dol pri Ljubljani

Občina Dol pri Ljubljani vabi k prijavi vse pravne subjekte, 
ki so zainteresirani za izvajanje poletnega počitniškega 
varstva predšolskih in šolskih otrok z območja občine Dol 
pri Ljubljani. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
biti mora pravna oseba s sedežem v občini Dol pri 
Ljubljani in bo izvajala varstvo otrok na območju občine 
Dol pri Ljubljani,
zagotavljati mora ustrezne prostore, kader in poskrbeti za 
ustrezno varstvo in oskrbo do največ 20 otrok,

varovancem mora zagotoviti vsakodnevno malico in kosilo,
zagotavljati mora varstvo v predvidenem terminu od 8. do 
16. ure (ne manj kot 8 ur) vsaj 1 teden (5 delovnih dni).
Občina bo sofinancirala varstvo v znesku 25 evrov 
na otroka na teden in bo z izvajalcem sklenila pisni 
dogovor. Prijave posredujete lahko do petka, 3. 6. 
2022, na e-naslov obcina@dol.si ali ana.biser@dol.si. Za 
dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 
01 53 03 254. •Občinska uprava

Delavnica bo potekala v 
Kulturnem domu Dolsko 4. 6. 
2022 z začetkom ob 16. uri. 
Vstop je prost! Z nami bodo: 

finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas 
Srđan Milovanović, Lila vila, mojstrica 
poslikave obraza in rok, Jasmina, čisto 
prava Pika Nogavička pa je obljubila, da 
nam bo pomagala risati in barvati 
pobarvanke. Pridite, luštno bo!

ZAKAJ JE GLASNO BRANJE SPLOH 
POMEMBNO?
Glasno branje in poslušanje brane 
besede nas bogati in zdravi, ohranja naš 
lep slovenski jezik, spodbuja domišljijo 
in prevetri naše možgane.

ZAKAJ SO MED DRUGIM 
POMEMBNE PRAVLJICE?
Otrok ob pomoči pravljice spoznava 
svetle in temne plati življenja. Na eni 
strani dobre, poštene in vesele ljudi, na 
drugi strani pa hudobne, zavistne. Ta 
polarizacija in raznovrstnost likov ima 
pomembno psihološko vrednost za 
otroka, ker tudi on ni vedno dober, 

ljubezniv ali potrpežljiv. Pravljica je 
najbrž edina zvrst, ki nagovarja 
otrokovo osebnost v celoti. Spodbuja 
njegovo domišljijo, razvija intelekt, 
neguje potrebo po domišljijskem svetu, 
kaže rešitev problema, priznava 
otrokove težave, je zdravilna za plahe, 
zapostavljene ali fizično šibkejše otroke, 
pojasnjuje različne občutke, otroka 
seznanja s konkretnimi življenjskimi 
razmerami in je v skladu z njegovimi 
strahovi ter željami (Zalokar Divjak, 
2002).

KAJ JE USTVARJALNOST IN ZAKAJ 
JE POMEMBNA?
Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja 
idej, informacij in stvari na izviren, 
nenavaden, nov način. Na razvoj 
otrokove ustvarjalne domišljije vplivajo 
ustvarjalne, domišljijske igre. Razvijanje 
domišljije in ustvarjalnosti je 
pomembna naloga vzgoje otrok. Prav je, 
da otroka spodbujamo h gibalni, 
verbalni, glasbeni in likovni 
ustvarjalnosti. •Informativni klub Taraja

Informativni klub Taraja iz Senožeti prijazno vabi vse otroke, očke, 
mamice, dedke, babice, strice, tete, občanke in občane na Delavnico 
za otroke z branjem pravljice Sija, zvezdica, ki si je želela živeti na 
Zemlji, poslikavo obraza ali rok, risanjem in barvanjem pobarvank. 

Delavnica za otroke 
z branjem pravljice



20



21



22



23



24

DOgaJanJe v našI ObčInI

Turistično društvo Dol je letos 
30. aprila ponovno organizi-
ralo kresovanje na Korantu. 
Privabilo je kar lepo število 

obiskovalcev, zelo zanimivo je bilo 
predvsem za otroke, ki tovrstne izku-
šnje do zdaj še niso imeli. Pravo doži-
vetje pa so tudi prvomajske budnice. 
Obiskali smo dve. Prvo v Dolu pred 
gasilskim domom, kjer je nastopil pi-
halni orkester Litostroj, pridružil pa 
se mu je še pihalni orkester Bežigrad. 
Začeli so že v zgodnjih jutranjih urah, 
ob petih, med številnimi postanki 
obiskali tudi Dol, z nastopi pa zaklju-
čili na veliki proslavi na Rožniku v 
Ljubljani. Gasilci so poskrbeli za pr-
vomajski golaž in pijačo. Kakšno uro 
zatem se je prvomajsko praznovanje 
odvilo tudi na turistični kmetiji Pr' 
Krač v Dolskem. Obiskala jih je 
Vevška godba in uprizorila pravcato 
predstavo. Čeprav imajo novega diri-
genta Aljošo Deferrija, je bil pozor-
nosti deležen tudi stari dirigent Aleš 
Babnik, ki že 34 let prihaja na dvori-
šče Kračeve domačije. Pozdravnima 
govoroma gospodarja kmetije Toneta 
Čiča in župana Željka Saviča sta sledi-
li še lepo število odigranih pesmi in 
slavje praznika dela. •Nina Keder

Po dveh letih so bila 
ponovno obujena 
prvomajske srečanja, 
kresovanja na predvečer 
praznika dela in 
tradicionalne budnice na 
sam praznik dela.

Prvomajsko kresovanje in prvomajske budnice

velikonočni ogenj
Na veliko soboto zjutraj se je na travniku poko-
pališča ob cerkvi sv. Marjete v Dolu zbralo 
lepo število vernikov, da po dveh odpadlih 
blagoslovih zaradi koronavirusa ponovno od-
nesejo plamen velikonočnega ognja na svoje 
domove. Ogenj je blagoslovil župnik Alojzij 
Grebenc. Tradicija, ki je v Dolu zelo dolga in 
močna, se bo ravno zaradi številnih otrok, ki so 
skupaj s starši prišli k blagoslovu, ohranila še 
za prihodnje generacije.   •Tadej Oberstar

Pihalna orkestra Lito-
stroj in Bežigrad v Dolu

Deljenje prvomajskega golaža

Vevška godba na turistični 
kmetiji Pr’ Krač v Dolskem

Kres na KorantuFo
to
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V torek, 12. aprila, smo se župan Željko Savič s soprogo, prof. dr. 
Janez Grad s soprogo ter Miro Špenko in Janez Šimenc, 
predstavnika Čebelarskega društva Dolsko, na povabilo občine 
Litija in Čebelarskega društva Litija udeležili slavnostnega 

odkritja spomenika ob stoti obletnici znamenite čebelarske pravde v 
Litiji. Spomenik je v obliki lipovega cveta, postavljen v krožišču pri 
trgovini Tuš ob vhodu v Litijo. Čebelarsko pravdo so leta 1921 sprožili 
člani novoustanovljenega Čebelarskega društva Litija, ker so želeli doseči 
zaprtje strupene talilnice svinca, ki je povzročala množično umiranje 
čebel. Pravdo so Litijani dobili in leta 1925 se je strupena talilnica tudi 
zaprla. Hkrati z obletnico pravde so praznovali tudi stoto obletnico 
ustanovitve Čebelarskega društva Litija in sedemdeseto obletnico 
podelitve mestnih pravic Litiji. Odkritje spomenika so spremljali bogat 
kulturni program in preveliko število govorcev. •Janez Šimenc, ČD Dolsko

Stota obletnica čebelarske pravde v Litiji

Najčistejšo pitno vodo 
najdemo v neposeljenih 
hribovskih in gozdnatih 
predelih, ponekod pa še tudi 

neposredno ob vaseh. Mnogim 
turistom, ki jih pot zanese v našo 
zeleno deželo, se zdi neverjetno, da 
lahko pijejo vodo iz pipe ter celo 
neposredno iz izvirov, saj je to v svetu 
že prava redkost. Z zavedanjem, da je 
potrebno naravne izvire pitne vode 
varovati in jih ohraniti za prihodnje 
rodove, je nastal projekt, v katerem 
sodeluje kot partner tudi lokalna 
akcijska skupina LAS Srce Slovenije. 
Lani poleti smo na območju občine Dol 
pri Ljubljani ob pomoči domačinov 
popisali naslednje naravne vodne vire:

• korito v Križevski vasi
• Jožetov graben, Senožeti
• Pasji britof ob Vegovi poti, Dolsko
• izvir Ta gorka pod Dolskim
• izvir nad Gostinčarjem, Laze
• potok Slapnica, Laze
• vodni vir pri Končar, Laze 
• zajetje Korant, prepust.

