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POLETNI GLASBENI
PAVILJONI 2020
Program:

27. avgust 2020 ob 20. uri
SARA
Avtorski koncert
Ana Šimenc/klaviature, vokal
Enos Kugler/klaviature, kitara, vokal
10. september 2020 ob 20. uri
ČLOVEK NAJ BO SOJEN PO SANJAH
Uglasbena poezija Tomaža Šalamuna
Andrej Marinčič/avtorska glasba, sintetizatorji, kitara
Jasna Žitnik/vokal, flavta, zvočni efekti
Maja Gal Štroma/interpretacija poezije
8. oktober 2020 ob 19. uri
URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE
Uglasbena poezija Janeza Ramoveša
Uršula Ramoveš/glasba, vokal
Janez Ramoveš/poezija
Joži Šalej/priredba glasbe, vokal, klavir, harmonika
Metod Banko/vokal, kitara

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Avgust 2020
Številka 8/2020
Pletenice so informativno glasilo
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja
enkrat mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo v
občini.
Naslednja številka izide 15.
septembra 2020. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.si. Zadnji
rok za oddajo prispevkov je 1.
september 2020.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Vljudno vabljeni!

VABILO ZA VSE OBČANE
Čebelarsko društvo Dolsko organizira 12. septembra pohod izpred Kulturnega doma
Dolsko. Prijave zbirata Aleš Šuštar, dosegljiv je na 041 360 647, in cddolsko@gmail.com.
Uro odhoda bomo sporočili naknadno.

Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
E-naslov
pletenice@dol.si

Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Darja Kepec
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
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Foto naslovnica: Marjan Ferk, Nina Keder, Eva Vovk, Ekipa Petre Majdič

Odgovorna urednica
Nina Keder

IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovani
sokrajani in
sokrajanke,

toplo in lepo vreme nas že od konca junija
vse do srede avgusta spremlja in nam
daje upanje, da bodo minile tudi težave
in omejitve, povezane z zaščitnimi ukrepi
proti širitvi koronavirusa. Kljub našemu
skrbnemu ravnanju v naši ožji okolici sta
se nam v začetku avgusta zgodila še drugi
in tretji primer okužbe, za katera upam,
da sta bila zaradi manjše nepazljivosti in
breskrbnosti prinešena od drugod.

Z

avedamo se, da čas poletja prinaša različne
izzive in nemalokdaj tudi nekaj neodgovornega vedenja. Tu apeliram predvsem na mlade in mlajše, ki se morajo zavedati, da bodo
sami z veliko gotovostjo brez hujših posledic prebrodili svojo zdravstveno težavo, nezavedno in nenamerno pa lahko pri tem ogrozijo svoje bližnje ali pa ustavijo cele procese v svojem delovnem, šolskem ali socialnovarstvenem okolju. Srčno si želim, da bi bilo
teh primerov samo za statistični vzorec in da bomo
prvi šolski dan z našimi otroki in šolarji pričakali
zdravi, spočiti in veseli.
Konec julija smo bili priča ponovnemu neurju v naši
občini, ekstremne vremenske razmere so na posameznih delih občine povzročile poplavljanje vodotokov.
K sreči ni bilo večje materialne škode, ker so bili že
lani izvedeni učinkoviti ukrepi za omilitev poplavljanja. V začetku avgusta smo skupaj s podjetjem
Hidrotehnik pristopili k nujnim sanacijam in čiščenju
naplavin. Dela potekajo še v tem času in se bodo
končala konec avgusta. Upam, da bodo izvedeni
ukrepi ustrezni in jesensko deževje ne bo povzročalo
hujših preglavic. Kot ste že sami opazili, uspešno napredujemo z gradbenimi deli na cestni infrastrukturi,
v naslednjem mesecu pa načrtujemo začetek še nekaj rekostrukcij cest, energetskih sanacij in izvedb
projektov v okviru participativnega proračuna.
Poletje je bilo tudi priložnost za druženje otrok v
dveh projektih počitniškega varstva. V Hiši zabave

Pustotnik se bo zvrstilo kar 9 terminov, žal pa so v
Nogometnem klubu Dol zaradi manjših prijav izvedli
samo en termin Poletnega nogometnega tabora. V
obeh primerih so bili otroci navdušeni in si tudi v bodoče želijo podobnih vsebin. Želim si, da bi se opogumila tudi manjša društva in dala priložnost mladim, da se v poletnem času naučijo čim več veščin in
svoj prosti čas preživijo čim bolj kvalitetno.
Hvala vam, ker se obnašate odgovorno in se držite
navodil. Potrpimo, kolikor bo še potrebno, da s čim
manjšimi posledicami prebrodimo krizo. Jesen nam
prinaša še veliko lepih in sončnih dni, bodimo odgovorni; skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič
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Zaključen prvi projekt Po izboru občanov
Zaboršt
xxxxx

Z željo po umiritvi hitrosti v naseljih Videm in Zaboršt so
občani z območja vaškega odbora Dol na razpisu za
participativni proračun »Po izboru občanov« za leto 2020
predlagali umestitev infrastrukture in ukrepov, ki bodo
pripomogli k zmanjšanju hitrosti na kritičnih lokacijah.

V

začetku avgusta je tako
Občina postavila dva
prikazovalnika hitrosti MHP50
z izvedbo za priklop na javno
razsvetljavo. Prvi se nahaja na Vidmu
na delu ceste od pošte v Dolu pri
Ljubljani v smeri uvoza na parkirišče
soseske Kostanjevih cvetov na severni
strani, drugi pa pred naseljem Zaboršt
iz smeri krožišča na Zasavski cesti v
Dolu v smeri proti Ihanu. V obeh
naseljih velja omejitev 40 km/h.
V okviru zadnje akcije merjenja
hitrosti so policisti največ kršitev
prekoračitve dovoljene hitrosti izmerili
prav v naseljih, neprilagojena hitrost je
velikokrat vzrok za prometne nesreče.
S prehitro vožnjo znotraj naselij

voznik ne ogroža samo sebe, svojih
sopotnikov in potnikov v drugih
vozilih, temveč tudi kolesarje in
predvsem pešce, ki so najbolj ranljiva
skupina udeležencev v prometu. Ena
od prijaznih in učinkovitih potez je
zagotovo postavitev pametnih
prikazovalnikov hitrosti, saj je
omejitev hitrosti predvsem v naseljih
ključnega pomena.
PRIJAZEN
PREVENTIVNI
UKREP
S prikazovalniki hitrosti
želimo na prijazen
način spodbuditi
voznike k strpnejši in

Za večjo varnost vseh
V okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov smo se na občinski
upravi odločili v jeseni nadgraditi že obstoječe prikazovalnike in jih povezati
v javni dostop do podatkov izmerjenih hitrosti (umestiti na spletno stran
občine). Nakupa nove opreme občinski proračun ne predvideva, bo pa
seveda možno, da občani v razpisu za participativni proračun za naslednje
leto predlagate podoben ukrep, kot so to storili v vaškem odboru Dol.
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bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati
k večji varnosti vseh udeležencev v
cestnem prometu. Gre za dokazano
učinkovit kratkoročni ukrep za
zmanjšanje povprečnih hitrosti.
Rezultati raziskav namreč kažejo, da
vozniki, ki se zavedajo nadzora,
ravnajo bolj previdno tudi tedaj, ko
nadzor ni očiten.
S prikazovalniki se zbirajo tudi
podatki o izmerjenih hitrostih. Na
podlagi zbranih podatkov pa je
mogoče pripraviti analize in predloge
za redarski nadzor ob določenih urah
ter tudi izvedbo različnih
infrastrukturnih ukrepov na cestah, ki
še dodatno prispevajo k izboljšanju
prometne varnosti.
PROMET V ŠTEVILKAH
Kot zanimivost velja omeniti, da je na
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani
preko spletnega portala »Vi vozite« od
avgusta dalje vzpostavljen javni
dostop do podatkov iz obeh
omenjenih prikazovalnikov hitrosti.
Aktualni prometni podatki o
izmerjenih hitrostih so predstavljeni v
grafični obliki, in sicer se ob kliku na
izbrani prikazovalnik prikaže dnevna
statistika povprečne in najvišje
hitrosti, dnevno število prevozov v
določenih hitrostnih razredih, dnevno
razmerje med pravilnimi in prehitrimi
prevozi ter tedenska ocena števila
prevozov. Dostop do podatkov je
umeščen v zavihek Lokalno / Meritve
hitrosti (na povezavi www.dol.si/sl/
content/lokalno/meritve-hitrosti.html).
•Občinska uprava
Videm
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OBVESTILO OBČANOM
Bolezen Covid-19, ki jo
povzroča novi koronavirus,
je v zadnjih šestih mesecih
tako močno vplivala na
naše življenje, kot si pred
letošnjim letom nihče
izmed nas ni zmogel
predstavljati.

D

o zdaj se je izkazalo, da
bolezen zdravemu človeku v
veliki večini ne povzroča
pomembnejših težav.
Drugače je pri tistih, ki imajo kronične
bolezni, kot so sladkorna bolezen,
povišan pritisk, debelost, bolezni srca
in ožilja, bolezni dihal in druge. Žal pa
ima kronično obolenje zaradi našega

sloga življenja s preobilico nekvalitetne
hrane in sedečim življenjskim slogom
že večina prebivalcev v starosti nad 50
let. Pri njih so zapleti bolezni in tudi
smrt vsaj 100-krat pogostejši. V
prihajajočih mesecih je pričakovati
naraščanje okužb in naša občina ne
bo izjema. Zaradi tega bi bilo dobro,
da smo vsi solidarni in se držimo
pravil, ki pravzaprav veljajo za vse
prenose infekcijskih bolezni. Na
prvem mestu je higiena in v primeru
znakov bolezni tudi izolacija, da
preprečimo širjenje. Zaenkrat velja, da
je smiselno testiranje vseh z znaki
infekta, da se čimprej ugotovi
morebitno žarišče.
Na območju občine Dol pri Ljubljani
so bili do zdaj evidentirani trije občani
s potrjenim SARS-CoV-2 virusom (vir
podatkov: https://www.nijz.si).

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE
ZA ENKRATNO UPORABO

1.

2.

Nasveti za umivanje rok
Novi koronavirus SARS-CoV-2

3.

0
Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

Masko obrnemo tako, da je
vgrajena kovinska žička na
vrhu. Pri barvni maski
pazimo, da je bela stran
obrnjena navznoter.

4.

Masko držimo na nosu,
njen spodnji del
potegnemo čez brado.

