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uvodni pozdrav in obvestila

25 let
občinskega
glasila
Nina Keder, urednica
Za nami je že več tednov izolacije in izrednih razmer, zaprtih šol,
trgovin in gostiln. A svet se kljub temu ni ustavil. Prilagodili smo se,
več časa preživimo s svojimi najdražjimi v udobju domov, na vrtovih,
okoliških pešpoteh in tudi pred televizorji, tablicami in telefoni,
preko katerih vsakodnevno spremljamo situacijo pri nas in po svetu,
iščemo vedno nove in nove informacije. Vem, da bo tudi tokratno
občinsko glasilo temeljito prebrano, prepričana sem, da skorajda tako
kot njegov prvi izvod leta 1995, takrat še pod preprostim imenom
Občinske novice. Ker smo te dni praznovali tudi 25 let naše občine,
tokrat objavljamo intervju z vsemi štirimi dolskimi župani, kako oni
vidijo našo občino in kakšno prihodnost ji napovedujejo. Na vpogled
vam dajemo tudi prvi izvod dolskih novic, da pokukate v vedno
zanimivo zgodovino. Naša občina se je v teh letih izjemno
spremenila. Preobrazila se je iz tipično vaškega okolja v prijetno
primestno okolje, sobivajo staroselci, kmetje in priseljeni stanovalci v
novih naseljih. A kljub temu nas je še vedno ravno toliko, da se še vsi
brigamo drug za drugega, med nami živi solidarnost (kar se je
nedavno izkazalo s skupinsko akcijo šivanja zaščitnih mask) in
ohranjamo dobre medsosedske odnose. Ti se še kako izkažejo tudi v
manj prijetnih situacijah. Noben alarm namreč ni proti
nepridipravom tako učinkovit kot le dober in pozoren sosed. V naši
občini ta sistem kar deluje. Od zdaj naprej boste lahko tudi preko
Pletenic spremljali, kakšna je situacija v vašem kraju preko nove
rubrike Črna kronika, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Policijsko
postajo Ljubljana Bežigrad. V želji, da ohranimo našo občino še
naprej varno in zdravo, vas lepo pozdravljam.

Nov delovni čas Lekarne Pogačnik
Ponedeljek do petek, od 8.00 do 18.00
Sobota, 8.00 do 12.00
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Številka 4/2020
Pletenice so informativno glasilo Občine Dol pri
Ljubljani. Izhaja enajstkrat letno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide 15. maja 2020.
Prispevke za objavo pošljite na elektronski
naslov pletenice@dol.si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. maj 2020.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani
E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Barbara Jurič
Uredniški odbor
Aleksandra Resman
Katja Kralj
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

Pomembne telefonske številke, ki vam pridejo prav v času pandemije:
Nacionalni inštitut za javno zdravje: 01 2441 400; info@nijz.si
Poveljnik Civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani: 040 730 516; zupa112@gmail.com
Štab Civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani: 01 530 3250; cz@dol.si
Valerija Rus, dr. med: 070 384 508; zsa.dolsko@gmail.com
dr. Anja Černe, dr. med.: 070 384 512; info@medicina-cerne.si
Župnik Alojz Grebenc: 031 525 256; grebenc.lojze@gmail.com
Župnik Marko Avsenik: 041 614 964; marko.avsenik@siol.net
Klicni center Rdeči križ za občane občine Dol pri Ljubljani, vsak dan od 8. do 16. ure: 040 788 698
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nagovor župana

Spoštovani
sokrajani in
sokrajanke!