Zanimali so nas zlasti tisti naravni viri 
pitne vode, ki so urejeni, dostopni in 
v uporabi tako med domačini kot 
tudi pohodniki. Med navedenimi 
izviri smo izbrali korito v Križevski 
vasi, izvir nad Gostinčarjem in 
Jožetov graben kot tiste, ki jih bomo 
analizirali z vidika primernosti za 
pitje. Če poznate še kakšen naraven 
izvir pitne vode, ki smo ga izpustili iz 
popisa, nam to sporočite na mija.
bokal@razvoj.si ali 01 89 62 713. 
Dragi bralci, na vseh nas je, da skrbi-

mo za naravo in naše vodne izvire. Ni 
samoumevno, da so čisti, in še manj, 
da bodo takšni ostali. Že zdaj vas va-
bimo, da se poleti udeležite festivala 
pitne vode, na katerem boste lahko 
okušali in primerjali različne vzorce 
naravne pitne vode ter razpravljali s 
strokovnjaki o naravni pitni vodi, nje-
nih prednostih, kvalitetah in vsem, 
kar jih ogroža. •Mija Bokal

Slovenija je ena izmed bolj 
vodnatih dežel v Evropi. 

Vodni izviri samoumevni?

Jožetov graben v 
Senožetih

Korito v Križevski vasi

Izvir nad Gostinčarjem v Lazah

Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah 
preko LAS Srce Slovenije sofinancirata Evropski kmetijski 
sklad in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja 
za obdobje 2014–2020.



DOPOLNILA
Eko zelenje
Ker dnevno zelo težko vnesemo
dovolj zelenjave, vam priporočamo
bližnjico – odličen dodatek
sprejemljivega okusa. Ni slasten, je
pa sprejemljiv, vsekakor pa vreden,
glede na vsebnost hranil. Gre
namreč za ekološko mešanico trav,
alg, kalčkov in acerole (C-vitamin).           
.

NAVADE
Zdrav duh v zdravem telesu naj bo
izhodišče številka ena. Vem, stresu
se ne moremo povsem izogniti,
lahko pa izboljšamo odziv nanj. V
svojo rutino uvedite dnevne
polurne sprehode. 

viskoznosti krvi se poslabša lokalna
oskrba tkiv s kisikom, predvsem v
srcu, možganih in žilah. Če je v
telesu preveč kislih odpadkov, kri
dobi manj kisika. Za pravilno
delovanje srca je torej pomembno
alkalno okolje. Klorofil v Eko                    
.....................

Vsakemu, ki bi rad preventivno
preprečil nastanek krvnih strdkov,
priporočamo uživanje Eko zelenja
iz dveh razlogov: ker deluje alkalno
(razkisa telo) in ker omogoča
prenos kisika po telesu. 
V osnovi klorofil deluje kot hem v
krvi – prenaša kisik po telesu.
Obenem deluje bazično in razkisa
telo. Zakisanost telesa, po drugi
strani, povzroča slabo oskrbo tkiv s
kisikom. Zaradi povišane                     
.

Bralci revije Pletenice lahko
dostopate tudi do brezplačnega
predavanja za vse, ki ste preboleli

Nevarnost pred strdki je postala
aktualna tema zlasti v zadnjih dveh
letih … Pretresljivo dejstvo, da vsak
šesti, ki je prebolel kovid, in vsak
milijonti, ki se cepi, dobi strdke v
pljučih, bi moral biti dober
opomnik, da je treba telo podpreti
in preprečiti morebitne zaplete. 

Strdki po okužbah (kot je kovid)
lahko nastanejo zaradi slabe
preskrbe s kisikom – vsako vnetje
je namreč velik porabnik kisika. In
če ni ustreznega pretoka, potem
pride do strdkov. Še posebej, če so
hkrati prisotni še holesterol,
povišan krvni pritisk ali kakšne
druge žilne bolezni. 

Sicer pa obstajajo tudi drugi
faktorji, ki povečujejo možnost za
pojav strdkov: čas v letu – poletje
(vročina, potenje in izgubljanje
mineralov), dehidracija, vnetne
okužbe, kronične bolezni …
Predvsem pa – ZAKISANOST.
Kombinacija teh elementov je tista,
zaradi katere je največ primerov
kapi ravno v poletnem času.

Kaj torej narediti? Povečati pretok
kisika po telesu in zmanjšati
možnosti za nastanek strdkov z
upoštevanjem določenih navad,
pravilne prehrane in dodajanja
dopolnil. 

HRANA
Izločite hitro hrano, pšenico,
rafinirana živila ter vse mesne  n
mlečne izdelke, ki najbolj zakisajo
telo. Klorofil je tisti, ki prinaša kisik
v kri in še mnogo več. Uživajte
ogromno temno zelene listnate
zelenjave, od kodrolistnatega
ohrovta špinače, radiča, kalčkov,
mikrozelenja – vsak dan eno veliko
solatno skledo. V prehrano dodajte
tudi več začimb, kot so bazilika,
vrtnice, žafran, luštrek, kurkuma
itd. 

Da bi se zavarovali pred krvnimi
strdki, razkisajte svoje telo!

 

Reševanje postkovidnih izzivov

Tudi v maju lahko izkoristite
brezplačno poštnino s kodo
PLETENICE za naročilo prek
www.klepetobkavi.si, lahko pa
enostavno pokličete na 02 6200
230 in z veseljem vam bomo
pomagali.

EKO ZELENJE,
36,4 €

zelenju je torej odlična preventiva
zoper kap in srčne bolezni, saj
pospešuje kroženje krvi in zavira
nastanek krvnih strdkov ter tudi
pomaga pri uravnavanju krvnega
pritiska in holesterola − dveh
dejavnikov, ki sta močno povezana
s kapjo, strdki in srčnimi boleznimi. 

Bralci revije Pletenice lahko
dostopate tudi do brezplačnega
predavanja za vse, ki ste preboleli
kovid. Do predavanja pridete tako,
da skenirate QR-kodo. 

Poskenirajte
kodo za dostop

do brezplačnega
predavanja!
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Občina takrat še ni imela za 
marsikoga zelo uporabne-
ga prostora za zbiranje ze-
lenega odreza. Danes sose-

de sprašujem, če lahko vzamem še 
njihovo pokošeno travo in porezane 
veje ter listje. Ko se kompostiranja en-
krat resno lotiš, materiala zanj na-
mreč ni nikoli dovolj. Preobračanje 
komposta pa je tudi zabava za otroke, 
saj skoraj vedno najdemo kakšne za-
nimive živali (rovke, slepce ...). Za 
uspešno kompostiranje je potrebno 
nekaj dela in nekaj osnovnega znanja 
o razgradnji organskih snovi.
Kompostiranje je proces razgradnje 
organskih materialov, s katerim nasta-
nejo bolj enostavne snovi, ki jih rastli-
ne potrebujejo za rast. Na koncu do-
bimo torej gnojilo z visokim deležem 
humusa. Pri razgradnji so zelo po-
membni najrazličnejši mikroorganiz-
mi (in tudi nekatere večje živali), ki 
pa za svoje delovanje potrebujejo ki-
sik in vlago. Gnitje (razgradnja brez 
prisotnosti kisika) torej ni komposti-
ranje. Kompost je nato osnova za vrt-
narjenje, saj poleg njega ni potrebno 
uporabljati nobenih sintetičnih gnojil. 
Velika prednost je tudi, da ga vsak, 
sploh če ima doma nekaj zelenice, 

drevja in grmičevja, lahko z zelo malo 
truda pridela sam.
Če na kompostni kup odlagamo od-
padke v pravilnem razmerju – določe-
ni odpadki vsebujejo veliko ogljika (t. 
i. rjavi odpadki – suho listje, zmlete 
veje, karton, žaganje), zeleni odpadki 
(trava, ostanki sadja in zelenjave) pa 
vsebujejo več dušika, – kompostiranje 
poteka bolj uspešno. Po navadi ima-
mo na vrtovih premalo rjavega mate-
riala, zato se moramo zavestno truditi, 
da ga dodajamo vso sezono. Najlaže 
si je jeseni pripraviti vreče suhega li-
stja (če imate tega tako veliko kot mi) 
ali vreče žagovine ter nato to vmeša-
vati med zelene odpadke približno v 
razmerju 1:1. Pri tem pomaga tudi, da 
kompost polnimo z večjimi količina-
mi materiala naenkrat, saj le tako za-
gotovimo zadostno količino novega 