5.

Zanke zataknemo za
ušesa, vgrajeno kovinsko
žico pa pritisnemo ob nos,
da se maska tesno
prileže obrazu.

Maska je namenjena
ENKRATNI uporabi.
ZAMENJATI jo je treba po
DVEH URAH oziroma
POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

2

Pred umivanjem vedno
odstranimo ves nakit.
Roke najprej zmočimo pod
tekočo vodo.

3
Z desno dlanjo milimo
hrbtišče leve roke in obratno.

2.

3.

Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkužimo.

Pazimo, da masko
primemo samo za ušesne
zanke, saj se sicer lahko
okužimo.

Masko vstavimo v plastično
vrečko, ki jo z vozlom ali
elastiko dobro zapremo in
jo na varnem mestu
hranimo 72 ur.

4.

5.

6.

Vrečko z masko po
pretečenih 72 urah
odvržemo v koš z
mešanimi odpadki.

1
Roki namilimo.

4

Milimo dlan ob dlan.

5

Pravilno nameščena
maska mora pokrivati
USTA, NOS in BRADO.

Masko je pravilno
nameščena.

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

1.

V primeru, da zbolite, kontaktirajte
svojega osebnega zdravnika po
telefonu in ostanite doma.
Nikakor pa ni na mestu kakršno koli
obsojanje morebitnih pozitivnih oseb
na Covid-19, kot se je tudi že dogajalo,
saj nihče ne zboli nalašč. Bolje je
razmisliti, kaj lahko sami naredimo za
boljši imunski sistem, da bomo ostali
zdravi, v primeru bolezni pa le-to
lažje in hitreje premagali. Imunski
sistem dokazano izboljšuje prehrana,
bogata s sadjem in zelenjavo,
vsakodnevno gibanje in tudi
izogibanje negativnemu stresu.
Skratka, panika ni na mestu,
uporabljajmo glavo.
Prilagamo nekaj standardnih
napotkov za pravilno in učinkovito
umivanje rok in uporabo zaščitne
maske.
• Željko Savič, župan

Ponovno si umijemo
oziroma razkužimo roke.

6

7

Z dlanjo krožno milimo
stegnjen palec druge roke,
roki zamenjamo in ponovimo.

Konice prstov ene roke namilimo
s krožnimi gibi v obe smeri po
dlani druge roke. Roki
zamenjamo in ponovimo.

9

10

Roke dobro osušimo s
papirnato brisačo.

Masko smo varno
odstranili z obraza.

Vlada Republike Slovenije

S prsti ene roke milimo
med prsti druge roke.

Pipo zapremo s komolcem
ali papirnato brisačo.

S sklenjenimi rokami milimo
z dlanjo proti dlani.
Roki zamenjamo in ponovimo.

8
Roke temeljito speremo pod
tekočo vodo.

11
Roki milimo vsaj 1 minuto.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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Z odlično popotnico v odgovorno prihodnost
V Javnem holdingu Ljubljana in povezanih javnih
podjetjih (Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga in LPP)
si s kakovostnim izvajanjem storitev 24 ur na dan, 365
dni na leto prizadevamo, da je življenje v urbanem
okolju kakovostno, prijetno in udobno. Z izvajanjem
storitev se vsakodnevno vključujemo v vsakdan 150.000
gospodinjstev v Ljubljani in okolici.

S

sledenjem poslovnim in
strateškim ciljem na
področju razvoja dejavnosti,
infrastrukture in poslovanja,
predvsem pa ob upoštevanju zahtev
sodobnega časa, ki podjetjem
nalagajo tudi odgovornost do
družbenega in naravnega okolja,
dosegamo odlične poslovne
rezultate, predvsem pa sooblikujemo
okolje prihodnosti ter k aktivnemu
soustvarjanju spodbujamo tudi
uporabnike. Poslovni rezultati so
plod dobrega in usklajenega dela več
kot 2.500 sodelavk in sodelavcev ter
tesnega sodelovanja z lokalnimi
skupnostmi in uporabniki, ki so z

izvajanjem naših storitev v veliki meri
zadovoljni. Dokaz za visoko
zadovoljstvo z izvajanjem storitev
javnih podjetij so tudi rezultati
javnomnenjske raziskave, kjer
anketiranci na vprašanje, kako
uspešno smo se z razmerami med
epidemijo spopadali pri izvajanju
storitev, odgovarjajo z visoko oceno,
in sicer so to področje anketiranci na
lestvici od 1 do 5 ocenili s povprečno
oceno 3,84.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj
pomembnejših podatkov in kazalcev
poslovanja Javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija Snaga v obdobju 2010–

2019. V številkah predstavljamo tudi
podatke ostalih povezanih družb.
V družbi Voka Snaga (oziroma v
nekdanjih družbah Vodovod–
Kanalizacija in Snaga, ki od aprila
2019 delujeta kot enovita družba)
smo v obdobju 2010–2019 izvedli,
oziroma še izvajamo številne projekte
in aktivnosti, s katerimi aktivno
prevzemamo svojo vlogo v okolju,
kjer se linearni gospodarski model
spreminja v krožnega in kjer je
sprejemljiva le najvišja mogoča
kakovost storitev.
Za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
odvajanje odpadne vode, zbiranje,
obdelavo in odlaganje odpadkov ter
urejanje javnih in zelenih površin v
družbi Voka Snaga skrbi 881
sodelavk in sodelavcev. Svojo
družbeno odgovornost izkazujemo z
gospodarnim in trajnostno
usmerjenim ravnanjem s
komunalnimi sistemi; ravnanje z
odpadno vodo in odpadki kot
okoljskim bremenom pa
spreminjamo v priložnosti in izzive. 

LETO 2010

LETO2019

VODOVODNI SISTEM
Dolžina omrežja v kilometrih
Število priključkov
Število vodarn
Število hidropostaj

1.109
40.096
13
19

1.153
43.057
21
30

KANALIZACIJSKI SISTEM
Dolžina omrežja v kilometrih

1.125

Število priključkov
Število čistilnih naprav
RAVNANJE Z ODPADKI
Skupaj zbrani odpadki v tonah

Delež ločeno zbranih
odpadkov v odstotkih
Število ekootokov
Odloženi komunalni odpadki v tonah

1.156

(v letu 2015 se je spremenila metoda izračuna dolžine
omrežja; iz statističnih podatkov so od takrat naprej
izločeni cevovodi, ki niso javni in so opredeljeni kot
interna kanalizacijska mreža)

26.716
12

29.211
19

174.406

151.286

(na območju sedmih občin)

(na območju enajstih občin; manjše količine zbranih
odpadkov so napredek, saj si vsi skupaj prizadevamo,
da bi nastalo čim manj odpadkov)

24,7

68,7

2.513
110.702

3.398
11.650

(količina odloženih odpadkov se je bistveno zmanjšala
zaradi obdelave mešanih odpadkov v RCERO Ljubljana,
pri čemer gre za ostanek odpadkov iz kar 57 občin,
oziroma povedano drugače: danes odložimo približno 5
% odpadkov, leta 2010 je ta delež znašal 75 %)

6

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Nekaj najpomembnejših projektov in aktivnosti
DOVRŠEN SISTEM RAVNANJA
Z ODPADKI IN VISOK DELEŽ
LOČENO ZBRANIH ODPADKOV

VELIKI KOHEZIJSKI PROJEKT
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE
VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA
LJUBLJANSKEGA POLJA«

Z 68,7-odstotnim deležem ločeno
zbranih odpadkov Ljubljana ostaja
V teku je največji kohezijski projekt v tej
evropska prestolnica z najvišjim
evropski finančni perspektivi: odvajanje
deležem ločeno zbranih odpadkov
in čiščenje odpadne vode na območju
ter primer dobre prakse v evropskem
vodonosnika Ljubljanskega polja. Začetek
in svetovnem merilu, pri čemer
projekta sega v leto 2011, sestavljajo
je strošek za ravnanje z odpadki
ga trije veliki sklopi: nadgradnja sistema
med najnižjimi v državi. To velja
odvajanja komunalne odpadne vode v
tudi za preostale občine, kjer Voka
občinah Medvode in Vodice ter izgradnja
Snaga izvaja storitev ravnanja z
povezovalnega kanala C0 v Mestni občini
odpadki. Med stalnimi aktivnostmi
Ljubljana, izgradnja tretje faze Centralne
je tudi posodabljanje infrastrukture
čistilne naprave Ljubljana in dograditev
– trenutno je v širšem središču
kanalizacije v aglomeracijah v Mestni
Ljubljane vgrajenih 69 podzemnih
občini Ljubljana. Odstotek gospodinjstev,
zbiralnic odpadkov, s katerimi smo
priklopljenih na kanalizacijo, smo v zadnjih
nadomestili več kot 8.500 običajnih
desetih letih povečali z 68 na 88 odstotkov,
zabojnikov – in vpeljava oziroma
po zaključku velikega kohezijskega projekta
nadgradnja aktivnosti, ki udejanjajo
pa bo na kanalizacijo priklopljenih 98
načela Zero Waste in krožnega
odstotkov ljubljanskih gospodinjstev. Ukinjenih
gospodarstva. Ljubljana ostaja edino
bo tudi 4.500 greznic, iz katerih odpadna
glavno mesto v EU, ki je stopilo na pot
voda nekontrolirano prehaja v okolje.
k Zero Waste družbi oziroma družbi
Vzporedno z dograjevanjem kanalizacije
brez odpadkov. Ker je ločevanje
poteka tudi sočasna obnova vodovoda na
odpadkov 'šele' tretja prednostna
tistih območjih, kjer je to potrebno zaradi
naloga v hierarhiji ravnanja z odpadki
dotrajanosti vodovoda ali umestitve tras
in viri, vse naše uporabnice in
predvidenih vodov. Veliki kohezijski projekt,
uporabnike na območju enajstih
ki bo pripomogel k varovanju vodnih virov,
občin spodbujamo, da sprejemajo do
tako kot vsi okoljski projekti, vpliva na širše
družbe in okolja odgovorne odločitve območje in na kakovost življenja vseh nas, saj
ter promoviramo trajnostni razvoj in
je v naravi vse povezano in soodvisno.
krožno gospodarstvo.