T

Marec in april sta bila meseca, namenjena praznovanju, žal
priložnosti za prireditve in druženja nismo imeli, kljub temu še enkrat čestitke mamam ob materinskem dnevu.
Upam, da so vse dobile kakšno rožico in toplo besedo v
zahvalo za vse dobro, kar storijo za nas. Konec marca smo
obhajali tudi praznik naše občine in 25-letnico obstoja.
Skupaj z županom občine Moravče in ožjima sodelovcema
smo se v imenu vseh krajanov naše občine simbolično poklonili ob spomeniku našemu sokrajanu velikemu znanstveniku baronu Juriju Vegi. Ob tem sva se oba župana zahvalila g. Jožetu Pokovcu za skrb in lepo vzdrževan muzej
na njegovi domačiji. V času, ko smo pripravljali občinsko
glasilo, smo praznovali naš najpomembnejši krščanski praznik, veliko noč, praznik veselja in upanja, ki ima danes za
vse nas še globlji pomen. Konec meseca bomo praznovali
še dva pomembna praznika. Iskrene čestitke ob 27. aprilu,
dnevu upora proti okupatorju, in 1. maju, mednarodnem
prazniku delavstva, kot simbolu upora delavskega razreda
proti izkoriščevalskemu sloju kapitalistov.
Ob koncu nagovora pa je vedno priložnost, da se dotaknemo tudi drugih aktualnih vsebin. Občinska uprava v
tem času posluje prilagojeno, polovica zaposlenih zaradi
vsebine dela od doma, druga polovica pa je prisotna v
službi. Trenutno večji del naše pozornosti posvečamo izvrševanju proračuna za leto 2020, ki bo zelo usmerjen v
zagotavljanje in izboljšanje prometne infrastrukture.
Skoraj 70 % vseh sredstev bo namenjenih za ureditev ceste s kanalizacijo, izgradnjo pločnikov, zagotovitev prostorov za zdravstvo, knjižnico in ureditev vaškega jedra v
Dolu. Vesel sem da je večina svetnikov podprla predlog
proračuna, me pa malo žalosti dejstvo posameznih svetnikov (ki se umeščajo v opozicijo), da proračuna niso podprli, čeprav po drugi strani trdijo, da so v preteklem štiriletnem mandatu veliko času posvetili idejam in pripravi
projektov, ki pa iz njim znanih razlogov niso bili izvedeni.
Samo ideje brez ustreznih dokumentov in gradbenih dovoljenj so premalo, zato je potreben čas. Eno leto smo
pripravljali dokumentacijo, sedaj bomo začeli z delom.
Upam, da bomo navkljub podedovanim finančnim bremenom zastavljene cilje dosegli, če ne letos pa v naslednjem letu.
Hvala vam, ker se obnašate odgovorno in se držite navodil. Potrpimo, kolikor bo še potrebno, da s čim manjšimi
posledicami prebrodimo krizo. Veliko sončnih dni je še
pred nami, spet se bomo družili, si stisnili roke in se objeli. Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

oplo in lepo vreme nas že od konca marca vse do
srede aprila spremlja in nam daje upanje, da bodo
težave in omejitve, povezane z zaščitnimi ukrepi
proti širitvi novega koronavirusa, kmalu minile.
Zopet je prišla na plan že legendarna Petrina »dolska trma«.
Združili smo se v naporih za zmanjšanje nevarnosti epidemije, obnašamo se samozaščitno, odgovorno, v vseh zaprtih
prostorih nosimo maske, ne zadržujemo se na igriščih in
drugih javnih prostorih. Hvaležen sem vam, da večji del
dneva ostajate doma, prav zaradi tega je v naši občini stanje
okuženih zanemarljivo. To je pot do zmage vseh nas, le tako
odgovorno vedenje lahko nam ali bližnjim reši življenje.
Od 15. marca dalje je bil aktiviran občinski štab civilne zaščite, ki na operativni ravni sledi stanju ogroženosti, zbira informacije, izvaja in koordinira preventivne ukrepe ter se povezuje z regijskim štabom civilne zaščite in štabi sosednjih
občin. Največ preglavic nam je povzročala premajhna količina zaščitnih sredstev. Skrbno smo jih razdelili med zdravstvene delavce, patronažo in pomoč na domu. V nadaljevanju smo se pridružili vseslovenski akciji podjetja Seti iz
Kranja in iz štirislojnega materiala za servete Airlaid izdelali
in dostavili na dom več kot 6000 improviziranih mask. Žal
nam v tem kratkem času ni uspelo zagotoviti zadostno število elastik (ker jih ni bilo v trgovinah), zato se opravičujem za
majhno nejevoljo tistim, ki jih tudi sami niso imeli doma.
Ves čas smo spremljali tudi trg zaščitnih sredstev, a žal je
veliko naših naročil ostalo pri obljubah dobaviteljev.
Majhen žarek upanja se je zopet pokazal ob stiku s pobudniki akcije Maske za vse, ki ga je koordinirala Jelka Verk iz
More Than Beuty skupaj s podjetjem Dewesoft in podjetniškim pospeševalnikom Katapult iz Hrastnika. Pripravili
so dva različna brezplačna kompleta blaga za šivanje mask
za krajane Hrastnika, nam pa so nesebično odstopili tri bale blaga v velikosti približno 1000 m2 za izdelavo več kot
9000 mask. Sami smo nabavili še 9000 m elastik, dodatnih
300 m2 ustreznega blaga in vrečke za pakiranje. Drugo pošiljko mask ste prejeli tik pred praznikom. Pri tem se moramo iz srca zahvaliti več kot 40 šiviljam iz naše občine in KS
Jevnica ter prostovoljcem, ki so šivali in pakirali na Rajhovi
domačiji in na domu. Še posebna zahvala vsem domačim
gasilskim društvom, ki so v dveh popoldnevih po gospodinjstvih dostavili več kot 10 000 mask. Po prazniku smo že
uspeli pridobiti nujna zaščitna sredstva za prve posredovalce (zdravstvo, pomoč na domu, CZ in gasilce). Ta sredstva
so ustrezno certificirana in jih bomo vam, krajanom, razdelili le v nujnem primeru. Ostal nam je še material za približno 5000 mask, ki bi jih lahko izdelali v naslednjih tednih.
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Ureditev ceste OMV–Zajelše