materiala, v katerem lahko 
začne potekati vroče kom-
postiranje (temperatura se 
zaradi delovanja mikroor-
ganizmov dvigne tako vi-
soko, da uniči tam prisotna 
semena, pri tem si želimo 
predvsem uničenje semen 
raznih plevelov). Dodatno 
obračanje in premetavanje 
kompostnega kupa pa mi-
kroorganizmom dovaja 
potreben kisik. 
Kompostiranje svežega 
materiala lahko pospešimo 

tudi tako, da vanj vmešamo nekaj že 
zrelega komposta – na ta način na 
svež material nanesemo mikroorga-
nizme, potrebne za njegovo razgra-
dnjo. Kot zanimivost – če v kompo-
stni kup zmešamo drobno zmet mate-
rial v idealnem razmerju, ga navlaži-
mo in ob ustreznem času premetava-
mo (zračimo), lahko dobimo zrel 
kompost, primeren za uporabo, že v 
manj kot 20 dneh. Vsako leto celoten 
vrt prekrijemo z okrog 5 cm debelo 
plastjo ter na ta način obogatimo tla 
ne samo s hranili, ampak tudi z vsemi 
koristnimi mikroorganizmi, ki se na-
hajajo v njem.
Poleg gnojila je kompost tudi učinko-
vita zastirka, saj ščiti vrhnjo plast ze-
mlje pred izpiranjem med močnim 
dežjem in zmanjšuje izhlapevanje vla-
ge v sušnih obdobjih. Sploh v naših 
krajih, kjer so polži zelo pogosti, se 
druge vrste zastirk ne obnesejo tako 
dobro.
Pri nas imamo zdaj na vrtu že tri 
kompostne kupe. Prvega, v katerega 
se trudimo dodajati material v ustre-
znem razmerju. Drugega, ki je name-
njen večjim nezmletim vejam in bolj 
grobemu materialu ter predstavlja tu-
di neke vrste zalogo materiala za prvi 
kup. Tretjega, ki smo ga naredili pred 
kratkim, in je namenjen kompostira-
nju iglic za pripravo komposta z bolj 
kislim pH.  
 •dr. Mojca Jež, univ. dipl. biotehnolog

Pred nekaj leti, ko me 
vrtnarjenje še ni tako 
zanimalo, sem imela vsako 
jesen težave, kam spraviti 
vse odpadlo listje z naših 
štirih večjih dreves na 
dvorišču.

Komposta ni nikoli preveč

Plasti v kompostnem kupu zgodaj spomladi

Prisotnost deževnikov v kompostnem kupu je zelo zaželena.
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Še posebej vabimo starejše, 
upokojene in invalidne ose-
be. Vsi se bomo dobivali v 
dvorani v župnišču v Dolu. V 

sredo, 18. maja, ob 17.00 bomo skupaj 
s fotografsko sekcijo spoznali osnove 
fotografiranja. 8. junija ob 17.00 pa se 
na kulinarični delavnici seznanili s pri-
pravo curryja. 
Otroci bodo prišli na svoj račun 1. juni-
ja ob 17.00. S seboj bodo prinesli majč-
ke, ki jih bodo ustvarjalno poslikali z 
različnimi motivi. V sredo, 15. junija, 
ob 17.00 se bomo še bolj zabavali, ko 
bomo skupaj naredili najbolj smešno 
strašilo iz naravnih materialov. 
Priskrbimo ves material, razen majčk, 
vi prinesete le dobro voljo. Število je 
omejeno. Vse prijave na vrtzdravilni-
hrastlin@gmail.com (Sabina, KD Dol 
pri Ljubljani).
Dogodke, torej naše delavnice, sofi-
nancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja RS 
2014–2020 preko LAS Srce Slovenije.  

Maj je v znamenju dnevov odprtih vrat 
na vrtu zdravilnih rastlin pri Sabini 
Grošelj. Letos bo v tem času na voljo 8 
brezplačnih delavnic. Posebej vabljeni 
vsi brezposelni, seveda pa ste dobro-
došli tudi vsi ostali.

V Osredkah se lahko na našem vrtu od 
25. do 28. maja podučite o naravnih 
pristopih vrtnarjenja, pripravi zeliščar-
skih izdelkov, osnovah zeliščarstva in 
kulinaričnih cvetnih gurmanskih užit-
kih in še vrt si lahko brezplačno ogle-
date, si dopolnite zaloge v zeliščarski 
malhi z našimi čaji, pripravki, sirupi in 
praški ter v svoje gredice odnesete na-
še sadilne viške (sejančke, sadike, pota-
knjence itd.) Zelo pestro bo, zato si 
shranite tole objavo. Prisrčno vabljeni!

Sreda, 25. maj 
• 16.00–20.00 – možen ogled in nakup
• 16.30–18.00 – priprava sirupov in 
zeliščarskih zvarkov
Četrtek, 26. maj 
• 10.00–13.00 in 16.00–20.00 – možen 
ogled in nakup
• 10.00–11.00 – užitne divje rastline na 
krožniku, namazi
• 16.30–18.00 – priprava sirupov in 
zeliščarskih zvarkov
Petek, 27. maj 
• 10.00–13.00 in 16.00–20.00 – možen 
ogled in nakup

• 10.00–11.00 – užitne divje rastline na 
krožniku, namazi
• 16.30–18.00 – priprava sirupov in 
zeliščarskih zvarkov
Sobota, 28. maj  
• 9.00–14.00 in 16.00–20.00 – možen 
ogled in nakup
• 10.00 – priprava olj, tinktur, mazil
• 16.00 – zeliščarska prva pomoč
• 18.00 – sirupi in zvarki

In da ne pozabim na svoj drugi »angel-
ski vrt« v Mekinjah v samostanu. Tudi 
tam so delavnice in vabljeni 12. maja 
ob 17.00 na zeliščarski ogled/delavnico 
spomladansko-poletnih opravil zeli-
ščarja in spoznavanje cvetočih zelišč. 
Za vse ostale informacije/prijave/naro-
čila povprašajte na vrtzdravilnihra-
stlin@gmail.com.
Dogodke, torej naše delavnice na vrtu, 
sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za raz-
voj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja RS 
2014–2020 preko LAS Srce Slovenije.  
•Sabina Grošelj

V Kulturnem društvu Dol pri 
Ljubljani, v sekciji Aktiv žena 
Marjetice bomo v maju in 
juniju pripravili še nekaj ust-
varjalnih delavnic za mlade in 
mlade po srcu. 

Delavnice za mlade in mlade po srcu

Plamenke in nekaj članov otroške skupine smo se prijavili  na 11. 
državno in 13. regijsko tekmovanje v peki kruha v Beli Cerkvi na 
Dolenjskem. 9. aprila 2022 smo tja odpeljali  9 različnih kruhov in 
dosegli lepe rezultate, in sicer štiri zlata priznanja, štiri srebrna 
priznanja in eno bronasto priznanje. V veliko veselje nam je, da so 
nas tudi tokrat naši »plamenčki« spodbudili, da smo se odločile za 
tekmovanje, saj nam ta tekmovanja dajejo priznanje, da smo na 
pravi poti, in želimo si, da bi tudi naš podmladek naučili, da se 
najboljši kruh peče doma. • Majda Peterka, aktiv žena Plamen

Peka kruha
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Po dveh letih premora smo ponovno prejeli povabilo 
na 12. državno ocenjevanje pletenic v Prečni pri 
Novem mestu. V petek smo se pridružili Plamenkam 
pri peki pletenic v kuhinji Turističnega društva 
Dolsko. Po dolgih urah peke smo skupaj napekli 7 
pletenic v obliki srca in eno posebno, ki jo je v obliki 
podkve prepletel moj najmlajši brat. V nedeljo, 3. 
aprila 2022, smo se družinsko odpravili v Prečno, 
kjer je potekala razglasitev ocenjevanja. Razstavljenih 
je bilo 44 pletenic različnih oblik. Na razglasitvi smo 
prejeli 7 zlatih priznanj in eno srebrno, kar je naš 
največji uspeh do sedaj. Tako smo zaključili še eno 
uspešno leto in komaj čakamo na naslednji dogodek. 
 • Jošt Lunar za Aktiv žena Plamen

Peka pletenic

Folklorni večer 
 v petek, 3. 6. 2022, ob 19. uri v Kulturnem domu Dolsko

Na odru v Dolskem bo tokrat zaigral Senožeški tamburaški orkester in zaplesali bodo 
Otroška folklorna skupina Dolsko, odrasla Folklorna skupina Dolsko in presenečenje 

večera bosta skupini s plesi drugih držav ...

Zelo bomo veseli, da nam s svojo prisotnostjo izkažete podporo za naše delo.

Vstopnine ni! Vljudno vabljeni!

Vas zanima? 
Pridružite se nam na odprti vaji 20. 5. 2022 v Kulturnem domu Dolsko v tednu ljubiteljske kulture.