REGIJSKI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI
(RCERO) LJUBLJANA
Pred desetletjem je delež
ločeno zbranih odpadkov
znašal slabih 25 odstotkov, vsi
mešani komunalni odpadki pa
so pristali na odlagališču Barje.
Ključni preobrat je bil dosežen z
nadgradnjo storitev po sistemu
od vrat do vrat za štiri vrste
komunalnih odpadkov in izgradnjo
Regijskega centra za ravnanje
z odpadki (RCERO) Ljubljana,
najsodobnejšega in najbolj
trajnostnega objekta za predelavo
odpadkov v Evropi, v katerem
danes predelujemo odpadke iz
57 občin (837 tisoč prebivalcev),
na odlagališče pa po obdelavi
odložimo samo okoli 5 odstotkov
ostanka odpadkov. V RCERO
Ljubljana letno predelamo
približno 140 tisoč ton mešanih
komunalnih odpadkov in več
kot 20 tisoč ton ločeno zbranih
bioloških odpadkov, iz katerih
pridobivamo kompost najvišje
kakovosti. Cilji mehansko-biološke
obdelave odpadkov so zmanjšanje
količine odpadkov, ki pristane na
odlagališču, izločanje frakcij, ki jih
je moč reciklirati, in pridobivanje
komposta iz bioloških odpadkov.

Več o rezultatih lahko preberete na spletni strani Javnega holdinga Ljubljana: www.jhl.si/info-za-uporabnike.

POVZETEK LETNEGA POROČILA JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., O SKLADNOSTI
PITNE VODE NA OSKRBOVALNEM OBMOČJU V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019
JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., je v
občini Dol pri Ljubljani izvajalec gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju centralnega
vodovodnega sistema, ki se oskrbuje iz vodarne Jarški prod
in občasno iz črpališča Dolsko in na katerem ležijo naselja
Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu,
Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del
Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti in Laze pri Dolskem.

Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora izvaja Služba
za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju JP
VOKA SNAGA, d. o. o., in zunanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev,
predpisana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 in redno
sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) smo pripravili letno
poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2019, ki je objavljeno
na spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki Pitna in odpadna
voda/Kakšno vodo pijemo/Letno poročilo o skladnosti pitne
vode. Povzetek poročila se nahaja v preglednici, ki prikazuje
število odvzetih in neskladnih vzorcev v okviru notranjega
nadzora za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja za
oskrbovalno območje Jarški prod.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na
e-naslovu: vokasnaga@vokasnaga.si.

Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo, kot prav
pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne
vode bdimo tako v JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d.
o. o., v okviru notranjega nadzora, kot ministrstvo, pristojno za
zdravje, v okviru monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo
inšpekcijske službe. Notranji nadzor poteka po načrtu,
ki natančno opredeljuje dnevna mesta vzorčenja in vrsto
preskušanj na posameznem odvzemnem mestu glede na
vrsto tveganja.
VODOVODNI
SISTEM

OBMOČJE

LJUBLJANA

JARŠKI PROD*

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA
Odvzeti vzorci
redni občasni
274		
5

Neskladni vzorci
redni občasni
6
0

Neskladni vzorci E. Coli
redni
občasni
0
0
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KEMIJSKA PRESKUŠANJA
Odvzeti vzorci
redni občasni
77
5

Neskladni vzorci
redni občasni PAR
0
0
/

OPOMBE:
* vključno s črpališčem
Dolsko
PAR – neskladni parameter

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

POŠ Senožeti ima novo toplotno črpalko

V

Nova toplotna
črpalka v POŠ
Senožeti notranja enota

podružnični osnovni šoli Senožeti sta bila v preteklem
mesecu zamenjana kotlovnica in energent. Staro,
energetsko neučinkovito peč na kurilno olje je zamenjala
moderna toplotna črpalka. Za investicijo v prenovo
kotlovnice je Občina Dol pri Ljubljani odštela slabih 10.000 evrov
(8.987 EUR za opremo in montažo, 1.000 EUR za projektno
dokumentacijo PZI). Občina namerava do konca leta zamenjati
ogrevalne sisteme še v kulturnem domu Dolsko, podružnični
osnovni šoli Dolsko in v občinskemu objektu v Križevski vasi. S
temi investicijami
občina stremi k
večji energetski
učinkovitosti tako v
Nova toplotna
ekonomskem kot
črpalka v
tudi okoljskem
POŠ Senožeti
smislu z
- zunanja
enota
odgovornim
odnosom do
naravnega okolja.
•Občinska uprava

Javni razpis MKGP za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v
Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev
gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020
(PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4
mio EUR nepovratnih sredstev.
Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi
prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem
omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje s gozdovi.
Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljali,
so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami.
Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega
dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po
oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1.
januarju 2014.
Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne
infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo
naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši
znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni
razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR
javne podpore.
Postopek vlaganja in obravnave vloge bo natančneje predstavljen
v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni,
da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam,
ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega
števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se
ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik in prispevek
naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).
Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v
informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v

elektronskem sistemu bodo naknadno objavljena na spletnem
mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih
dni po objavi javnega razpisa.
Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in
obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke
ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.
Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. 8.
2020 do vključno 12. 10. 2020 do 23:59.
Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča
pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije za naložbe
v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak. Nepovratna sredstva v višini 6,4 mio
EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe
v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali
prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva PRP 2014–2020.

•Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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VPRAŠALI STE, ODGOVARJAMO

Dogajanje v naši občini
Vse premike v naši občini dobro spremljate tudi vi, dragi občani,
in če se vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino,
ne odlašajte, pošljite nam ga in poskrbeli bomo za odgovore.
Vprašanja nam pošljite po elektronski pošti na pletenice@dol.si ali
na naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

1. VPRAŠANJE
Že 20 let vaščani Laz brezuspešno
prosimo Občino za rešitev, ureditev
ceste iz Dolskega proti Lazam.
Vsakodnevno ti nekdo z vozilom
prekriža pot iz neprednostne ceste, ki
prihaja iz Zaloga. Na to zelo nevarno
križišče in šolsko pot opozarjamo, pa
se v vseh letih ni še nič obrnilo na
bolje, le da vsakič ustavimo na
prednostni cesti in odstopimo
prednost vozilu na stranski cesti.
Omejitev na tem odseku je 90 km/h.
Kdaj se bo to uredilo?
O: Sporočamo vam, da zamuda z
izvedbo investicije ni samo na strani
COVID-19, pač pa tudi dejstva, da
želimo na občini združiti več investicij

(projektov) v eno in jo urediti v
smiselno celoto. Pomeni izvesti
zavijalni pas pri nivojskem
železniškem prehodu v Lazah, do
Savskega mostu navezati pločnik,
smiselno urediti križišče, kjer cesta
pripelje iz Zaloga, in postaviti
ustrezno prometno signalizacijo. O
nevarnosti tega odseka smo bili že
večkrat obveščeni tudi s strani VO

ČESTITKA
Prejšnji mesec je 90 let dopolnila Ana Snoj
iz Brinja. Njeno življenje je bilo zaznamovano
z delom na polju in vrtu, kamor še danes
rada zahaja. Največjo radost ji predstavlja
ljubezen do rož in nege domačega cvetja. Ob
njenem praznovanju smo jo obiskali predstavniki Društva upokojencev Beričevo - Brinje
in župan Željko Savič ter ji zaželeli še veliko
zdravja, sreče in veselja.
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Laze. Aktivnosti načrtovanja prometne
ureditve so v teku. Slovenske
železnice so z nameravanim posegom
ustno soglašale, sedaj je potrebno
pridobiti še njihovo pisno soglasje.
Ko bo projekt celotne prometne
ureditve končan in bodo tako
pridobljena tudi vsa potrebna
soglasja, bo investicija lahko stekla.

•Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Občana zanima, kdaj bo prišla na
vrsto ureditev in celotna sanacija
ceste Kamnica–Križevska vas. Glede
na to, da jo veliko občanov
vsakodnevno uporablja za športne
aktivnosti – kolesarji, rolkarji;
veliko je tudi voznikov, ki se
pripeljejo za pohod na Murovico,
Cicelj ali Miklavža, ter plezalcev, ki
uporabljajo naravno steno na koncu
občine. Glede na to v kakšnem stanju
je cesta, je nevarna tudi za ostale
voznike (domačine, vožnjo s šolskim
kombijem). Opozorilne table za
razpoke oz. nedokončana dela so že
skoraj čisto zaraščene, trava slabo
pokošena, drevje neobrezano – kaj
bo pozimi? Pot vodi tudi do domačije
Jurija Vege.
O: Za sanacijska dela na cesti
Kamnica–Križevska vas je v
občinskem proračunu namenjenih
do 30.000 EUR. Tako kot lani se bodo
tudi v letošnjem letu izvedla
sanacijska dela lokalne ceste, kjer je
to najbolj potrebno. Pogodba z
izvajalcem rednega vzdrževanja
občinskih cest in zimske službe bo
predvidoma podpisana še v tem
mesecu. S tem pričakujemo, da bo
večina težav, povezanih z
vzdrževanjem cest, odpravljenih.

•Občinska uprava

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Trenutno na šoli potekajo prenovitvena
dela in je tudi
ravnatelj v začasni
pisarni v enem od
kabinetov.

Kako bo z vstopom v šolo

in vrtec 1. septembra?
Preden se ponovno odprejo šolska vrata in prag vrtca
prvič prestopijo naši najmlajši, smo se pogovarjali z
ravnateljem Gregorjem Pečanom.