O

z umikom na bankine. Odvodnjavanje ni urejeno. Javne
razsvetljave ni. Za varnost pešcev in kolesarjev ni
poskrbljeno. Na asfaltiranem vozišču so vidne številne
razpoke in zaplate. Bankine je potrebno zaradi navedenega
pogosteje obnavljati oz. vzdrževati. Križišče v Zajelšah je
preozko in slabo pregledno, problematično je tudi zaradi
višinskih razlik v nivoju obeh cest.
Z rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste, širitvijo voznih
pasov, umestitvijo pločnika in javne razsvetljave ter ureditvijo
odvodnjavanja in prometne signalizacije po celotni dolžini
trase bo dosežena večja varnost v prometu tako za pešce kot
voznike. Preglednost in s tem varnost se bosta povečali tudi z
delno izravnavo ovinka v osrednjem delu trase ter s
povečanjem in ureditvijo križišča na izteku obravnavane ceste
v Zajelšah, ki se nahaja na višje ležečem terenu. 

•Občinska uprava

bčinski svet Občine Dol pri Ljubljani je sprejel
Dokument identifikacije investicijskega projekta
za projekt »Ureditev ceste OMV–Zajelše (II. del)«,
ki služi kot podlaga za sofinanciranje s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvideni
znesek sofinanciranja MGRT po Zakonu o financiranju
občin za Občino Dol pri Ljubljani v letu 2020 znaša 56.169
EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 70.000
EUR. Preostanek sredstev v višini 13.831 EUR je zagotovljen
iz deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v letu
2020.
Neposredni cilj investicije je izvedba rekonstrukcije
obstoječega odseka lokalne ceste med OMV in naseljem
Zajelše, kot prikazano na spodnjem ortofoto posnetku.
Asfaltirani del ceste je trenutno širok približno 3 m in ne
omogoča dvosmernega prometa – srečevanje vozil se odvija

Obvestilo občanom o omejitvah gibanja
Nekateri radi izkoristite prostrana polja vse do reke
Save, se nadihate svežega zraka in se razgibate.
Prosimo vas, da tudi v teh trenutkih spoštujete
omejitve gibanja za preprečevanje širjenja virusa.
Svetujemo, da se držite kolovozov in ne stopate na
kmetijska zemljišča, ki so večinoma v zasebni lasti.
Spoštujte tudi nasvet o medsebojni razdalji.
Povsem razumljivo je tudi, da hišni ljubljenčki ne

razumejo omejitev in se radi podijo po naravi. Imejte
jih na vrvici, pobirajte njihove iztrebke in odlagajte v za
to namenjene koše.
S svojim odgovornim dejanjem boste zelo prispevali
k mirnemu sožitju in seveda k temu, da se omejitve
čimprej ukinejo.
•Občinski štab civilne zaščite Občine Dol pri Ljubljani

Imate vprašanje glede omejitve gibanja?
Generalna policijska uprava je ustanovila skupino,
ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno. Dosegljivi so po elektronski pošti:
info.koronavirus@policija.si
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Nova spletna stran občine

Z velikim veseljem vas obveščamo, da je Občina
Dol pri Ljubljani s 1. aprilom uradno zagnala svojo
novo spletno stran. Prišel je čas za prenovo in
več kot dobrodošlo osvežitev. Malce pobrskajte,
se sprehodite po njej ter ne spreglejte aktualnih
novic in obvestil, ki jih pripravljamo za vas!
Ob tej priložnosti vabimo predstavnike društev in
organizacij, ki delujete v naši občini, da izkoristite priložnost in o svojih aktivnostih in aktualnih
dogodkih obvestite soobčane ter nam posredujete prispevke, vključno s slikami za objavo na
obcina@dol.si s pripisom v zadevi “Za objavo na
spletni strani občine”.
Za več informacij spremljajte tudi uradno stran
občine na Facebooku (www.facebook.com/obcinadol), ki je v zadnjih tednih prav tako ponovno
zaživela. Veselo klikanje vam želimo!
•Občinska uprava


Rekonstrukcija vodovoda in skrb za ceste
Občina je v marcu skupaj z javnim podjetjem Vokasnaga, ki je
prispeval večji del denarnih sredstev, v Petelinjah rekonstruirala
vodovod in cesto. Znesek investicije je bil okoli 135.000 EUR.
Javno naročilo je izvajalo podjetje Komunala gradnje. V začetku
aprila pa je Občina naročila ureditev poljskih poti v naseljih Brinje,
Beričevo, Videm, Dol in Kleče. Skupni znesek investicije je znašal
11.500 EUR, izvajalo ga je podjetje VBT. Poljske poti poleg
kmetov, še posebno v tem času, uporablja tudi veliko število naših
občanov.
•Občinska uprava