Otroci ob 18.00 uri.
Odrasli ob 19.00 uri.

Z vami bodo zaplesali člani Otroške folklorne skupine in odrasle Folklorne skupine Dolsko.
Prvih plesnih korakov vas bodo naučili: strokovni vodja FS Janez Florjanc – Fofo, mentorja OFS 
Mojca Baloh in Matej Dolinar, na harmoniki vas bosta spremljala Klemen Uršič in Miro Dečman.

Ohranjajmo kulturno dediščino naših pra...babic.
Predznanje ni potrebno. Vabljeni, veseli bomo vašega obiska.

 Zlatka Tičar, TD Dolsko

Večer plesa in petja

plesi V času Vaših praprababic?
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nov šotor

Sto dni pred uradnim začetkom Gasilske olimpijade je 
pred prostori Prostovoljnega gasilskega doma Dol potekal 
slovesen dvig zastave. Predsednik gasilske zveze Dol-
Dolsko Gregor Pirc je prebral slavnostni nagovor, v ka-
terem je bilo poudarjeno: »Gre za pomembno in množično 
simbolno dejanje, točno 100 dni pred slovesnim odprtjem 
s prižigom ognja Gasilske olimpijade Celje 2022. To bo 
prva tovrstna velika gasilska olimpijada v Sloveniji, gostilo jo 
bo knežje mesto Celje. Mednarodna gasilska organizacija 
CTIF je slovenskim gasilcem zaupala organizacijo največ-
jega do godka zaradi izjemnih tekmovalnih uspehov naših 
gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v preteklosti pa tudi 
zato, ker smo se že večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob 
različnih priložnostih.« Prireditev bo potekala od 17. do 24. 
julija 2022. Do zdaj je prijavljenih 25 držav.  • Nina Keder

27. 4. 2022 je PGD Dolsko organiziralo tradicionalno gasilsko 
vajo na ravni GZ Dol-Dolsko in občine Dol pri Ljubljani. Vaja, 
ki se je začela kot društvena vaja in se leta 1977 pod povelj-
stvom Franca Resmana spremenila v sektorsko vajo občine 
Moste-Polje ter se preoblikovala v občinsko z oblikovanjem 
nove občine, ima tudi neformalno ime Resmanova vaja. Vsako 
leto se priredi na drugi lokaciji, saj se skuša ugotoviti ravnanje 

ob večjih požarih na objektih, kjer do le-teh lahko pride, in s 
tem skrajšati čas intervencije. Letos nam je prostor odstopil 
Ivo Orehek - Joc na Fakinovi domačiji v Petelinjah. Iskreno se 
mu zahvaljujemo. Vaje se je udeležilo več kot 80 gasilcev, tako 
operativnih kot tistih, ki so pomagali pri sami pripravi in poteku 
vaje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Z gasilskim pozdra-
vom: Na pomoč! • Boštjan Zupančič, PGD Dolsko

Gasilska olimpijada v Sloveniji

Tradicionalna gasilska vaja

Lani je PGD Dolsko od civilne zaščite dobilo v hrambo in 
uporabo nov šotor. Gre za šotor podjetja Acovia Design, 
d. o. o. Uradna oznaka šotora je MV 5. Gre za modularni 
šotor, sestavljen iz 5 modulov. Dolžina modula je 2.5 me-
tra in širina 5.6 metra. Bočna višina šotora je 1.8 metra, 
skupna dolžina pa 12.5 metra in pokrije 70 kvadratnih 
metrov. Šotor je narejen iz najnovejših impregniranih 
materialov in je ob pravilni postavitvi primeren za vse 
vremenske razmere. V soboto, 23. 4., je PGD Dolsko 
s pomočjo inštruktorjev podjetja Acovia organiziralo izo-
braževanje o pravilni postavitvi in pravilni hrambi šotora. 
Udeležilo se ga je 21 gasilcev naše občine, za kar se 
jim zahvaljujemo. Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 
 •Boštjan Zupančič, PGD Dolsko
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Sašo je širša javnost spoznala 
po vlogi v muzikalu 
Briljantina, kjer je odigrala 
vlogo Sandy, večkrat je že 

nastopila z orkestrom Big band RTV 
Slovenije, trikrat je nastopila na 
Poletni noči na Kongresnem trgu v 
Ljubljani v okviru Ljubljana Festivala, 
lani tudi prvič na Melodijah morja in 
sonca. Osvojila je nagrado za najobe-
tavnejšo avtorico in izvajalko. 
Trenutno je pred njo nov nastop na 
prireditvi Poletna noč v okviru 
Ljubljana Festivala, a bolj kot tega se 
veseli velikega koncerta, ki ga bo 
imela v Kulturnem domu Dolsko. »V 
Dolskem bo predstavitev mojega pr-
vega albuma, ki se ga zelo veselim, 
sploh ker bo to v domačem kraju. Tu 
so ljudje, ki me spremljajo že od 
majhnega, in sem si zelo želela, da ta 
koncert naredimo tukaj.« Saša je v 
dvorani v Dolskem sicer že večkrat 
nastopila, a tokrat bo zanjo poseben 
večer, med njenimi gosti pa bo kar 
nekaj zanimivih in znanih imen iz 

sveta slovenske glasbe. Naslov njene-
ga albuma Zaljubljena v ta svet pove, 
da je rdeča nit pesmi pozitivizem: »To 
je moj stil. Tudi na koncertu bo veliko 
pozitivne energije, tako da bomo lah-
ko skupaj zapeli in mogoče tudi za-
plesali.« Koncert je načrtovala že za-
dnja tri leta, a ji je covid prekrižal na-
črte in jih preložil za dve leti. Saša 
ima sicer rada glasbene festivale, 
spremljala je tudi Evrovizijo in sloven-
sko Emo, kjer pa do sedaj še ni imela 
sreče pri izboru. »Dobro je, da nimaš 
velikih pričakovanj, saj tam ni po-
membna le dobra pesem in izvajalec, 
ampak je veliko odvisno tudi od žiri-
je, kakšna pričakovanja imajo oni. 
Poskušam pristopiti čim bolj neobre-
menjeno, brez pričakovanj.« Glasbena 
ustvarjalka neizmerno uživa in se 
sprošča v naravi, ki obkroža njen kraj: 
»Rada se veliko sprehajam. Imamo 
srečo, da smo zunaj mesta, da imamo 
veliko zelenih površin. Imam tudi 
kužka in najlepše se mi je z njim 
sprehajati po domačih travnikih.« S 

soprogom, prav tako glasbenikom 
Aleksom Volaskom, sta si skupni 
dom ustvarila v Senožetih, a dobro 
voljo s pomočjo svoje glasbe širita po 
celi Sloveniji. •Nina Keder

V naši občini imamo več odličnih glasbenikov. Mednje se 
uvršča tudi pevka Saša Lešnjek, ki prihaja iz Senožeti. Na svoj 
domači kraj je zelo navezana, zato se je tudi odločila, da svoj 
prvi album predstavi kar v dvorani Kulturnega doma Dolsko.

Mili glas iz Senožeti
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Naš občan, Senožečan Žarko Kuc, ki že 35 let 
nastopa preoblečen v zabavnega klovna Žareta, je v 
družbi čarodeja Tonija pripravil nekaj zabavnih točk ter 
navdušil najmlajše in njihove starše. Ob tej priložnosti 
je izšla tudi prav posebna slikanica, posvečena 
našemu klovnu, in si jo je marsikateri otrok odnesel 
tudi domov. Po koncu zabavnega programa je klovn 
Žare poudaril: »Ne pozabite: življenje je ena sama 
cirkuška predstava, bodite klovni tudi vi!«  •Nina Keder

Klovn Žare zabaval otroke
Prav posebno sobotno dopoldne je klovn Žare 
pripravil v dvorani Kulturnega doma v Dolskem. 

Čarovnik Toni in klovn 
Žare sta nasmejala 
zbrane otroke.

Slikanica Klovn Žare
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akTuaLnO

Prvo praznovanje svetovnega 
dne čebel je bilo organizirano 
leta 2018 v Žirovnici na 
Gorenjskem, kjer je bil rojen 

Anton Janša, največji čebelar, ki se je 
rodil 20. maja 1734 in po katerem je bil 
izbran dan za praznovanje svetovnega 
dne čebel. Od razglasitve naprej se za 
praznovanje SDČ odločajo številne 
organizacije in različna združenja po 
celem svetu. Nekatere aktivnosti, 
povezane s praznovanjem svetovnega 
dne čebel, koordinira Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob 
sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije (ČZS). Skupaj sta vzpostavila 

delovanje spletne strani www.
worldbeeday.org, na kateri so zbrane 
koristne informacije, povezane s 
praznovanjem. Na mednarodnem 
področju praznovanje SDČ spodbuja 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) s sedežem v Rimu ob 
sodelovanju z mednarodno čebelarsko 
organizacijo APIMONDIA. Glavni 
namen SDČ ni praznovanje, ampak 
predvsem ozaveščanje širše javnosti:
1. Čebele in ostali opraševalci so 
izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na 
veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in 

posamezniki narediti za 
prihodnost, da bomo 
ohranili čebele!