Foto: Nina Keder

R

avnatelja smo obiskali prejšnji
teden, torej pred novima tiskovnima konferencama ministrice za šolstvo, znanost in
šport, napovedanima za 17. oziroma
20. avgust, in poudaril je, da se čez poletje ni kaj dosti spremenilo. »Zadnja
stvar je julijska okrožnica, z datumom
6. julij, s štirimi možnimi scenariji, ki so
jo pripravili na ministrstvu ob sodelovanju Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, v skupini pa je sodelovalo še
osem osnovnošolskih ravnateljev, med
njimi tudi jaz.«
ŠTIRJE PRIPRAVLJENI SCENARIJI
Takrat je Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport podalo osnovnim šo-

lam usmeritve glede organizacije pouka v prihodnjih mesecih in te usmeritve veljajo še danes. Pripravljene so bile z namenom, da se po njih ravna v
primerih, če epidemiološko stanje v
Sloveniji ne bo omogočalo izvajanja
pouka tako kot pred epidemijo, in sicer v obliki štirih scenarijev. Po prvem
se ne predvideva nikakršnih omejitev
zaradi zdravstvenih razmer in predpostavlja stanje pred razglasitvijo epidemije. Po drugem scenariju je izvajanje
pouka in drugih aktivnosti predvideno skladno z omejitvami, ki jih določa
Nacionalni inštitut za javno zdravje (v
nadaljevanju NIJZ). Šola organizacijo
dela pripravi tako, da pouk poteka po
urniku, ki v največji možni meri pre-
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prečuje mešanje učencev med seboj.
Učenci med odmori ostajajo v učilnicah. Šola določi sistem prihajanja in
odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanja šolske prehrane, evidentiranje
učencev pri obveznih oziroma neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega
bivanja in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Določi tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene. Tretji scenarij pa je načrtovan
za obdobje, v katerem so omejitve zaradi epidemioloških razmer takšne,
da ni več mogoče za vse učence izvajati pouka v šoli. Šola organizacijo pouka pripravi tako, da za del učencev
pouk poteka na daljavo. Na šoli ni dovoljeno mešanje skupin učencev. V
tem primeru je predvideno izvajanje
pouka v šoli za učence od 1. do 3. razreda oziroma tudi za učence 4. in 5.
razreda, če ima šola dovolj prostorov,
da to omogoči. Za vse ostale učence
šola organizira pouk na daljavo. Pri
tem je pomembno, da vsi učitelji na
šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do učencev, da oddelčni učiteljski
zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo,
da šola pridobi podatke o tehnoloških možnostih učencev za sodelova-

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

nje pri pouku na daljavo in da ravnatelj usmerja delo učiteljev. Četrti možni scenarij pa je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi epidemioloških razmer takšne, da je potrebno izvajanje pouka za vse učence
organizirati na daljavo.
Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi z izvajanjem pouka bodo šole
prejele po 20. avgustu 2020.
ODSVETUJEJO SE
POTOVANJA V RIZIČNE DRŽAVE
»So dnevi, ko je situacija videti rožnata in
je malo potrjenih
okužb, potem pa pridejo
dnevi, ko število okužb poskoči in nismo več tako optimistični.
Ampak za zdaj uradnih informacij o
tem, kako bomo začeli šolsko leto, še
ni. Ko bodo stvari malce bolj znane,
bomo starše obveščali po ustaljenih
poteh: na šolski spletni strani, po elektronski pošti preko e-Asistenta, obvestila pa bomo izobesili tudi na vrata
šole.« Ima pa ravnatelj dobronamerno
priporočilo za starše, in sicer: »Zdaj
naj bistveno bolj resno upoštevajo trenutna zdravstvena stanja svojih otrok
in naj nikakor ne pošiljajo bolnih
otrok v šolo. V preteklosti smo namreč pogosto od učencev samih izvedeli, da so jim starši zjutraj dali sirup
za zbijanje vročine in jih nato pripeljali v šolo. Taki primeri so bili znani tudi tik pred uradno razglasitvijo epide-

mije.« Drugače pa ravnatelj kakšnih
svojih priporočil staršem ne bi dajal,
poudaril je le: »Vsi skupaj se zanašamo na priporočila, ki jih dobivamo
od NIJZ in kakor koli neživljenjska so
že, priporočamo staršem, da se jih zlasti glede omejevanja obiskov držav iz rumenega, zlasti pa
rdečega seznama striktno držijo.« Na šoli
bodo nadaljevali tudi s higienskimi
ukrepi, s katerimi
so začeli že ob izbruhu epidemije
gripe v januarju,
ostalih priporočil
NIJZ-ja pa se bodo
skušali držati v največji možni meri v upanju,
da bodo postala bolj življenjska in laže izvedljiva. »Že v šoli
je nemogoče zagotavljati distanco, v
vrtcu pa je to še težje. Nemogoče je
ohranjati distanco med samimi otroki
ter med vzgojitelji in otroki. Tu so prisotni nenehni stiki. Ravno v vrtcu se
za najbolj nemogoča izkažejo priporočila NIJZ. Ob tem pa starši v trenutni situaciji težko dobijo oziroma si
privoščijo ostati na bolniškem staležu.
A naj jih ne skrbi. Po najboljših močeh bomo namreč poskrbeli za njihove otroke in tudi uvajanje najmlajših
bo potekalo nemoteno.«
VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA
DELA
V poletnih mesecih šolskih prostorov
niso nič kaj posebej spreminjali za

POMEMBNO
JE MNENJE
STROKOVNJAKOV

boljšo obrambo pred epidemijo, potekala so le vzdrževalna dela. »Izvedli
smo slikopleskarska dela, servisirali
smo določene učilnice, kar se tiče pohištva, stolov in miz, čakamo pa tudi
dobavo dodatnih novih garderobnih
omaric. V novem šolskem letu namreč
na matični šoli v Dolu pričakujemo
kar trideset novih učencev, kar pomeni, da bomo imeli tu kar 766 učencev.
Situacija se spreminja le v Dolu, medtem ko v Dolskem in Senožetih število
učencev ostaja enako. Močno upamo,
da se bo knjižnica v doglednem času
uspela preseliti, saj šola s tem dobi tri
nove učilnice, dve zgoraj in eno spodaj, in še del, ki bo namenjen za šolsko učilnico. S tem bi imeli za vsaj kakšnih pet let ta problem rešen. Že lani
smo morali en oddelek voziti v
Dolsko, letos bosta taka dva oddelka
tretjih razredov. Enega bomo prav tako vozili v Dolsko, drugega pa v župnišče v Dol. To najlaže naredimo s
tretjimi razredi, saj še nimajo neobveznih izbirnih predmetov. Učenci sicer
pridejo v matično šolo in šolski avtobus jih odpelje v župnišče in naprej v
Dolsko. Za starše tako ni nobenih
sprememb, otroke pripeljejo v šolo v
Dol in jih nato tudi prevzamejo v
Dolu, kjer poteka podaljšano bivanje.«
Na šoli trenutno poteka tudi prenova
upravnega dela šole, kjer je tudi ravnateljeva pisarna. »To je bil eden najstarejših delov šole, ki se jih v preteklosti
še nismo lotevali. Po tem so ostali neprenovljeni še kabineti učiteljev, katerih prenovo načrtujemo za prihodnje
poletne počitnice.«
•Nina Keder

Veseli se že
svojih novih,
prenovljenih
prostorov, ki
bodo dokončani
še pred začetkom šole.

Ravnatelj se je seznanil tudi s
sporočilom Evropske zdravstvene
organizacije, ki je zapisala, da
otroci niso rizična skupina in da niti
v šolah niti v vrtcih ni bilo izbruhov
epidemije ter da tako ni večjega
razloga, da bi bili vrtci in šole
zaprti. »Čakali bomo na tiskovne
konference, potem pa bomo začeli
delovati v smeri, kot bodo velevali
napotki. Upam le, da bodo začeli
govoriti strokovnjaki, in ne politiki.«
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Uganke in kvizi v knjižnici

V Knjižnici Jurij Vega lahko predšolski in šolski otroci rešujejo knjižne uganke in kvize,
ki so različnih težavnostnih stopenj, primerni njihovi starosti in razumevanju.

P

redšolski otroci (od 2 do 6
let) vsaka dva meseca rešujejo uganko, katere rešitev napišejo ali narišejo. V pol
etnem času rešite uganko za julij/avgust. Izžrebana nagrajenka/nagrajenec bo septembra prejel-a knjižno
nagrado.
Za učence 1. triade osnovne šole (od
6 do 8 let) prav tako pripravimo
uganko na dva meseca. V knjižnici
vas čaka poletna uganka za julij/avgust. Izžrebanec/izžrebanka bo septembra prejel-a knjižno nagrado.
Učenci 2. in 3. triade lahko rešujete
MEGA kviz v knjižnici ali na internetni strani: www.megakviz.si tudi med
počitniškimi dnevi, vse do 1. septem-

bra. Nagrajenci bodo znani kot vsako
leto v septembru na zaključni prireditvi v Ljubljani.
Učenci 2. in 3. triade osnovne šole
(od 9 do 15 let) pa lahko na spletni
strani www.mklj.si/robinzonijada rešujete kviz Robinzonijada v informacijski džungli. Namen Robinzonijade
je dvig informacijske pismenosti pri
mladih in informiranje o referenčnih
bazah, ki jih ustvarjamo slovenske
knjižnice. Reševalci kviza brskate po
spletu, se zabavate v džungli informacij in iščete odgovore s pomočjo namigov. Kvize lahko rešujete do
vključno 18. novembra 2020. Če rešite več kvizov, imate več možnosti, da
boste izžrebani. Za rešitev vseh kvi-

zov pa boste prejeli tudi posebno nagrado. V žreb za glavne tri nagrade
boste uvrščeni vsi reševalci, ki boste
do 18. novembra 2020 na naslov
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica
Prežihov Voranc, Tržaška cesta 47a,
1000 Ljubljana poslali pisno soglasje
staršev za sodelovanje v nagradnem
žrebu. Reševalci kviza se potegujete
za glavno nagrado, tablični računalnik. Srečni izžrebanec ga bo prejel
20. novembra, na Dan slovenskih
splošnih knjižnic. 
•Branka Vodenik

Foto: Nina Keder

Obisk knjižnice v poletnem času

Med počitnicami je knjižnica za obiskovalce odprta
vsak dan med tednom po poletnem obratovalnem
času, in sicer do 22. 8. 2020. Po tem datumu bo
začel veljati letni obratovalni čas.
Veseli nas, da ste se bralci po dvomesečnem
zaprtju knjižnice hitro vrnili in si tudi v poletnem
času kar pridno izposojate knjižnično gradivo. V juliju smo glede na prejšnje leto celo zabeležili porast
obiska za 8 % in povečano število izposojenih enot

za 10 %. Upamo, da bo obisk tudi v avgustu tako
dober ali še boljši.
Na knjižnih policah vas čakajo knjige različnih zvrsti
in vsebin, med njimi tudi tiste, ki so primerne za
»lahkotnejše« počitniško in dopustniško branje,
saj poletje še ni reklo zadnje besede. Še vedno
si lahko izposodite bralne pakete presenečenja
»Maček v žaklju«, ki smo jih za vas izbrale in pri
pravile knjižničarke.
Poleg knjig si lahko izposodite tudi drugo knjižnično
gradivo: revije, zgoščenke, jezikovne tečaje in
DVD-je. V knjižnici vas čaka dober in pester izbor
filmov na DVD-jih, katerim rok izposoje se je podalj
šal na tri tedne in se izenačil z ostalim izposojenim
gradivom.
Veselimo se vašega obiska tudi v naprej. Vabimo
tudi ostale, da vstopite v domačo knjižnico, koristite
njene storitve in postanete član/članica Mestne
knjižnice Ljubljana.  
•Branka Vodenik