Nov defibrilator v Brinju

Foto: Nina Keder

V začetku marca se je uspešno zaključila akcija Manj
svečk za manj grobov v občini Dol pri Ljubljani. Namen
akcije, ki je bila izvedena v času praznika spomina na
mrtve, je bil zmanjšati porabo plastike, ki jo povzročajo
nagrobne sveče ter hkrati zbrati sredstva za nakup defibrilatorja, ki je sedaj že nameščen v vasi Brinje. Skupaj
smo zbrali 2.029,54 EUR in razdelili okrog 680 zastavic,
kar je zelo dober odziv za prvo leto. Zaradi izrednih okoliščin, s katerimi se trenutno soočamo, je bila simbolična
predaja odpovedana oz. prestavljena do nadaljnjega. Še
enkrat se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, podpornikom in darovalcem! Ostanite zdravi.
•Eva Hrastelj
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Štirje župani v četrt stoletja
Naša občina je 23. marca, na rojstni dan našega rojaka,
matematika, izumitelja in svetovno priznanega strokovnjaka
Jurija Vege obeležila že četrt stoletja obstoja. Leta 1995 so
se naselja od Brinja in Beričevega na eni strani ter Senožeti
in Laz na drugi strani, ki so pred tem sodila v dve ljubljanski
občini – Bežigrad in Moste - Polje – združila v novo občino Dol
pri Ljubljani.

V

teh 25 letih je občina naredila
velikanski napredek. Iz nekoč
obstranskih krajevnih
skupnosti je nastala sodobna
občina, kjer imamo občani na
razpolago tako rekoč vse – od šol,
vrtcev, do trgovin, pošte, lekarne in
seveda tudi do zdravstvenih uslug. Da
seveda že prej obstoječe delovanje
verskih skupnosti, predvsem katoliške,
sploh ne omenjam. V tem obdobju se
je v občino preselilo veliko novih
prebivalcev, družin, predvsem mladih,
ki so tu, v neposredni bližini Ljubljane,
spoznali svojo priložnost in
prihodnost.
V tem času smo spoznali tudi štiri
župane: prvi je funkcijo opravljal
Anton Jemec – dva mandata, za njim
je tri mandate občini »poveljeval«
Primož Zupančič, za en mandat ga je
nasledil mag. Janez Tekavc, zdaj pa
prvi mandat »žuli« Željko Savič. In
prav njim smo ob obletnici zastavili
nekaj vprašanj. Zanimivo je spoznati,
kako sami vidijo svoje kraje in
soobčane.
Kakšna se vam je zdela
občina pred 25 leti, koliko
se tistih časov še spominjate?
Anton Jemec: »Veste, takrat sem od
predstavnikov države dobil samo ime
in točno določeno območje občine
brez ustreznih prostorov in brez
sodelavcev. Prvi začetki in arhivi so
bili kar v moji aktovki. Delovati sem
začel v prostorih Gasilskega doma Dol
na Vidmu. Spomnim se, da je bila prva
sodelavka gospa Štefka. V tistih časih
je bilo veliko izobraževanj, seminarjev,
srečanj in sestankov, tako da sem se

domov vračal pozno zvečer. Posebej
veliko dela je bilo ob delitveni bilanci
z občino Ljubljana ter obeh nekdanjih
ljubljanskih občin Moste - Polje in
Bežigrad. Po dveh mandatih lahko
rečem, da sem na svoje delo in delo
svojih sodelavcev zelo ponosen.«
Primož Zupančič: »Ja, takrat smo
na referendumu izglasovali novo
občino Dol pri Ljubljani, ki je nastala
iz prejšnjih dveh ljubljanskih občin.
Bili smo in smo še ponosni, da se je to
zgodilo, saj smo tako dobili večjo moč
odločanja o stvareh, ki so pomembne
za celovit razvoj tega območja, ki leži
na vzhodnem delu ljubljanskega polja.
Skratka, takrat smo bili veseli in vem,
da smo tudi nazdravili.«
Janez Tekavc: »Čeprav je leta 1994
kar 67 % občanov glasovalo proti
ustanovitvi občine, je državna politika
v evforiji ustanavljanja občin
ustanovila tudi občino Dol pri
Ljubljani. Ob ustanovitvi praktično ni
imela ničesar razen najete sobe v
gasilskem domu, tako da se je moral
prvi župan najprej spopasti s tem,
kako zagotoviti delovanje nove
občine. K sreči je občina ostala v
holdingu Ljubljana, kar je ohranilo
ključno vez z MOL, katere del smo
bolj ali manj skoraj vsak dan.«
Željko Savič: »Razvoj občine
spremljam že od ustanovitve, ker sem
že pred tem deloval v različnih
športnih društvih, in mi je pomenila
izziv za še bolj tesno sodelovanje na
različnih področjih. Naj se omejim na
posamezna obdobja mojih
predhodnikov: prvi župan gospod
Jemec mi je v tistem času predstavljal
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Leto 2020, zadnji župan Željko Savič,
prejema občinsko priznanje, od
takratnega župana Antona Jemca.