AKTIVNOSTI ZA 
BOLJŠE PREžIVETJE 
ČEBEL:
• Sajenje avtohtonih 
medovitih rastlin 
(seznam rastlin je 
dosegljiv na spletni strani 
ČZS)
• V okrasne namene (na 
balkonih in drugih 
zunanjih prostorih) 
sejemo, sadimo medovite 
rastline.
• Ohranjamo travnike z 

večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi 
rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih 
pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije 
za začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam 
škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v 
sadovnjakih in vinogradih pred 
škropljenjem s pesticidi.

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko 
vsakdo najde zamisel, kaj lahko naredi 
za čebele in ostale opraševalce. Ob tem 
moramo vedeti, da s tem, ko 
pomagamo čebelam, pomagamo tudi 
ostalim organizmom in nenazadnje 
ljudem. Čebele namreč za dober razvoj 
in življenje potrebujejo skoraj enake 
življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, 
vodo in zdravo okolje brez 
onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi 
bolj zdravo za življenje ljudi. Bodimo 
odgovorni, varujmo okolje in tudi sami 
bomo živeli v boljšem in predvsem bolj 
zdravem okolju!
 •Dr. Peter Kozmus, podpredsednik 
 svetovne čebelarske organizacije Apimondia

Praznovanje 5. svetovnega dne čebel
Fo

to
: 

ar
hi

v 
Č

ZS

20. maja bomo praznovali že 5. svetovni dan čebel (SDČ), ki so ga leta 
2017 razglasili Združeni narodi na pobudo Republike Slovenije. S tem 
se je končal postopek, ki se je začel leta 2014. Razglasitev še danes 
pomeni enega največjih diplomatskih dosežkov samostojne Slovenije.

8. istrski maraton
10. aprila se je nekaj članov našega Športnega društva 
Partizan Dolsko odpravilo v Koper na enega izmed 
najlepših tekov pri nas. Zlatka Tičar (56:38), Dušan 
Bartelj (49:11) in Mihal Burilov (46:11) so se udeležili teka 
na 10 km. Miha Bandalo (1:42:18) pa se je udeležil teka 
na razdalji malega maratona (21,1 km). Po res dolgem 
času je bila to spet tista prava prireditev z mnogo gledalci 
ob progi in seveda z zaključkom, kot se spodobi. Vsi štirje 
so dosegli lepe rezultate, kar pomeni še lepšo spodbudo 
za nadaljevanje tekaške sezone.   •Miha Bandalo
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Ko pokukajo prvi zvončki iz trave in narava oživi, oživimo 
tudi zeliščarice. Pot nas je peljala do Divače, kjer smo 
nabirale dren. Rek, da je nekdo zdrav kot dren, je 
povezan s to rastlino. Dren raste na kraških planjavah 
in je cenjen tudi v ljudskem zdravilstvu. Že od antičnih 
časov so ga ljudje uporabljali proti driski in vročini. V 
plodovih so nakopičene čreslovine, vitamin C, sluzi in 
železo. Okusen je čaj iz posušenih plodov in listov, jeseni 
pa delamo marmelado iz drnulj. Pot smo nadaljevale do 
Kort, največjega naselja v zaledju Izole. Korte so značilna 
istrska vas in središče izolskega podeželja. Na južnih 
pobočjih so oljčniki in vinogradi. Me smo se podale po 
poti Kaštelirja, arheološkega najdišča, ki s svojimi 1.230 
kvadratnimi metri predstavlja eno večjih prazgodovinskih 
naselbin v slovenskem delu Istre. Ob poti rastejo lučnik, 
divji por, hermelika, šparglji … Me pa smo se ustavile še v 
oljčniku in obnovile znanje o oljčnih listih, ki tudi uspešno 
znižujejo krvni tlak. Po kratkem postanku za malico in 
klepet smo nadaljevale pot proti Novi vasi nad Dragonjo. 
To je slikovita gručasta vasica, ki se nahaja na 276 
metrov visokem hribu Šavrinskega gričevja. Če vas pot 

zanese proti morju, zavijte kdaj malo višje, nad Dragonjo 
in obiščite skrite bisere Šavrinskega gričevja. Ne bo vam 
žal. Niti nam ni bilo. Hvaležne naši mentorici Veroniki, ki 
za nas vedno najde še neodkrite lepote naše domovine, 
smo se poslovile z željo, da nas pot spet pelje novim 
dogodivščinam naproti. •Marina Kopač

kaJ DeLaJO naša DrušTva

Društvo Lipa Domžale, 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje, je organizira-
lo štiridnevni izlet v 

Opatijo z ogledom nekaterih bližnjih 
krajev. Po vseh omejitvah zaradi epi-
demije se je prav prilegel nekajdnev-
ni potep, kjer smo imeli možnost 
druženja in raziskovanja novih krajev. 
Peljali smo po avtocesti proti 
Zagrebu, preko Gorskega Kotorja do 
Bakarskega zaliva in mesta Bakar. Na 
pomolu so nas sprejeli člani 
Turističnega društva Bakar: predsed-
nica in starejše gospe v oblekah me-
ščanske noše ter mestna straža v uni-
formah. Mesto Bakar se kaže kot me-
stece srednjeveške zasnove in je kot 
amfiteater razvrščeno na pobočju ob 
zalivu, kot so že v rimskih časih za-
snovali naselbino Volcera. Nekoč je 
bil Bakar največje mesto na 
Hrvaškem. Habsburško obdobje z 
Marijo Terezijo pa je dalo mestu še 
večjo veljavo z vlogo upravnega sre-
dišča, z razvojem pristanišča in ladje-
delnice, s pomorsko šolo, s spodbu-
janjem trgovanja, ribištva in vinogra-
dništva. Drugi dan je bil namenjen 
vodenemu ogledu znamenitosti 

Opatije, samostojnemu pohajkovanju 
ali kopanju v bazenu. Tretji dan je bi-
lo na izbiro: izlet do romarskega kra-
ja Trsat, Reke in mesteca Kastav ali 
svobodno pohajkovanje. Najprej smo 
se napotili v Kastav, majhno utrjeno 
mestece na pobočju nad 
Kvarnerskim zalivom. Ogledali smo 
si mestno Ložo ter vaški trg z vodno 
cisterno – šterno. Sledil je ogled 
Trsata, pomembne utrjene naselbine 
nad Reko. Reka je tretje največje hr-
vaško mesto in pomembno upravno, 
kulturno, prometno, univerzitetno 
središče. Sprehodili smo se po prista-
niškem nabrežju, mimo gledališča, 
mogočnih stavb bank in zavarovalnic 
ter sedežev podjetij. Zadnji dan je bil 
namenjen povratku domov preko 
Istre. V Slovenijo smo se vrnili preko 
mejnega prehoda Gračišče in mimo 
Hrastovelj polni vtisov ter z novimi 
prijatelji in znanci iz avtobusa. Izlet 
nas je premaknil proti normalnemu 
življenju po dve leti trajajočem turob-
nem covidnem obdobju. Omogočil 
nam je, da bomo laže počakali na no-
va potepanja z Univerzo za tretje ži-
vljenjsko obdobje Lipa Domžale, kjer 
je vedno prijetna družba. •Boris Bizjak

Spomladanski Izlet v Opatijo
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v slovenski Istri mimoza cveti in rožmarin diši
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kaJ DeLaJO našI OTrOcI

Čistilni akciji, ki je potekala 19. 
marca v naši občini, so se pridružili 
tudi člani Lovskega društva Pšata. 
Očistili so območje ob cesti od Sela 
pri Ihanu do rondoja na Vidmu. 