LETNI OBRATOVALNI ČAS
Pon.: 12.30–19.00
Tor.: 08.00–15.00
Sre.: 12.30–19.00
Čet.: 10.00–19.00
Pet.: 08.00–15.00
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Igre brez meja z županom

V

njegov dan in kaj vse je v življenju
počel. Povedal jim je tudi, da z ženo
najbolj uživata, ko ju obiščejo vnuki.
Skupaj smo pojedli kosilo, za spomin
pa so mu otroci narisali risbice in
spletli zapestnico. Zahvalili smo se
mu tudi, ker je Občina omogočila vse
termine počitniškega varstva in tako
staršem pomagala pri vprašanju, kam
z otroki poleti. Župan pa nas je
presenetil tudi s sladkimi lubenicami,
ki smo jih z veseljem pojedli za
malico.
•Tjaša Pustotnik

Foto: Tjaša Pustotnik

Hiši zabave Pustotnik smo
organizirali počitniško
varstvo šoloobveznih otrok,
otroci pa so se razveselili tudi
obiska župana Željka Saviča. Priredili
smo jim igre brez meja, skupaj so
tako igrali namizni tenis, streljali z
lokom, metali na koš, igrali štiri v
vrsto in hodili s hoduljami. Otroci so
županu tudi pokazali, kako so se
naučili igrati kitaro, bobne in klavir
ter mu postavili veliko vprašanj.
Župan jim je povedal, kako poteka

OBVESTILO

Občane obveščamo, da bo zaradi rekonstrukcije ceste predvidomaod 17. 8. 2020 do 30 .9. 2020 popolna zapora
ceste JP 569294, ki poteka od bencinske črpalke OMV proti Zajelšam. Dela bodo predvidoma potekala dva meseca,
obvozi pa bodo omogočeni skozi Zaboršt in Podgoro.
Stanovalce in uporabnike omenjene ceste prosimo za strpnost in razumevanje!
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AKTUALNO

Zunanji zajedavci pri psih in mačkah
V prejšnji številki je bila izpostavljena problematika
hišnih ljubljenčkov z notranjimi zajedavci. Danes pa bom
predstavil najpogostejše zunanje zajedavce.

N

ajprej naj omenim bolhe, ki
so tudi najpogostejša nadloga. Živijo na koži in so velike 1 do 2 mm. Razvojne
oblike jajčece, ličinka in buba se zadržujejo v okolici, kjer živali prebivajo.
Na psu pa pogosto najdemo odrasle
bolhe, ki se prehranjujejo tako, da z
ugrizom posesajo kri. Pogosto odraslih bolh ne najdemo, pogosteje najdemo črno-rjave pikice, t. i. bolšje iztrebke. Samice izležejo nekaj deset jajčec na dan, iz katerih se ob ugodnih
pogojih izležejo ličinke. Odrasla bolha
brez hrane preživi le nekaj tednov. Ob
piku bolhe velikokrat pride do alergijske reakcije. Marsikateri od lastnikov
psa je imel možnost občutiti pik bolhe. Proti bolham moramo vedno delovati sistemsko. To pomeni, da se lotimo uničevanja vseh razvojnih oblik.
Uporabljamo več različnih pripravkov
in pripomočkov, kot so ovratnice, tablete, kapljice, šamponi, pudri … Zelo
pomembno je tudi, da ne pozabimo
na okolje, v katerem pes ali mačka živi oziroma se zadržuje. Potrebno je
večkratno sesanje, pranje ležišča, čiščenje pripomočkov … Stanovanje in
okolico, kjer se nahaja pes ali mačka,
je potrebno poškropiti z insekticidom. V veterinarski organizaciji velikokrat dobimo pasjega pacienta, ki
kaže znake srbečice, praskanja …
Lastniki velikokrat zanikajo, da bi njihov pes imel bolhe. Četudi na psu ne
najdemo bolh, je velika možnost, da
je pes dobil pik bolhe in tako posledično alergijsko reakcijo. Bolhe se zadržujejo v okolici in lahko samo skočijo na psa ter ga pičijo. Bolhe so tudi
vmesni gostitelji pasje trakulje, zato je
odpravljanje bolh še toliko bolj pomembno.
KLOPI
Naslednja velika nadloga so klopi, ki
so prenašalci mnogih bolezni, kot so
borelioza, erlihioza, babezioza …
Prebivajo v gozdovih, visokih travah,
grmičevju … Celoten razvojni krog tra-

ja tri leta. Samica izleže nekaj tisoč jajčec. Klopa najdemo na psu ali mački
samo v času hranjenja. Če ga najdemo, ga je potrebno hitro odstraniti,
zato obstaja na tržišču veliko pripomočkov v obliki pincet, držal … Zelo
pomembno je, da odstranimo celega
klopa, da v koži ne ostane glava. Prav
tako je na mestu, da psa vsakič po
sprehodu temeljito pregledamo, počešemo, da preprečimo, da bi se klop
prisesal na kožo. Za uspešno preventivo proti klopom lahko pri veterinarju
kupite sredstva v obliki ovratnic, tablet, ampul.
UŠI
Kot tretjo vrsto zunanjih zajedavcev
omenjam uši. Živijo na koži in so velike okoli 2 mm. Prehranjujejo se s krvjo ali dlako. Uši ležejo jajčeca, ki se
pritrdijo na dlako. Nova generacija se
razvije v mesecu dni. Največkrat najdemo uši v predelu glave, dimelj.
GARJE
Zelo pogost parazit so garje. Najbolj
znane so Demodex, Sarcoptes,

REDNO JIH PREGLEDUJTE
Vse zunanje zajedavce lahko opazi
mo s splošnim kliničnim pregledom
psa ali mačka. Nekatere lahko
opazimo s prostim očesom, za
druge pa je potreben ostružek kože
ali dlake, ki jo potem pregledajo
pod mikroskopom. Redno in vestno
zaščitite vašega hišnega ljubljenčka
pred zunanjimi nadlogami. Ti vam
bodo zelo hvaležni, saj jim zunanji
zajedavci ne bodo povzročali nepo
trebnega praskanja niti grizenja. Z
zaščito boste preprečili okužbo z
različnimi povzročitelji bolezni, lahko
tudi hude bolezenske znake.
Če ima kdo od bralcev Pletenic
kakršno koli vprašanje, me lahko
kontaktira na telefon 031 39 39 40.
Simon Oberstar, dr. vet. med.,
direktor Veterinarske ambulante
Ljubljana, d. o. o.
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Otodectes in Notoedres. Živijo v dlačnih mešičkih in žlezah lojnicah.
Garjavci se najpogosteje nahajajo na
glavi, uhljih in ostalih delih telesa.
Garje so v majhnem številu 'normalni'
prebivalci kože, ob padcu odpornosti
pa se le-ti lahko prekomerno razmnožijo. Okužba se kaže kot srbečica, krvavitev, temna obarvanost kože …
Veliko primerov okužbe z garjami je
na področjih, kjer se domače živali zadržujejo v bližini gozdov. Do več primerov okužb z garjavci je prišlo, ko je
lisica prišla v stik s psom ali z mačko.
MIKROSPORIJA
Na koncu naj omenim še mikrosporijo, ki je bolj pogosta pri mačkah, ki živijo v zunanjem okolju in imajo stik z
drugimi mačkami. Bolezen je zelo nevarna, saj se prenaša s kontaktom
med živalmi, prenos pa je možen tudi
na človeka. Mikrosporijo lahko dokažemo s posebnim pregledom pod
Woodovo svetilko, kjer se lepo vidi
zeleno obarvanje okuženega področja. Mikrosporijo lahko dokažemo tudi v laboratoriju, kjer na posebnih gojiščih lahko zrastejo povzročitelji. 
 •Simon Oberstar, dr. vet. med., direktor
 Veterinarske ambulante Ljubljana, d. o. o.

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Vadba nordijske hoje
KAJ:
KDAJ:
KJE:
S KOM:
KAKO:

V

Uvodno srečanje nordijske hoje s Petro Majdič v Dolu.
V sredo, 2. septembra 2020, ob 17:30.
Na travniku za Mercatorjem in trgovino Nordic v Dolu (Dol 1e).
Z ekipo Petre Majdič.
1x tedensko od septembra do konca novembra.

adba nordijske hoje poteka v treh skupinah od začetka septembra do konca novembra. Vadba se prilagodi sposobnostim skupine, zato ne odlašajte in pridite pogledat. Vadeči
vam lahko povedo, da vam ne bo žal. Občina občanom
vadbo polovično subvencionira.
TERMINI VADB:
- SREDA
17:30–18:45 (občani)
- ČETRTEK 17:30–18:45 (občani)
- PETEK
9:00–10:15
(občani in upokojenci)
Nove vadeče bomo seznanili s pozitivnimi učinki nordijske hoje.
Eden od njih je, da je pri pravilni nordijski hoji aktivnih 90 % vseh
mišic v telesu. Pri navadni hoji in teku jih aktiviramo le okrog 40 %.
Zaradi uporabe palic je aktiven tudi zgornji del telesa, s tem pa se
mišično delo prerazporedi. Obremenitev sklepov nog je manjša,
skupna poraba energije pa večja. Vsaka vadba ima poleg nordijske
hoje tudi svojo tematiko. Spoznali bomo vaje za ravnotežje, moč, gibljivost, prikazali tehnike nadaljevalne nordijske hoje, obiskali
Ajdovščino, kakšna vadba pa bo tudi zabavne narave. Poskrbimo za
svoje zdravje na svežem zraku v naši čudoviti občini!
Se vidimo!
•Ekipa Petre Majdič
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Več informacij na info@nordic.si in 051/606-740.

KAJ DELAJO NAŠI OTROCI

Nogometni tabor v naravi 2020
Med 13. 7. in 17. 7. 2020 je
Nogometni klub Dol na Korantu organiziral Nogometni
tabor v naravi s počitniškim
varstvom. Zaradi epidemije
novega korona virusa
COVID-19 letos ni bilo organizirano spanje v šotorih,
temveč le dnevne aktivnosti
med 7. in 17. uro.