vzor politika, ki je našel pot
povezovanja med dokaj politično
razcepljenimi posamezniki in
prebivalci območja, ki nas je skozi
zgodovino delil na Bežigrajčane in
Moščane, predvsem pa so me
navduševale njegove odločitve, ki so
bile vedno preverjene skozi zdravo
kmečko pamet. Veliko je bilo
narejenega za boljšo kvaliteto življenja
ljudi, predvsem so se gradili vodovodi,
nove ceste, pridobili smo občinsko
stavbo ter številne adaptacije na vrtcih
in šolah. V tistem času sem bil kar dva
mandata predsednik SPV, aktivno sem
sodeloval pri izgradnji Nogometnega
kluba Dol, skupaj s spremljajočim
objektom na Korantu. Pri vseh naših
prizadevanjih nam je gospod Jemec
vedno trdno stal ob strani in nas
podpiral. V mandatu drugega župana
gospoda Zupančiča so mi ostala
najbolj v spominu prizadevanja za
adaptacije in dograditve šol, poskus
vzpostavitve industrijske cone Dolsko,
izgradnja prvih kilometrov
kanalizacije, pridobitev sredstev za
energetske sanacije občinskih stavb in

dogajanje v naši občini

seveda nenazadnje spomin in tudi
sedaj kakšna nočna mora zaradi
zapletov okoli nesrečnega vrtca v
Dolu. V njegovem času sem bil še
vedno aktiven kot športnik pri NK
Dol, vse več časa pa sem posvečal
dvigu kvalitete življenja na podeželju z
aktivnim sodelovanjem pri projektu
kmetije odprtih vrat. Na področju
turizma sem se vključil v Turistično
društvo Dolsko, kjer smo osem let
uspešno organizirali Jesenski sejem in
druge etnološke prireditve. Kot župan
se mi je gospod Zupančič ohranil v
spominu kot preprost in dostopen
povezovalec med posmezniki in
društvi, za vsakogar si je vzel čas za
pogovor in vedno je iskal rešitve. V
mandatu tretjega župana gospoda
Tekavca sem bil občinski svetnik, tako
da sem tudi natančneje poznal
problematiko delovanja občine. Pri
njegovem vodenju me je malo
razočarala miselnost, da lahko z
dvema naklonjenima glasovoma
enostransko vodiš občino. Zdaj tudi
sam vidim, da samo občasna
prisotnost na občini ne vodi k
uspešnejšemu razvoju, občina
potrebuje celega človeka. V času ko so
bili dostopni vsi fondi za pridobivanje
evropskih sredstev ni bilo izpeljanega
nobenega projekta, prav tako ni bilo
podprto področje lokalne
samooskrbe, niti meter kanalizacije se
Primož Zupančič