čistilna akcija 
v naši občini

V MPrvič smo na bralno-ustvar-
jalno noč povabili učence 4. 
in 5. razreda. Energija nas je 
– 70 učencev in 16 učiteljev – 

povezala v skupne dejavnosti. Niti pri-
jateljstva in povezanosti smo pletli ob 
pogovoru, glasbi in knjigah. Vmes pa 
je bilo še veliko zabave in smeha. Po 
začetnem »ogrevanju« smo učencem 
ponudili 7 delavnic in izbrali so tisto, 
ki jih je najbolj pritegnila. Ustvarjali 
so v delavnicah Zgodba skozi glino, 
kjer so skozi prste sproščali svojo do-
mišljijo; Pikapolonica, v kateri so se 
zazrli v stare čase in ustvarjali punčke 
iz cunj; ter v delavnici Knjižne kazal-
ke, da bodo z njimi lahko obdarili 
svoj najbližje. V Pripovedovalski de-
lavnici – Nekje, nekoč … so se preiz-
kusili v sproščenem pripovedovanju 
zgodb in nastopanju. Delavnica 
Packarija skozi gib je učence nagovar-
jala k ustvarjanju ter povezovanju gi-
ba, barv in umetnosti. V Nastopaški 

delavnici so se zabavali z improvizaci-
jo, v delavnici Piškotnica pa so spekli 
slastne piškote, s katerimi smo se po-
sladkali pred slovesom. Za vse nas 
sladkosnede je poskrbela tudi kuhari-
ca Natalija, ki nam je poleg okusne 
večerje spekla še čudovite čokoladne 
torte. Iskali smo skriti zaklad, si izme-
njali knjige, se z lučkami odpravili na 
sprehod po okolici in seveda tudi bra-
li, čeprav nam je ob mnogih aktivno-
stih skoraj zmanjkalo časa za dolgo 

skupno branje. Noč je bila zares krat-
ka, saj smo se v sanje zazibali šele ma-
lo pred drugo uro zjutraj. Kar pre-
kmalu je prišlo jutro, ko nas je nežna 
glasba že zbujala v nov dan. Po prijet-
nem razgibavanju in zdravem zajtrku 
smo še zadnjič sedli v skupni krog in 
podelili svoje misli. Lepo nam je bilo 
in gotovo se prihodnje leto spet zbe-
remo ob knjigah in še marsičem. Tudi 
tebe vabimo, da se nam pridružiš. 
 •Andreja Peklaj Zibelnik

Tudi letošnje druženje 
učencev in učiteljev ob 
branju in drugih aktivnostih 
je bilo nekaj posebnega. 

Noč branja in ustvarjanja za učence 4. in 5. razreda 
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športni Juriš na 4
Organizator: ŠD Partizan Dolsko
Datum: od 5. maja do 31. avgusta 2021 s ciljem na 
vrhu Sv. Miklavža
Opis akcije: Udeleženci zberejo čim več obiskov Sv. 
Miklavža, ki se nahaja na razglednem pomolu nad reko 
Savo na višini 742 m. Nanj se lahko podate iz Dolskega 
ali iz Senožeti skozi Veliko vas, iz Ribč čez Grmače 
in Katarijo, lepa tura gre tudi čez Murovico in Cicelj. 
Dostopne poti vodijo tudi čez Javorščico in iz Moravč. 
Veljajo peš, tekaški ali kolesarki vzponi iz doline Save 
ali primerljivo iz Moravč. Udeleženci se vpišejo v za to 
pripravljen zvezek, ki se nahaja v nabiralniku ob vhodu v 
gostišče tik pod cerkvijo. Prijavnine ni.
Razglasitev rezultatov: Na kolesarskem vzponu v 
Zagorico (prvo nedeljo v septembru) se podeli nagrada 
desetim, ki bodo največkrat osvojili vrh.
Informacije: www.sddolsko.si, www.facebook.com/
sddolsko, sddolsko@gmail.com

Skupaj s Turističnim društvom Dol pri Ljubljani, Tekaško smučarskim klubom 
JUB Dol pri Ljubljani in z našim Športnim društvom Partizan Dolsko smo izvedli 
11. gozdni tek in pohod okoli hriba Ajdovščina nad Dolom pri Ljubljani. Na 
2,5 ter 6 in 11 km dolgih progah se je pomerilo 60 tekačic in tekačev. Proge 
so vsebovale vse, kar je značilno za kvaliteten trail tek. V otroških kategorijah 
sta na 2,5 km zmagala Tinkara Grilj in Jaša Judež. Na 6 km sta bila najhitre-
jša Tia Janežič in Ažbe Tičar. Na najdaljši razdalji pa sta zmagala Katja Marolt 
in Matej Bajde. Posebna zahvala športni trgovini Nordic Petra Majdič s. p. in 
seveda podjetju Promoluks (Robert Šmid s. p.) Matej Markovič za nagrade za 
najuspešnejše. Bilo je veselo in veliko dobre volje. Zahvala seveda vsem, ki so 
sodelovali tako pri pripravi in označevanju proge kot tudi pri sami organizaciji res 
lepega in športno obarvanega dogodka. Rezultate in fotografije si lahko ogle-
date na www.sddolsko.si. • Miha Bandalo

Vzponi na Sv. Miklavža

Šport združuje 

Akcija Juriš na 4 je letna športno-rekreativna dejavnost, ki 
je tako poimenovana, ker se mora posameznik, če jo želi 
uspešno končati, udeležiti vsaj štirih od petih posamičnih 
prireditev, ki so v organizaciji občinskih športnih in 
turističnih društev: ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri 
Dolskem, TSK Jub Dol pri Ljubljani, TD Dolsko in TD Dol 
pri Ljubljani. Namenjena je kolesarjem, tekačem in po-
hodnikom naše občine. Izziv lahko najdejo tako občasni 
rekreativci, ki jim je cilj že sama udeležba na prireditvi oz. 
prehojena, pretečena, prevožena razdalja, kot tudi bolj 
tekmovalno naravnani rekreativci, ki si za cilj zastavijo 
določen čas.

SEZNAM PRIREDITEV:
•19. tek in pohod na Murovico – 26. marec 2022
•11. gozdni tek in pohod v nordijski hoji okoli Ajdovščine 
– 23. april 2022
•vzponi/izleti na Sv. Miklavža – 5. maj–31. avgust 2022
•19. kolesarski vzpon k baronu Juriju Vegi – predvidoma 
4. 9. 2022
•32. novoletni tek – Dolsko 2022 – 26. 12. 2022

Nagrada: Vsak občan in član društva organizatorja, ki bo 
sodeloval na štirih prireditvah, bo prejel praktično na-
grado. Evidenco vodi ŠD Partizan Dolsko, razglasitev in 
podelitev nagrad pa se bosta odvili v sklopu 32. novolet-
nega teka Dolsko.
Informacije: sddolsko@gmail.com, 031 578 092 (Nika)
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Oba naša sogovornika živita 
za dni, ko se lahko predajata 
športnim aktivnostim. Miha 
je nekdanji aktivni smučar, 

atlet, ki ima danes agencijo za digitalni 
marketing in postavitev spletnih strani, 
sicer pa je doktoriral na Fakulteti za 
šport, Nejc pa se profesionalno ukvar-
ja z osebnim trenerstvom pod okriljem 
Športnega društva NBP FIT.

PRENOVA FITNESA
Nejc je še posebej zadovoljen, saj je z 
vztrajnostjo društveni fitnes, ki se na-
haja v Kulturnem domu Dolsko, pope-
ljal na višji nivo. Pridobil je predračune 
za novo opremo, prodal stare naprave, 
se dogovarjal z obrtniki, vložil veliko 

ur prostega časa v prenovo fitnesa. 
Prenova je potekala po delih, večino-
ma v času pandemije, ko je bil fitnes 
zaprt, zaključila pa se je v začetku leto-
šnjega leta. Zdaj je fitnes opremljen po 
zgledu najsodobnejših telovadnic, je 
zelo funkcionalen in namenjen vadbi 
vseh starostnih skupin. V njem se lah-
ko izvaja tako kondicijska priprava 
športnikov kot rehabilitacijska vadba 
po poškodbah. Prostor je po novem 
manj zasičen z napravami, več je pro-
stih uteži. Največja pridobitev je kardio 
naprava Assault airbike, kolo z ročka-
mi, pri poganjanju katerega deluje ce-
lotno telo. Na voljo so tudi ročke mase 
2–30 kg, kletka z olimpijsko palico in 
utežmi, medicinske žoge ter kettlebell 
uteži, to so tako imenovane zvonaste 
uteži z ročajem. Fitnes deluje v vseh le-
tnih časih. Najbolj je obiskan v zimskih 
mesecih, ko se v tednu zvrsti tudi do 
40 različnih uporabnikov. Po novem 
bo vsak nov uporabnik deležen uvo-
dne ure pod strokovnim vodstvom, 
kjer bo seznanjen s fitnes napravami 
in varnimi ter učinkovitimi pristopi k 
vadbi. Zahvala gre tudi občini, ki je 
prenovo delno finančno podprla. 