V

Nogometnem klubu Dol se
zavedamo, da živimo v časih,
ko je zelo pomembno, kako
mladi preživljajo prosti čas.
Trudimo se, da je le-ta zapolnjen s
športnimi aktivnostmi, kolikor je le
mogoče v naravi. Druženje in
komunikacija z vrstniki otroke
dodatno spodbujata h gibanju, k
vključevanju in napredovanju v vseh
prvinah. Otroci pridobijo zavedanje,
da sta v sodelovanju moč in znanje.
Privzgojiti zdrav življenjski slog
mladim je odgovornost vseh nas,
starejših. Z lastnim zgledom lahko
veliko storimo za to, da bodo športno
aktivni tudi otroci.
Kot sam naziv dogodka pove, smo
otroke učili nogometnih veščin in jih
vzpodbujali k uživanju v prečudoviti
naravi Koranta. Da bi to laže dosegli,
smo se dogovorili, da otroci vse
elektronske naprave pustijo doma, da

Trening žongliranja

jih te ne bi motile pri treningih,
druženju, uživanju v naravi,
dolgočasenju … V nasprotju s tem smo
otroke pozvali, da s seboj prinesejo
družabne igre in veliko dobre volje.
In tako je tudi bilo; otroci in trenerji so
bili zelo motivirani in prizadevni, tako
da so otroci usvojili številne nove
nogometne veščine, nekatere pa so
zgolj obnovili oziroma utrdili. Razen
prask, kakšnega glavobola ali bolečin
v trebuhu, večjih zdravstvenih težav
nismo imeli. Skratka, glede na odzive
otrok in njihovih staršev bomo seveda
dogodek ponovno organizirali. Hkrati

pa že razmišljamo, da bo potrebno v
drugi polovici avgusta organizirati še
en enotedenski termin, kar bo
sovpadalo z začetkom treningov za
novo sezono. Tako kot smo rekli ob
koncu tabora: imeli smo se super,
drugo leto pa se ponovno dobimo v
še večjem številu.
Vsi, ki ste zainteresirani za ogled
delovanja Kluba ali vpis otrok v Klub,
ste vljudno vabljeni, da se oglasite na
treningih, kjer smo vam za vsa dodatna
pojasnila in odgovore na voljo. Pišete
nam lahko tudi na naš e-naslov: info@
nk-dol.si.

Na pohodu smo odkrili čudovit pogled na Ljubljano.

Osvežitev s korantskim biserom
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Prijatelji športa in
rekreacije
Kakor hitro se nižajo temperature
zraka, tako se pospešeno višajo
pričakovanja pred novo sezono
vadbe v telovadnici in fitnes prostoru
v kulturnem domu Dolsko. S septembrom se bo začela vadba dvoranskih
aktivnosti za člane našega Društva za
sezono 2020/2021.

Kdo ima večje mišice?

Treningi za vse mlajše selekcije od U10
do U13 potekajo ob ponedeljkih,
sredah in četrtkih med 18.00 in 19.30,
treningi mlajših cicibanov U8 in U9
(letnik 2012 in 2013) pa med 16.30 in
18.00 na nogometnem igrišču RC
Korant. Točen urnik treningov je
objavljen na naši spletni strani www.
nk.dol.si.

•Marjan Ferk, Nogometni klub Dol

Za vse, željne tovrstnega gibanja in
znojenja v hladnih dnevih, imamo
pripravljene sledeče aktivnosti:
- igranje košarke (na en koš),
- igranje mini odbojke,
- igranje namiznega tenisa,
- vodena vadba aerobike, pilatesa in
joge,
- vadba samoobrambe,
- uporaba fitnes sobe (proste uteži in
trenažerji).
Vse informacije na www.sddolsko.
si. Telovadnica se lahko na željo
članov uporabi tudi za druge primerne
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športne aktivnosti. Za naše člane
bomo z oktobrom priskrbeli tudi
termine za rekreativno plavanje na
Fakulteti za šport. Termini bodo objavljeni septembra na www.sddolsko.si.
V našem Društvu in s programom
tako za hitre kot počasne, kot za
visoke in nizke, kot tudi za večje in
manjše smo prepričani, da lahko
vsak najde nekaj zase. Vabljeni med
nas.


•Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Ljubitelji plavanja
Ljubitelji rekreacije v vodi, v sezoni 2020/2021 že delamo prve
zamahe v rekreacijskih terminih v
centru vodnih športov na Fakulteti
za šport. Tudi letos smo si za naše
člane Športnega društva Partizan
Dolsko priborili mesto v rekreativnih
terminih v enem izmed najboljših
plavalnih bazenov pri nas. Za vse
željne tovrstnih aktivnosti so na voljo
informacije na www.sddolsko.si ali
040 739 799 (Marko).

•Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Priporočam nakup v
JUB Design Studiu!
Družba JUB d.o.o. vabi prebivalce občine Dol
pri Ljubljani, da nas obiščete in izkoristite
ugodnosti, ki vam jih ponujamo v našem JUB
Design Studiu v Dolu pri Ljubljani 28.
V letu 2020 vam ob nakupu fasadnega sistema
ponujamo:

AEROGEL

• 55 % popust pri nakupu belega in grafitnega
stiropora;
• 45 % popust za nakup strong stiropora;
• 35 % popust pri nakupu ostalih materialov
za fasade (mrežice, lepilo, omet, …).
Poleg tega vam ponujamo 25 % popust pri
nakupu izdelkov za vgradnjo keramike.
Novo v ponudbi:
• Razkužilo v razpršilu 500 ml po
ceni 8,17 €;
• Gel za razkuževanje 500 ml po
ceni 7,93 €.

Fasadni sistemi s priporočilom

Vljudno vabljeni vsak delovnik
med 7.00 in 17.00.

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Priložnost za razvoj 78 novih podjetniških idej
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
(RRA LUR) vabi posameznice
in posameznike z inovativnimi
in naprednimi podjetniškimi
idejami k prijavi v projekt
Podjetno nad izzive v Ljubljanski
urbani regiji (PONI LUR),
katerega glavni cilj je, da udeleženci
programa tekom usposabljanja osvojijo
vsa potrebna znanja in veščine za uspešen
in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon
novega podjetja.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane
regije (RRA LUR) vabi posameznice in posameznike
z inovativnimi in naprednimi podjetniškimi idejami
k prijavi v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski
urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da
udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo
vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja.
V okviru projekta RRA LUR zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko kandidati uspešno
razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Razpis je
objavljen na www.rralur.si. Gre za prvega od sedmih
sklopov štirimesečnega programa podjetniškega usposabljanja, ki bo potekalo v obliki zaposlitve na RRA
LUR. Slednja udeležencem omogoča tako finančno
podporo pri razvoju poslovnih idej kot tudi čas,
namenjen izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj
in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. Z
aktualnim razpisom bo priložnost za razvoj svoje podjetniške ideje dobilo prvih 12 udeležencev. V okviru

projekta, ki bo trajal vse do 30. septembra 2023, pa
bo v program skupno vključenih kar 78 udeležencev.
Glavne delovne obveznosti in naloge na podlagi
razpisa izbranih zaposlenih bodo usmerjene v
pridobivanje ključnih znanj, ki so nujna za uspešen
razvoj poslovnih idej. V času programa bodo tako
pod mentorstvom različnih vrhunskih strokovnjakov in
uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško
pot potrebujejo: vse od razvoja poslovne ideje do
izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških
in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije,
upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja,
osnovna pravna in finančna znanja ipd. Zagotovlj
ena bo tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po
principu co-workinga. V projekt se lahko vključijo
osebe s poslovno idejo ne glede na starost, stopnjo
izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da
imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče
v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije in da
lahko pred začetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. To pomeni, da
morajo biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve,
študenta idr.
Poziv, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je
odprt vse do 26. 8. 2020. Prvi udeleženci bodo v
projekt vključeni predvidoma s 1. 10. 2020. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti vsak dan do vključno
21. 8. 2020 med 8.00 in 13.00 na telefonski številki
01 306 19 02 oz. po elektronski pošti info@rralur.si.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski
urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00
EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Dragi občani in občanke!
Foto: Klemen Runtas

M

ladi vam z veseljem
sporočamo, da smo
začeli s pospravljanjem in prenovo
Kmetskega doma v Beričevem.
KUD Jurija Fleischmana bomo
počasi obudili, da ponovno postane prostor druženja in dogodkov za celotno občino. Naš napredek boste lahko spremljali na
FB-strani KUD Jurija
Fleischamna in v naslednjih številkah Pletenic.

•Klemen Runtas in Tea Kos
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DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Za kakovostnejše življenje starejših

v Srcu Slovenije

S ciljem zagotavljanja kakovostnejšega življenja starejših v
Srcu Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije organiziral
drugo srečanje deležnikov v okviru evropskega projekta EU_
SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja.

V

abljene so bile vse organizacije, ki delujejo na področju starejših, iz občin Litija, Kamnik,
Šmartno pri Litiji, Lukovica,
Moravče in Dol pri Ljubljani. Srečanje
z 20 udeleženci se je odvijalo 18. junija
2020 v Knjižnici Šmartno pri Litiji.
Razvojni center Srca Slovenije je pripravil zaključke prve delavnice, kjer so
se že kreirale ideje za skupen projekt
na temo kakovostnejšega bivanja starejših. Cilj drugega srečanja pa je bil
nadaljevanje oblikovanja skupne projektne ideje za prijavo na LAS razpis
ter spoznavanje dobrih praks iz
Evrope s področja bivanja starejših v
domačem okolju. Predstavljenih je bilo šest dobrih praks s Portugalske, z
Danske, Irske, iz Nemčije, Španije in
Italije. Po predstavitvi je sledila diskusija z udeleženci, ki so izpostavili, da
potrebujemo še več varovanih stanovanj in domov za starejše.
Najbolj zanimiva za naše okolje je dobra praksa s Portugalske, kjer starejšim, ki so osamljeni in ne želijo v dom,
omogoča življenje v naselju manjših
hišk z vso potrebno infrastrukturo v
bližini. Zelo pomembna je tudi uporaba tehnologije, kjer starejši potrebuje-