ni nadaljeval. Res je, bila je zgrajena
nujno potrebna knjižnica, nekaj cest je
bilo obnovljenih, kar nekaj sredstev pa
je bilo tudi porabljenih neskrbo, kot je
obnovljena cesta v Zaborštu, ki je brez
kanalizacije in bi bolj sodila v ožja
vaška jedra. Veliko je ostalo idej in
skic, malo pa projektov z gradbenim
dovoljenjem. Štiri leta ni malo, a hitro
minejo, zato sem pričakoval, da se bo
svojemu poslanstvu predal bolj srčno.
V tem času nisem bil povabljen k
nobenemu projektu, kar me je zelo
žalostilo. V spominu mi bo ostal kot
uradnik, ki je imel malo posluha za
stiske in potrebe sovaščanov.«
Kako ste videli občino v
času, ko ste jo prevzemali
kot župan?
Anton Jemec: »Hja, kaj pa naj bi
videl, saj občine prej sploh ni bilo…«
Primož Zupančič: »Ko sem bil
izvoljen in vseskozi kasneje, sem
večkrat omenil, da je ledino oral Tone
Jemec, jaz pa sem nadaljeval v skladu s
sprejetimi smernicami občine.
Venomer sem poudarjal, da so občina
ljudje, ki se združujejo bodisi v
prostovoljnih društvih ali tudi sicer
neformalno in s tem oblikujejo
dogajanja v občini. Rad sem živel za
ljudi in z njimi, živel sem za vsa
društva vključno z gasilci. Nikoli nisem
bil diktator z geslom: občina, to sem
jaz! Bil sem ljudski in ponosen sem, da
je občina upravičila svoj obstoj.
Svojemu nasledniku sem predal posle
in stanje na računu 149 tisoč evrov.
Vse drugo so popolne neresnice,
blatenje in laži.«
Janez Tekavc: »Leta 2014 je imela
občina veliko obveznosti, ki so jo
hromile. Grozilo je celo, da ne bo
dovolj denarja niti za plače vzgojiteljic
v vrtcu. Predvsem pa je vladala čudna
apatija, da se ne da nič narediti. Imel
sem občutek, da so se uslužbenci zelo
spraševali, kako bo ob menjavi
župana. Ker sem kot odvetnik
sodeloval z drugimi uspešnimi
občinami, sem se določil, da tudi v
Dolu začnemo s tistim, kar je drugod
dobro delovalo, čeprav sem vedel, da
marsikateri vplivni posameznik, ki je
imel do tedaj koristi od občine, s tem
ne bo zadovoljen.«
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Željko Savič: »Štirinajst dni po
izvolitvi me je moj predhodnik
pričakal s popisom zadev na dveh
listih, ker sem pričakoval, da ni bil
najbolj pripravljen za predajo poslov,
sva ob koncu dneva končala na skoraj
90 straneh zapisnika. Stanje je bilo
veliko slabše od pričakovanj, več kot
za dva miljona evrov terjatev, več kot
40 odprtih sodnih spisov in nobenega
pripravljenega projekta z gradbenim
dovoljenjem. V teku je bilo šest
projektov, ki so se začeli malo pred
volitvami in jih je bilo potrebno še
plačati. Ni bilo ravno spodbudno,
ampak kljub temu sem se v situacijo
soočil s polnim optimizmom, zaupal
sem novoizvoljenim svetnikom,
posameznikom z moje liste in
resnično verjamem, da nam bo s
skupnimi močmi uspelo. Skoraj eno
leto sem potreboval, da so sodelovci
razumeli, da je servis občine
kolektivna odgovornost, da smo zato v
službi, ker nam ljudje želijo zaupati in
pričakujejo, da jim bomo pomagali
iskati rešitve. V tem trenutku menim,
da smo na dobri poti. Uspešno smo
kandidirali na šestih evropskih
projektih, zneski niso veliki, ker je že
konec programskega obdobja, ampak
je spodbudno za nadaljnji razvoj.
Zaključili smo vse pretekle projekte.
Na dobri poti smo pri reševanju
zapleta s podjetjem JUB d.d.,
Energoplanom, SKB-jem, Heto. Uredili
smo status javne knjižnice, ponovno
so zaživele aktivnosti z ureditvijo
industrijske cone, prostorskega načrta
občine in prepotrebnega doma za
starostnike. Konec aprila začenjamo z
izgradnjo kanalizacije na Vidmu,
povezovalnega pločnika od osnovne
šole do pošte, izgradnjo vodovodov.
Pripravljamo projekt ureditve jedra
Dola in druge projekte, ki smo jih že
večkrat omenili. Potrebno je še enkrat
poudariti, da smo potrebovali skoraj
eno leto, da smo pridobili dovoljenja
za izvedbo teh projektov.«
Kaj menite, kaj ključnega ste
naredili v vašem obdobju
županovanja?
Anton Jemec: »Oh, o tem bi pa
lahko govoril ves dan. Šlo je za
asfaltiranje in vzdrževanje občinskih
cest, izgradnjo številnih vodovodov in
vodohrama v Senožetih, izgradnja
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društva in občino, manjša dvorana. V
Zaborštu je bila zgrajena rolkarska
steza. Izvedli smo sanacijo nekaj
kilometrov cest in nekaj pripravljalnih
cest za rondo v Dolu. Na državni ravni
je bila usklajena gradnja krožišča na
Vidmu in pločnika ob državni cesti
skozi Senožeti. Kar veliko smo naredili
in hvaležen sem vsem sodelavcem ter
tistim občanom, ki so pomagali.«

Anton Jemec

črpališča v Križevski vasi, širitev javne
razsvetljave, adaptacijo številnih
občinskih stavb… Veliko tega bi lahko
našteli v tistem času. Bi pa opozoril,
da smo se dvakrat spopadli tudi s
hudimi poplavami predvsem na
Vidmu in v Beričevem in da nam je
takrat uspelo regulirati Kamniško
Bistrico, tako da so zdaj take poplave
na srečo zgodovina.«

Foto: Osebni arhiv sodelujočih

Primož Zupančič: »Samo nekaj
stvari naštejem. Najprej avtobusna
povezava Senožeti–Ljubljana. Menim,
da smo tako rešili kar veliko
problemov. Nato izgradnja štirih
krožišč, prvega je začel že moj
predhodnik. Tako se je bistveno
izboljšala prometna varnost na
republiški cesti in na priključkih.
Potem prenovitev Osnovne šole Janka
Modra, izgradnja ploščadi v Senožetih,
prenova Kulturnega doma v Dolskem.
Marsikaj se je dogajalo v tistem času.
Na koncu bi rad omenil še vrtec na
Vidmu, ki je bil zgrajen v rekordnem
času, saj se je zelo mudilo. Takrat sem
si s podpisom skopal jamo, v katero
sem padel, sam pa sem verjel
strokovnim službam in odvetnikom.
Zdaj nosim posledice, a sem vesel, da
vrtec vendarle imamo.«
Janez Tekavc: »Najpomembneje je,
da sem uspel pridobiti nekaj ključnih
sodelavcev, ki so premaknili mrtvilo v
občini. Skupaj smo izvedli sanacijo
vseh treh šol in nadzidavo šole v Dolu.
Odkupljeno je bilo zemljišče med
trgovino v Dolu in Jubom z namenom,
da se velik travnik spremeni v park in
občinsko stavbo, v kateri bi bile
ambulante, knjižnica, prostor za