BESEDE PREDSEDNIKA
Predsednik Miha Bandalo se veseli: 
»Uspešno smo izvedli projekt Gibanje 
nas druži, vodeno vadbo za začetnike 
in starejše. Ob občinskem prazniku 
smo uspešno zaključili tradicionalni, 
že 20. gorski tek in pohod na 
Murovico. Lepo je bilo imeti spet pri-
reditev v živo. Tako smo 11. gozdni tek 
in pohod okoli Ajdovščine nad Dolom 
ponovno organizirali v tradicional-
nem terminu 23. aprila. Lepo je bilo 
spet videti nasmejane tekače in poho-
dnike. Prireditev smo organizirali sku-
paj s TSK JUB Dol in Turističnim dru-
štvom Dol pri Ljubljani. Člani kolesar-
sko tekaške sekcije pa so se že začeli 
udeleževati rekreativnih tekaških in 
kolesarskih prireditev. Zelo aktivna je 
tudi naša namiznoteniška sekcija. 
Igrajo v 3. namiznoteniški ljubljanski 
ligi in so zelo resni kandidati za napre-

dovanje v višjo ligo. V novembru se 
obeta zelo močan namiznoteniški tur-
nir. Veselimo se tudi že največjega 
športnega dogodka v naši občini, to je 
Novoletni tek, letos 33. po vrsti. 
Zadovoljni smo, da ljudje prepoznajo 
kakovost delovanja našega Društva, ki 
se kaže v visokem številu članov. Nam 
pa je v čast in ponosni smo, da z naši-
mi projekti omogočamo našim čla-
nom predvsem možnosti različnih 
oblik športnih vadb. Tako lahko veliko 
naredimo za naše dobro počutje in 
zdravje. Vabljeni seveda vsi ljubitelji 
športa, predvsem ljubitelji teka, kole-
sarjenja, plavanja, fitnesa, vodenih 
vadb, košarke, odbojke in namiznega 
tenisa, še posebej pa smo veseli raznih 
novih idej in pobud za različne špor-
tne dogodke. Za vse smo dosegljivi na 
sddolsko@gmail.com in na naši sple-
tni strani www.sddolsko.si in 
Facebook strani. Zahvaljujem se vsem 
članom, ki z veliko mero zanesenja-
štva in veselja do športa pripomorejo 
k višji kakovosti življenja in preživlja-
nja prostega časa v naši občini.«  
 •Nina Keder

V Športnem društvu Partizan 
Dolsko z več kot 40-letno 
tradicijo so v zadnjem letu  
veliko energije in sredstev 
namenili za prenovo fitnes 
prostora v Dolskem. O 
njihovih dejavnostih smo 
poklepetali s predsednikom 
Mihom Bandalom in članom 
Nejcem Bartolomejem 
Polancem.

Novosti v Športnem društvu Partizan 
Dolsko – 1.457 kilogramov uteži  
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Nejc Bartolomej Polanec

Miha Bandalo

Poskenira-
jte QR kodo 
in si oglejte 
video, kako 
je fitnes iz-
gledal pred 
prenovo 
in kako je 
videti zdaj.
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Ekipno prvenstvo je potekalo 
v kategorijah deklice do 12 
let, dečki do 12 let, dekleta 
do 15 let in fantje do 15 let. 

Pri dekletih so v ekipi tri šahistke, pri 
fantih pa štirje igralci. Letošnji prven-
stvi sta bili še posebej zanimivi tudi 
zato, ker so šahisti po dolgem času 
nastopili v živo. Regijsko prvenstvo 
Ljubljane je potekalo v petek, 1. aprila, 
na naši osnovni šoli. V kategorijah de-
klic in dečkov do 12 let smo zelo su-
vereno osvojili prvo mesto in se kvali-
ficirali na državno prvenstvo. V kate-
goriji fantov do 15 let so našo šolo za-
stopali Jernej Zidar, Anton Kosem, Val 
Višek in Urban Divjak. V zelo izenače-
ni konkurenci so na koncu osvojili 
odlično tretje mesto in za las zgrešili 
uvrstitev na državno prvenstvo. 
Posebej je treba izpostaviti nastop 
Jerneja Zidarja, ki je na prvi deski pre-
magal vse svoje nasprotnike. V kate-
goriji dečkov do 12 let smo imeli tudi 
drugo ekipo, ki je igrala v postavi 
Žiga Repek, Žiga Brezigar in Peter 
Žiher. Kljub manjkajoči četrti deski so 
igrali odlično in pokazali, da lahko v 
prihodnje računamo nanje.

DRžAVNO PRVENSTVO
Državno prvenstvo je potekalo v so-
boto, 9. aprila, na Ptuju. Prvenstva se 
je skupaj udeležilo skoraj 200 šahis-
tov, ki so zastopali 50 ekip iz 16 regij. 

Pri deklicah do 12 let je nastopilo 10 
ekip, tako da so v 9 kolih vse ekipe 
igrale druga proti drugi. Nastopili 
smo s preizkušeno postavo Iva 
Kampuš, Neja Auersperger Bandalo 
in Marija Dominika Mavrel. Naše ša-
histke so igrale vrhunsko, zmagale v 
osmih dvobojih in zasluženo osvojile 
naslov državnih prvakinj! 
Najštevilčnejša je bila kategorija dečk-
ov do 12 let, kjer je nastopilo 18 ekip. 
Naša ekipa je igrala v postavi Matic 
Hudoklin, Vid Kampuš, Blaž Repek in 
Aljaž Divjak. Potekal je zelo izenačen 
in napet boj vse do zadnjega kola. 
Naši so premagali šest nasprotnikov, z 
dvema igrali neodločeno in izgubili 
samo en dvoboj. Vse skupaj je na 
koncu zadoščalo za osvojitev drugega 
mesta! Osvojen naslov državnih prva-
kinj in državnih podprvakov je res iz-
jemen uspeh, ki pa ni prišel čez noč. 
Dolga leta je delo z našimi mladimi 

šahisti zelo uspešno vodil Rok Kosem, 
letos pa sta šahovska mentorja Mirko 
Bandelj in Andrej Kampuš. Na tekmo-
vanju sicer ne podeljujemo naslova za 
najuspešnejšo šolo, je bila pa naša šo-
la po osvojenih pokalih najboljša v 
Sloveniji.

Še enkrat čestitke vsem šahistom, tudi 
tistim, ki pridno obiskujejo šahovski 
krožek in šahovsko šolo, pa tokrat še 
niso bili v ekipi. Velika zahvala tudi šo-
li, občini in turističnemu društvu, ki 
podpirajo šahovske dejavnosti. Ob tej 
priložnosti bi vse šahiste naše občine 
povabil tudi na redni tedenski šaho-
vski termin, ki poteka ob sredah med 
18:00 in 19:30 v občinskih prostorih. S 
svojimi obiski boste izboljšali svoje ša-
hovsko znanje in mladim pomagali pri 
nadaljnjem razvoju. Vljudno vabljeni!  
 •Andrej Kampuš, šahovski mentor  
 na OŠ Janka Modra

V aprilu smo se šahisti  
Osn ovne šole Janka Modra 
udeležili osnovnošolskega 
regijskega in državnega ekip-
nega šahovskega prvenstva. 

Naši šahisti najboljši v državi

Državne prvakinje Državni podprvaki

Naši šahisti na regijskem prvenstvu Ljubljane
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Tekmovalci in tekmovalke TSK 
JUB Dol so uspešno zaključili 
tekmovalno sezono 
2021/2022. Na zadnjih tek-

movanjih za državno prvenstvo so 
osvojili še 3 medalje, kar pomeni, da 
se je po tej sezoni skupno število 
osvojenih naslov državnega prvaka v 
85-letni tradiciji dolskega smučanja 
ustavilo pri številki 180! Na tradicio-
nalnem zaključku tekmovalne sezone 
v Planici so dolski tekmovalci prejeli 
tudi zaslužena priznanja za uvrstitve 
v skupnem seštevku tekmovanj za 
pokal ARGETA junior skozi celotno 
tekmovalno sezono, v kateri je bilo 
zvedenih 15 tekmovanj za vse staro-

stne kategorije.  Skupni zmagovalci 
sezone so postali Ula Kuhar med sta-
rejši deklicami, Ažbe Tičar med starej-
šimi dečki in Katja Marolt med člani-
cami. Na zmagovalni oder za drugo 
mesto se je povzpel Jaša Judež v kate-
goriji mlajših dečkov,  tretje mesto pa 
sta osvojila Tia Janežič med starejšimi 
mladinkami in Mark Gavrič med juni-
orji.  Tradicionalno pa so sezono v 
Planici zaključili tudi vsi klubski navi-
jači, za katere so trenerji pripravili te-
čaj teka na smučeh, nekateri pa so se 
podali na turni pohod po dolini 
Tamar. Zdaj pa nekaj počitka, potem 
pa spet priprave na novo sezono! 
 •Jože Klemenčič

Smučarji tekači uspešno zaključili 
tekmovalno sezono 2021/22

Ula Kuhar na 
najvišji stopnički

Zadovoljni člani JUB Extrem 
na zaključku v Planici

Skupinska slika dobitnikov nagrad s trenerjem 
mlajših selekcij Klemnom Avbljem

Ažbe Tičar, zmagovalec 2022

Jaša Judež kot 3. in Val Drobež Hvala kot 4. 
v kategoriji mlajših dečkov

Tia Janežič na stopničkah
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Črna kronika kriminaliteta

Zaboršt
VidemBeričevo Dol

Dolsko Senožeti

za obdobje od 1. aprila 2022 do 2. maja 2022

• Prometna nesreča z materialno škodo, kjer je zoper povzročitelja voden postopek o 
prekršku. 
• Tatvina artiklov, materialna škoda znaša okoli 150 evrov. 
• Poškodovanje tuje stvari (poškodba laka na vozilu), materialna škoda znaša okoli 300 evrov.
• Tatvina štirih koles, skupna materialna škoda znaša okoli 1.700 evrov, policisti pa 
nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.
• Prometna nesreča z matrerialno škodo, kjer je nastalo za 
okoli 500 evrov škode, po zbranih obvestilih bo izveden ustrezen ukrep.