jo podporo in izobraževanje.
Zanimanje so udeleženci pokazali tudi
za dobro prakso na Danskem, kjer je
občina ustanovila skupino za stanovanjsko prenovo. Stanovanjska skupnost pa je po mnenju večine kar velik zalogaj, saj se morajo osebe med
seboj razumeti, da lahko sobivajo.
Udeleženci so izpostavili tudi pomembnost zagotovitve brezplačnih
prevozov za starejše.
Drugi del srečanja je bil namenjen prvemu oblikovanju projektne ideje, in
sicer je bil poudarek na hitri zaznavi
problemov na terenu, dobri koordinaciji in hitrem reševanju problemov.
Karmen Sadar iz Občine Šmartno je
poudarila, da je težava oskrba bolnikov, ki pridejo iz bolnišnic, in da so
nujno potrebna izobraževanja za svojce oziroma neformalne negovalce.
Katja Vegel iz Občine Kamnik je omenila, da v Kamniku takšna izobraževanja izvaja Inštitut Antona Trstenjaka in
da so zelo dobro obiskana.
Izobraževanje za demenco je bilo izvedeno tudi v Društvu upokojencev DolBeričevo in v Domu Tisje.
Diskusija je v drugem delu tekla tudi o
tem, kdo so koordinatorji v posame-
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znih občinah, ki se ukvarjajo s starejšimi. V občini Dol pri Ljubljani sta aktivni dve društvi upokojencev DolBeričevo in Dolsko, zadeve pa se posredujejo tudi direktno županu občine.
Mitja Bratun iz LAS Srce Slovenije je za
zaključek predstavil LAS razpis, katerega cilj je vključevanje ranljivih ciljnih
skupin, med katerimi so tudi starejši.
Razpis bo odprt od 1. julija do 30. septembra 2020, na voljo je 300 tisoč EUR
sredstev s 65-odstotnim sofinanciranjem, projekt pa se lahko izvaja največ
dve leti.
Na srečanju se je izpostavilo predvsem
potrebo po izobraževanju, cilj pa je z
majhnimi viri odpraviti težave, ki se
pojavljajo. Naslednji korak je priprava
projektne ideje za prijavo na prihajajoči LAS razpis. Če imate predloge, ki še
niso prepoznani, ali vas podrobneje
zanimajo dobre prakse, nam pišite na
anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite
na 01 896 27 10. •Anita Molka, Razvojni

center Srca Slovenije

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Srečanje zeliščaric

Članice zeliščarskega krožka pri Lipi Domžale, Univerzi za tretje
življenjsko obdobje, kamor lepo vabljeni tudi občani občine
Dol pri Ljubljani, smo se razveselile povabila naše mentorice
Veronike, da se po dolgem času spet srečamo v naravi, tam,
kamor najraje zahajamo.

Foto: Marinka Kopač

N

arava nas je tudi v teh turbulentnih, nenavadnih časih
vabila in nam nudila zatočišče, podarjala mir in svoje
naravno bogastvo. Ko nas je virus prikoval med štiri stene in malo tudi
ustrahoval, smo zunaj, v gozdu, na
travniku zadihali s polnimi pljuči v veri in upanju, da bo slej ko prej vse dobro, a vedoč, da ne bo nikoli več enako, kot je bilo do tedaj. Veronika nas
je peljala v Komendo, razpotegnjeno
naselje ob lokalni cesti s starim cerkvenim središčem. Tako blizu
Domžal, a vendar je večina ni nikoli
spoznala bliže kot izza avtomobilskega okna.
Najprej smo se odločile za sprehod
po gozdu, kjer smo, po dolgem času,
veselo klepetale in nabirale robidove
in smrekove vršičke, pljučnik, preslico, kamilico ter izmenjevale znanja o
zdravilnih zeliščih in njihovi uporabi
v vsakdanjem življenju. V naslednji
trenutkih pa smo se iz sveta zelišč
preselile v svet zgodovine, in sicer v
obdobje starega veka, natančneje v
zgodnjo železno dobo. Le kratek prijeten sprehod ob robu gozda je bil
potreben, da smo si ogledale tako
imenovano tičnico na bližnji gozdni
vzpetini. Tičnica v Komendi je bila svetišče naših prednikov iz predkrščanskega časa. Gre za zaobljen grič,
ki je danes v bližini cerkve, prej pa je
bil v bližini utrjenega gradišča, v katerem so živeli naši predhodniki pred
mnogimi stoletji. Na tej vzpetini so tedanji prebivalci izdelali obredno ravnico in na njej opravljali obredja s pomočjo svetih ptic (tic). Nekdanji obredni oltarji niso več vidni, ostali pa so
ravnica, ščebetanje ptic in šelest mogočnih drevesnih krošenj, ki obdajajo
ta čarobni kraj.
Sredi vzpetine ob cesti stoji Glavarjeva
beneficijska hiša. Hiša je iz leta 1752,
v njej pa je Glavarjeva knjižnica, neprecenljiva s svojimi primerki, tudi z

originalno Slavo Vojvodine Kranjske
in lastnoročnimi zapisi Petra Pavla
Glavarja. Ohranjenih je okoli 400 pisem, ki jih je dobil od svojega očeta,
in 140, ki jih je pisal sam. V Glavarjevi
spominski sobi so razstavljeni oljni
portreti Petra Pavla Glavarja, njegovega očeta barona Petra Jakoba de
Testaferrata, beneficiata Jožefa Petra
Tomellija in novomeškega Martina
Jožefa Jabačina, ki sta bila tudi izvršitelja Glavarjeve oporoke. Zunanjost
hiše krasi Jelovškov portal z
Glavarjevim grbom, tri restavrirane
Jelovškove freske in spominska plošča Zveze čebelarskih društev
Slovenije ob 250. obletnici
Glavarjevega rojstva. Kdo je bil Peter
Pavel Glavar (1721–1784)? Bil je znan
slovenski duhovnik, čebelar, komendator, pedagog, gospodarstvenik in
mecen. Najdenček. Nekaj tednov sta-

Glavarjeva
knjižnica

rega so našli na pragu komendske
graščine. Bil je nezakonski sin domačinke in komendatorja barona Petra
Jakoba Testaferrate. 14 let je preživel
pri družini Basaj v Vopovljah kot rejenec, nato pa končal jezuitsko gimnazijo v Ljubljani, v Gradcu študiral bogoslovje in modroslovje in postal magister. Leta 1744 je postal najemnik malteškega posestva v Komendi, kjer je
bil tudi kaplan in župnik. 1751 je dal
sezidati šolo, 1752 pa beneficiatno hišo, v kateri se je ohranila njegova knjižnica. 2.000 knjig z najrazličnejših področij znanosti in umetnosti. 1760 je v
Komendi ustanovil zasebno šolo z in-

Tičnica svetišče naših
prednikov
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KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Zeliščarice
pred cerkvijo v
Komendi

Povabilo
dosedanjim
in novim
študentom
Čeprav se je letošnje
šolsko leto za študente in
študentke

U
Peter Pavel
Glavar

ternatom za revne, nadarjene učence.
Med letoma 1762 in 1766 je v Tunjicah
dal zgraditi poznobaročno cerkev sv.
Ane, 1766 pa na Dolenjskem kupil
grad Lanšprež od grofa Alojza
Auesperga. Tam se je ukvarjal s čebelarstvom. Imel je okoli 200 panjev.
Napisal je tudi priročnik o čebelarstvu
in z lastnimi spoznanji dopolnil
Janšev Pogovor o čebeljih rojih.
Ustanovil je čebelarsko šolo in podpiral ustanovitev čebelarskih zadrug.
Svoje premoženje je zapustil siromašnim, bolnim in ostarelim ljudem iz
komendske in lanšpreške gospoščine.
Iz tega denarja so leta 1804 v
Komendi sezidali bolnišnico –
Glavarjev špital. Zapustil je tudi prvo

MED NAJLEPŠIMI
V SLOVENIJI
Naša mentorica se je dogovorila
za ogled cerkve in knjižnice Petra
Pavla Glavarja. Prvotna cerkev
sv. Petra in župnija Komenda sta
prvič omenjeni že leta 1147. Novo,
baročno, so zgradili 1727, po
potresu 1895 pa so jo obnovili in
povečali. Oltar in prižnica sijeta v
pozlati in spadata med najlepše
v Sloveniji. Komenda je tudi ime
za posest viteškega reda. Tu so v
letih od 1223 do 1872 živeli in bili
posestniki malteški vitezi. V kraju
je bil sedež prafare sv. Petra. Leta
1296 pa se omenja tudi hospital.
Malteški viteški red je v Komendi
in okolici pospeševal konjerejo.
Konjske dirke so tradicionalno še iz
Valvasorjevih časov.
znano družinsko knjigo v slovenščini
z vsemi naselji in prebivalci komend
ske župnije.
Pozorno in željno smo poslušale vse o
tem velikem in učenem možu. Ne tako
daljna preteklost je polna velikih, učenih ljudi, ki so pustili neizbrisen pečat
v času, mi pa jih tako malo poznamo.
Zaslužijo si več, ker je tudi zaradi njih
naše življenje lepše in bogatejše.
Tako zeliščarice bogatimo svoje znanje, ne samo v naravi, pač pa tudi v
bližnji okolici z bogato zgodovino in
velikani minulega časa. •Marinka Kopač
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niverze za tretje življenjsko obdobje – Društva
Lipa Domžale (kamor se
lahko vključite tudi občani občine Dol pri Ljubljani, nekateri ste se že) končalo malce
drugače kot prejšnja leta, se z zaprtjem vrat pred dopusti dejavnost ni končala. Ob tem je treba
povedati, da so se med slušatelji v
obdobju epidemije razvile številne
sodobne oblike poučevanja in sodelovanja, kar je potrdilo, da starejšim učenje na daljavo ni tuje,
posluževali pa so se tudi drugih
oblik. Temu je prisluhnilo tudi
vodstvo Društva, ki pred začetkom
novega šolskega leta načrtuje izobraževanje prav na tovrstne teme.
Ob tem ko študenti in študentke
Univerze za tretje življenjsko obdobje – Društva Lipa Domžale pogledujejo nazaj, pa vodstvo na čelu s predsednikom Marjanom
Ravnikarjem, ki vsem želi prijeten
dopust, že razmišlja, kako – tudi v
primeru koronavirusa – primerno
ob upoštevanju veljavnih ukrepov
organizirati študij v novem šolskem letu. Že zdaj pa vas vabijo,
da se jim pridružite in še enkrat
več potrdite: vseživljenjsko učenje
se nikoli ne konča.
•Univerza za tretje življenjsko obdobje

Društvo Lipa Domžale

Marjan RAVNIKAR

Univerza za tretje življenjsko
obdobje – Društvo Lipa Domžale
obvešča vse dosedanje in nove
študente in študentke, da bo ob
dosedanjih programih jeseni
omogočen tudi vpis v nove
programe, in sicer:
ZELENJADARSTVO,
RESTAVRATORSTVO IN
IZDELAVA MOZAIKA. Dobrodošli!