Željko Savič: » Moje obdobje se je
komaj začelo, rezultate preteklega leta
sem že večkrat predstavil, kljub temu
pa želim povdariti en projekt, ki so ga
tudi svetniki večinsko podprli. To je
projekt nakupa Rajhove domačije, ki
bo, upam, postala nova duša občine. V
tem trenutku lahko z veseljem
sporočim, da je že začela služiti
svojemu namenu. V njej je začasno
našla svoj dom humanitarna duša, kjer
prostovoljci nesebično sestavljajo in
šivajo maske za potrebe vseh krajanov.
Upam, da bodo tudi v bodoče vse
vsebine v tem medgeneracijskem
stičišču smiselno umeščene in služile
vsem krajanom. Želim si, da bodo na
tem prostoru staroselci ohranili svoje
spomine, novi sovaščani pa bodo tam
simbolično pustili svoje korenine.
Bojim se zbuditi ob koncu mandata s
predolgim seznamom želja Kaj bi še
lahko, pa nisem naredil.«
Kako vidite našo občino
zdaj in kako čez 25 let?

Primož Zupančič: »Naša občina
živi. Novi župan Željko Savič je odprt
človek, zna prisluhniti ljudem, mlad je
in ima veliko energije. Prepričan sem,
da bo cilje tudi uresničil. Zdi se mi, da
gre občina z njim v pravo smer. Hja,
čez 25 let bom star 90 let! Težko rečem,
kaj bo takrat. Sem pa prepričan, da bo
občina tudi takrat živela naprej. Naši
ljudje so podjetni na vseh področjih in
ne dvomim, da bo tako tudi naprej.«
Janez Tekavc: »Občina je danes kot
Trnuljčica. Ima velik potencial, ampak
čaka na princa, da jo zbudi iz spanca.
Zastavljeni projekti so nekje v predalih,
dela na cestah so bila zaustavljena. Vse
kaže, da je gradnja cest s pločniki
pomaknjena nekam v neznano
prihodnost. Gradnja pločnika skozi
Brinje in Beričevo se je izgubila v
birokraciji občinske uprave. Projekt
izgradnje avtobusne postaje za šolske
otroke v Klečah je pozabljen, pa tudi
drugod so velike cestnoprometne
težave. Preveč mrtvila…«
Željko Savič: »Še vedno menim, da je
naša občina nebrušen drag kamen
neposredno ob prestolnici. V
prihodnosti si želim, da bi se
posamezne lokacije naše občine
razvile v butično destinacijo z veliko
dodano vrednostjo. Glede na stopnjo
poseljenosti ljubljanske kotline si želim,
da bi poseljenost ostala na obstoječi
ravni, da bo naša občina park pridelave
zdrave hrane, vzor zdravega načina
življenja in prostor, kjer bomo
sovaščani živeli srečno in mirno.«

•Matjaž Kranjec

Anton Jemec: »Menim, da so
skupna prizadevanja pomembna, da si
natančno zamislimo, kakšna naj bo
občina čez 25 let. Vse to je
Janez Tekavc
mogoče izvesti, če je
sodelovanje med županom,
sodelavci, občani in predpisi
usklajena, tako kot so bila v
času mojih županovanj. Oba
mandata sem bil
neprofesionalni župan brez
podžupanov, čimer sem
prihranil dragocen denar za
uspešno občinsko delovanje.
Obnovljena sta bila
Erbergova paviljona, za
katera vemo, kaj pomenita
na kulturnem področju. Naj
rečem, da sem vesel, ker
sem imel sposobne,
ustvarjalne in delovne
sodelavce.«
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PRIPOROČILA ZA STAREJŠE V ČASU EPIDEMIJE
NOVE VIRUSNE BOLEZNI COVID-19

PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ
ZA LETO 2019

Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki
zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje
poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri
kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno
upoštevajo sprejete ukrepe in sledijo nasvetom strokovnjakov
glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da
poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

Priznanježupana

OSNOVNA NAČELA RAVNANJA

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014, ter na podlagi 6. člena Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani Št. 094-0003/2013-3)
župan Občine Dol pri Ljubljani izdaja naslednji

Izogibajte se tesnim
stikom z ljudmi.
Varna razdalja je
najmanj 1,5 m.

Še zlasti se izogibajte
stikom z ljudmi, ki
kihajo ali kašljajo.

Upoštevajte pravila
higiene kašlja.

Ne dotikajte se oči,
nosu in ust, da si
čez sluznico ne
vnesete virusa.

SKLEP
Priznanja za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli
področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost
občine ali za izkazano posebno požrtvovalnost,
nesebičnost in pogum v letu 2019 prejmejo
naslednji posamezniki ali pravne osebe:

Priznanje župana prejme:

Za
razkuževanje
rok uporabite
namensko razkužilo
za roke. Vsebnost
etanola v razkužilu za
roke naj bo najmanj
60 %.