• Poškodovanje tuje stvari (poškodba laka na vozilu); 
materialna škoda znaša okoli 1.500 evrov. 
• Prometna nesreča z materialno škodo, ki znaša 
okoli 500 evrov. Po zbiranju obvestil sledi ustrezen 
ukrep.
•Prometa nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami na 
Zasavski cesti pri odcepu za Pšato. Ena oseba je bila 
lažje poškodovana,  materialna škoda pa znaša okoli  
3.000 evrov. Policisti vodijo prekrškovni  postopek. 
•Prometna nesreča z lažjimi poškodami na cesti med 
Dolom in Beričevim, ki je bila prijavljena naknadno. 
Po zbranih obvestilih bo izveden ustrezen ukrep.

• Prometna nesreča 
z materialno škodo, ki 

znaša okoli 300 evrov. 

• Tatvina zapornice, materialna 
škoda znaša okoli 250 evrov.

• Poškodovanje tuje stvari (poškodba laka 
na vozilu), kjer je nastalo za okoli 200 evrov 
materialne škode. O vseh ugotovitvah bo 
obveščeno pristojno tožilstvo.

• Policisti so posredovali zaradi nepravilno 
parkiranih vozil ob reki Savi, kjer so izrekli dve 
opozorili po Zakonu o ohranjanju narave.

prometne nesreče Ostalo
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Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 

ki v srcu bo ostala, 
in večno lep spomin bo nate.

 
27. 2. 2022 se je v 85. letu od nas poslovila naša 
draga mama, sestra, babica in prababica Terezija 
Zavrl iz Klopc. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 

prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, 
darovane maše, cvetje in sveče. Hvala zdravnici dr. 
Rusovi, sestri Mateji, ge. Danici ter patronažnima 

sestrama ge. Aneti in ge. Martini za spremljanje v njeni 
bolezni. Hvala gospodu župniku Primožu Megliču za 

opravljen obred in pevcem za občuteno zapete pesmi. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in se je spominjate.

Grega
V lepem spomladanskem jutru navček nam naznanil je, 

da se je poslovil Grega od svoje rodne zemljice. 
Ni bilo ti dano, da mladost užival bi, 

vedno si imel težave in skrbi. 
Vsi smo te imeli radi, zmeraj si nam bil v pomoč, 
saj dober sosed več velja kakor zlata skrinjica. 
Le spomini bodo ostali na mladost iz tvojih dni,  

ti pa si odšel za vedno k svoji ljubi mamici. 
Spomladansko cvetje naj krasi tvoj grob. 

V miru zdaj počivaj, rešen vseh tegob.

 Marija Cerar

V aprilski številki Pletenic smo na strani 26 napačno zapisali 
naslov Dolski upokojenci zbrani na zboru občanov. Pravilni 
zapis se glasi: Dolski upokojenci zbrani na zboru članov. 

 Uredništvo Pletenic

popravek ZAHVALA

cenIk kOMercIaLnega 
OgLaševanJa

Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri Ljubljani 
je priznan dodatni popust v višini 50 %. 
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so 
registrirane v Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna. 
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za 
nosilce lokalnih kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti 
oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm), v primeru oglasov večje 
velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

POPUSTI GLEDE NA ŠTEVILO OBJAV V LETU 
8–10 ponovitev 25 %
5–7 ponovitev 15 %
3–4 ponovitve 10 %

VELIKOST MERE CENA V EVRIH,  
  BREZ DDV 
1/1 263 X 186 mm 300,00 
1/2 129,5 X 186 mm ali 160,00  
  263 X 90,5 mm
1/4 128,5 X 90,5 mm ali 90,00 
 61,75 X 186 mm
1/8 61,75 X 90,5 mm 50,00
1/10 48,6 X 90,5 mm 45,00
1/30 (mali oglas) 23 X 90,5 mm 20,00 



Izbrana likovna dela učencev Osnovne 
šole Janka Modra

Likovna dela je za razstavo izbral likovni pedagog Luka Tratnik, ki je o ustvar-
janju in izboru povedal: »Letos ne bom govoril o tem, kakšne omejitve nam 
je spet povzročal virus, pač pa o tem, kakšne možnosti nam je odprl. Veliko 
več je bilo možnosti za eksperimentiranje z različnimi motivi in lastnim navdi-
hom učencev, kar je velikokrat obrodilo tudi dobre rezultate. Dokaz za to so 
razstavljena dela. Nekatera so bila izbrana zaradi odlične tehnike, druga za-
radi zanimivega motiva, tretja zaradi zanimivega likovnega izraza, nekatera 
imajo celo vse tri kvalitete.« Za postavitev razstave je poskrbela Anamarija 
Tušar, prisotne pa je na odprtju pozdravil ravnatelj šole Gregor Pečan. 
Glasbeni program je oblikovala violinistka Zarja Šarbek Potisek, spoznali pa 
smo tudi avtorico izbrane slike Zojo Žvanut. Tudi pogostitev so pripravili 
učenci šole z učiteljico Tjašo Šinkovec. Z razstavo so mladi ustvarjalci v pro-
stor paviljonov vnesli veliko barvitosti in energije.   Nataša Klemenčič

Vedno znova in znova zasledimo ob izidu nove knjige frazo 
''knjiga je prišla iz tiskarne''. Zanimivo je, da enako pravijo tudi 
avtorji knjig: ''Iz tiskarne sem dobil prve izvode svoje knjige …'' 
Dejstvo je, da v tiskarni najprej pripravijo montažo za tisk na ti-
skarske plošče. Tiskar natisne pole – poljubno velike, odvisno 
od obsega knjige in zmožnosti tiskarskega stroja. Ko so pole 
natiskane, se začne naslednja faza v knjigoveznici. Potiskane 

pole se najprej zgibajo na 
zgibalnem stroju. Zgibane 
pole se znesejo po vrsti po 
številkah strani. Zbrane pole 
se zašijejo z nitjo na šival-
nem stroju za knjigoveške 
pole. Na knjižni blok se 
spredaj in zadaj nalepi 
pred list. To je močnejši, trši 
papir. Nato se knjižni blok 
poreže na rezalnem stroju, 
lahko na trorezniku, da ob-
reže tri strani hkrati. Potem 
se v hrbtišču spodaj in zgo-
raj nalepi kapital – okrasna vezica. Dodajo se eden ali več za-
znamovalnih trakov. Sledi ojačitev hrbta, da platnici več zdržita. 
Tako je končan knjižni blok. Posebej se naredijo platnice, ki jih 
je treba prilagoditi knjižnemu bloku (velikosti knjige in hrbta). 
Ovitek za izdelavo platnice lahko natisne tiskar, lahko pa se 
uporabi knjigoveško platno, umetno usnje ali imiteks. Na te 
materiale se lahko doda tudi slepi tisk, zlatotisk ali sitotisk. 
Zadnja faza je uplatničenje knjižnih blokov v platnice. Po želji 
se doda tudi ščitni ovitek. Knjige se na koncu še pregleda in 
zavije. Tako knjiga res zagleda luč sveta.  Knjigoveštvo Darma, d. o. o.

Pred zaključkom šolskega leta je v Erbergovih 
paviljonih v Dolu potekala razstava likovnih del 
učencev Osnovne šole Janka Modra. 

KaKo nastane Knjiga

Gregor Pečan, 
Zoja Žvanut, Zarja 

Šarbek Potisek

Izbrano likovno 
delo Zoje Žvanut