RAZNO

Občina Dol pri Ljubljani objavlja

VABILO

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

»Naša kulturna dediščina«
Spoštovani fotografski ustvarjalci, vabimo vas k sodelovanju na fotografskem
natečaju za izbor fotografij za promocijo kulturne dediščine v občini in mesto
v občinskem koledarju za leto 2021. Pravila in pogoji za sodelovanje na
fotografskem natečaju, ki ga organizira Občina Dol pri Ljubljani, so objavljeni
na spletni strani občine www.dol.si. Fotografija mora jasno prikazovati
elemente kulturne dediščine, ki imajo izrazit zgodovinski, arheološki,
umetniški, znanstveni, družbeni ali tehniški pomen. Slike lahko prikazujejo
tako snovno kot nesnovno kulturno dediščino. Fotografije so lahko detajli
posameznih elementov kulturne dediščine. V ocenjevanje bodo sprejeta
samo dela, ki so nastala na območju občine Dol pri Ljubljani in bodo
prikazovala elemente kulturne dediščine občine Dol pri Ljubljani. Na natečaju
bo izbranih tudi 13 najboljših fotografij, ki bodo objavljene v občinskem
koledarju za leto 2021 in nagrajene s simboličnim avtorskim honorarjem 50
EUR bruto na fotografijo. Tričlanska komisija bo fotografije izbirala po kriteriju:
(1) skladnost s temo, (2) izvirnost, (3) sporočilnost, (4) kakovost oz. tehnična
dovršenost fotografij. Fotografije v zaprti kuverti v obliki elektronskega
zapisa na digitalnem mediju (CD, DVD ali USB) oddate v času uradnih ur v
glavni pisarni občinskega urada oz. jih posredujete na naslov Občina Dol
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »za FOTO
NATEČAJ«. Upoštevane bodo prijave, ki bodo odposlane najkasneje 20. 10.
2020. Digitalnih medijev ne bomo vračali. Ob oddaji fotografij je obvezno
oddati oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna na spletni strani občine Dol pri
Ljubljani. Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu eva.vovk@dol.si ali v
času uradnih ur občinskega urada na telefonski številki
01 53 03 251.

na predavanje o stresu,
ki bo 29. avgusta ob 17. uri
v gasilskem domu na Lazah.
Predavanje temelji na nevrobiološkem
odzivu človeka na stres in odvisnost
posameznika od njegovih danosti.
Ni mogoče razumeti reakcije in obnašanja ljudi brez poznavanja biologije.
Poleg standardne predstavitve stresa
se bomo seznanili s ključno vlogo
možganskih delov, hormonov ter s
prednostmi in težavami, povezanimi s
stresom. Stres in samopodoba, stres
in visok krvni pritisk, holesterol in
ateroskleroza, stres in socialni kapital,
antistres in še kaj.
Dobrodošla bodo vaša vprašanja na to
temo.
»Sreča te čaka, um ti je dan, našel jo
boš, ak’ nisi zaspan.« V. Vodnik
Predavanje organizira Društvo za
razvoj socialnega kapitala, kulture in
turizma Laze-Osoje.

Na zadnji občinski seji so svetniki potrdili novi cenik komercialnega oglaševanja v
Pletenicah in dodatne ugodnosti za podjetja in občane občine Dol pri Ljubljani.

CENIK KOMERCIALNEGA OGLAŠEVANJA
VELIKOST
1/1
1/2
1/4
1/8
1/10
1/30 (mali oglas)

MERE
263 X 186 mm
129,5 X 186 mm ali 263 X 90,5 mm
128,5 X 90,5 mm ali 61,75 X 186 mm
61,75 X 90,5 mm
48,6 X 90,5 mm
23 X 90,5 mm

CENA V EVRIH, BREZ DDV
300,00
160,00
90,00
50,00
45,00
20,00

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

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 novoletnih voščil je za politične stranke in

nestrankarske liste, ki delujejo na območju Občine
Dol pri Ljubljani do velikosti oglasa 1/8 strani (64 x 91
mm), 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 %.
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Pohvala
sovaščanov iz Klopc

»Marca je naša Anica Kunaver dopolnila
osemdeset let in še vedno skrbi za rože.
Njen ponos so pelargonije, ki se visoke
približno dva metra. Pri skrbi za cvetlice ji
pomagata tudi hčerka in zet.«

KUPIM

Kupujem gozd/travnik na ravnem terenu (vsaj delno) na območju Osredk, Dola,
Dolskega, Vinj, Kamnice, sv. Trojice z dostopom maksimalno 500 metrov od ceste;
070 795 545, Jasmina.

Črna kronika
•Kaznivo dejanje telesnih poškodb. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.
•Kaznivo dejanje zatajitve v Beričevem. Škoda
znaša 50 evrov.

Beričevo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
• Kršitev javnega reda in miru, zato je
bil kršitelju izdan plačil nalog.

Zabrošt
Dol

za obdobje med 1. in 31. julijem 2020
Kriminaliteta
Prometne nesreče
• Kaznivo dejanje tatvine denarnice. Škoda
znaša nekaj 100 evrov.

Dolsko

Laze

• V prometni nesreči, v kateri ni bil nihče poškodovan, je
nastala le premoženjska škoda. Pri tem je bil povzročitelj
pod vplivom alkohola (rezultat pokazal 0,90 mg/l),
vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega
podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.
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Ostalo

• Med meritvami hitrosti
v naselju, kjer je omejitev
50 km/h, je bila 12-krat
prekoračena hitrost. Izdane
so bile globe od 80 do 250
evrov, za najvišjo preseženo
hitrost, izmerjenih 78 km/h,
pa 1.000 evrov.

Senožeti

• Kaznivo
dejanje tatvine
udarnega
kladiva. Škoda
znaša več
tisoč evrov.

• V prometni nesreči, v kateri ni bil nihče poškodovan, je nastala le premoženjska škoda.
• Kaznivo dejanje tatvine električnega kolesa
znamke Cube. Škoda znaša približno 2.800 evrov.
• Kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja
ali maščevanja uradni oseb. Zoper kršitelja je bilo
odrejeno pridržanje.

Ljubljana za Evropsko
prestolnico kulture 2025!
Leto 2020 se z mnogih vidikov zdi kot labirint negativnih presenečenj, a je za Mestno občino
Ljubljana in 25 občin Ljubljanske urbane regije tudi leto prelomnih priložnosti za izjemno prihodnost.

K

onec februarja letos, še preden je v Slovenijo zavil novi
koronavirus, se je Ljubljana
z regijsko podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije uvrstila
v drugi krog kandidature za
Evropsko prestolnico kulture 2025
(EPK 2025). Končni izbor, v katerem
Ljubljana pod geslom Kultura dela
mesto/Mesto dela kulturo kandidira
še ob Novi Gorici, Ptuju in Piranu, bo
razglašen 18. decembra letos. Naslov
EPK 2025 si bo izbrano slovensko
mesto delilo z enim od nemških kandidatov.
Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki izbranim
evropskim mestom vsako leto omogoči, da širšemu evropskemu občinstvu predstavijo svojo kulturno dediščino in celotno kulturno ponudbo.
In Ljubljana, skupaj z regijskimi občinami podpornicami, zagotovo ima
pokazati veliko in zlasti - kakovostno.
Ljubljana si namreč prizadeva spremeniti in optimizirati stanje na področju kulturne in umetniške produkcije. To potrjuje tako 11 % proračunskih sredstev, namenjenih kulturi,
kot tudi najnovejši večletni področni
strateški dokument na področju kulture, v katerem so postavljeni temelji
za dejavnosti, ki bi jih uspešna pridobitev naziva EPK 2025 omogočila
oziroma pospešila. Še več, z
Evropsko prestolnico kulture želi
vzpostaviti novo kulturno identiteto
regije.
Evropska prestolnica kulture ni samo
lokalni, ampak je tudi nacionalni projekt. To pomeni, da kulturo poudarja
kot gibalo razvoja pestrega nabora
med seboj prepletenih življenjskih
ravni, vse od turizma, izobraževanja,

zdravja, socialne kohezivnosti do varstva okolja ipd. Kandidatura Mestne
občine Ljubljana ta načela v svojem
programu več kot upošteva in jih
prevaja v vrednoto, ki je ključno vezivo vsake družbene skupnosti in ki
služi kot obramba pred razdiralnimi
političnimi silami ter edina lahko izgradi prihodnost, v kakršni želimo živeti: solidarnost.
Program LJ 2025, pri oblikovanju katerega sodeluje preko 100 strokovnjakov z najrazličnejših področij, iz solidarnosti izpeljuje tudi druga pomembna vodila kandidature, in sicer
družbeno odgovornost, pravico do
zdravega okolja, podnebno pravičnost, vključevanje, naslanja pa se tudi
na pametnega državljana, torej tistega, ki se zaveda prednosti in nevarnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ob že naštetem je LJ
2025 priložnost tudi za uresničevanje
drugih razvojnih strateških ciljev mesta in regije, torej za bogatenje kulturne in umetniške ponudbe, še posebej z vrhunskimi mednarodnimi
dogodki, za ustvarjanje nove infrastrukture in obnavljanje obstoječe, za
ustvarjanje delovnih mest, za izboljševanje dostopnosti kulture za vse
prebivalke in prebivalce v regiji, za
krepitev ustvarjalnega potenciala
umetnic in umetnikov ter tudi za krepitev ekonomskega potenciala kulturnega in kreativnega sektorja.

Če bo Ljubljana konec leta v svoji
kandidaturi uspešna, bo to zanjo že
peti ugledni mednarodni naziv, med
katerimi je od leta 2005 tudi en stalni, naziv Unescovega mesta literature. Tovrstna priznanja so odraz velike, a predvsem pomembne ambicije
Ljubljane, da nenehno izboljšuje kakovost življenja Ljubljančank in
Ljubljančanov ter postane eno odmevnejših evropskih središč.
Odmevno zlasti zaradi svoje drugačnosti. Zaradi svojih odgovornosti in
solidarnosti. In zato, ker želi odgovarjati na izzive prihodnosti. Prav zato je pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture 2025 za Ljubljano in
regijo tako pomembna.
Ker optimizacija kulturnih strategij
pravzaprav nikdar ni zaključena, vas,
Ljubljančanke in Ljubljančane ter
prebivalke in prebivalce drugih osrednjeslovenskih občin, pozivamo, da
posredujete svoje predloge in ideje
za program Evropske prestolnice kulture 2025. To lahko storite bodisi preko spletnega obrazca (https://epk.ljubljana.si/sl/sodelujemo/#contact-proposition) ali pa na elektronski naslov
EPK2025@ljubljana.si.
Še vedno je čas, da postaneš del programa LJ 2025!
Več o programu LJ 2025 na https://
epk.ljubljana.si/ in https://www.facebook.com/Ljubljana2025/