Ivan Mlakar, član čebelarskega društva Dolsko,
za dolgoletno uspešno vodenje čebelarskega
društva Dolsko, odlično sodelovanje z vrtci in
šolo v Občini Dol pri Ljubljani ter pomemben
prispevek pri izobraževanju mladih
čebelarjev.
Lilijana Meden Fuchs, učiteljica na PŠ
Senožeti, za več kot 35-letno uspešno
poučevanje in vodenje podružnične
šole Senožeti. Njen prispevek je
najbolj pomemben pri
medgeneracijskem povezovanju
vseh krajanov Senožeti ter krepitvi
odličnega sodelovanja med šolo,
gasilci in kulturnim društvom
Senožeti.

Uporabljajte samo
svoj jedilni in higienski
pribor, perilo in
brisače.

Izogibajte se
dotikanja površin, ki
se jih dotikajo tudi
drugi (kljuke, držala,
stikala…).

Ohranjajte čim bolj
zdrav način življenja.

Redno si
umivajte
roke z milom
in vodo, zlasti kadar
kašljate, kihate, se
vsekujete; po vrnitvi
domov, pred jedjo,
po jedi, če kadite, po
kajenju; roke si lahko
občasno tudi razkužite.
Izogibajte se
zaprtih
prostorov, v katerih
se zadržuje več ljudi.

Poskrbite za
redno
zračenje zaprtih
prostorov.
Prezračite prostor za
pet do deset minut
večkrat na dan.

Družabne stike s
svojci, prijatelji, sosedi,
znanci vzdržujte na
daljavo.

Če potrebujete pomoč, se obrnite na štab Civilne zaščite v vaši
občini. Če potrebujete zdravstveno pomoč, pokličite svojega
izbranega osebnega zdravnika.

KAKO LAHKO STAREJŠI LJUDJE PODPRETE
SVOJ IMUNSKI SISTEM?

Dr. Viktor Grilc, predsednik
kulturno-turističnega društva
Podgrad, za izjemen prispevek
pri ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine na
območju Občine Dol pri
Ljubljani. Več kot 30 let
aktivno raziskuje zgodovino
krajev ob sotočju treh rek
Save, Ljubljanice in
Kamniške Bistrice, napisal je
več knjig in člankov v
zgodovinskih publikacijah
o življenju Galembergov,
Erbergov, Ostrvrharjev in
življenju ljudi na območju
občine Dol pri Ljubljani.

V skladu z navodili ostanite telesno
dejavni vsak dan, v okviru svojih
zmožnosti; v prilagojenih okoliščinah
ohranjajte navade redne telesne vadbe
in vadbe moči.
Za optimalno delovanje imunskega
sistema je potrebna uravnotežena,
pestra mešana prehrana, prilagojena
posameznikovim prehranskim
potrebam in zdravstvenemu stanju; zdaj
ni čas za kakršnekoli diete.
Ostajajte dejavni tudi duševno,
socialno in duhovno, prilagojeno
priporočilom.
Pomagajte si s telefonskimi pogovori,
da ostanete v stiku z najbližjimi, in
negujte občutek medsebojne
povezanosti, ki lahko povečuje občutek
varnosti.

Željko Savič, župan
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Potrebujete dovolj velik vnos
tekočin. Izogibajte se
uživanju alkohola.
Poskrbite za dovolj spanja;
zmanjšajte spremljanje novic
v medijih pred spanjem.
Prekinjajte tok negativnih
misli, pomislite na kaj
pozitivnega in krepite
hvaležnost.
Naj se vam dnevna rutina v
okviru priporočil ne ustavi,
ohranjajte pozitivno
naravnanost in pogled na
priložnosti; delček svojega
dneva doma posvetite svoji
najljubši rutini ali obredu
(naj bo to branje, molitev,
misel ali pa dejanje).

dogajanje v naši občini

Ko pomagaš soobčanom

Epidemija novega koronavirusa je v temeljih
spremenila življenje v Sloveniji. Nič drugače
ni v naši občini, kjer so se prostovoljci na
pobudo občinskega štaba Civilne zaščite lotili
izdelovanja zaščitnih mask.

več povedal Marko Lunar, namestnik poveljnika občinskega
štaba Civilne zaščite: »Sredi marca smo se na seji štaba Civilne
zaščite dogovorili, da našim občankam in občanom podarimo po dve maski na gospodinjstvo. Maske smo takoj naročili
pri več dobaviteljih, takrat še po zmernih cenah. A se je potem zapletlo pri dobavah. Čas je tekel in konec marca nihče
od dobaviteljev ni več potrdil dobave. Skupaj z drugimi občinami smo ugotovili, da maske dobavitelji raje prodajajo drugam po precej višjih cenah. Takega oderuštva nismo želeli
podpirati in smo se odločili, da bi maske izdelali kar sami. Ni
bilo težko dobiti dovolj prostovoljcev za tako delo.«

Ž

ivljenje je skočilo iz utečenih tirnic. Po vsem svetu, v
Sloveniji in seveda tudi v naši občini. Srečati je malo
ljudi, še ti hodijo naokrog večinoma v zaščitnih maskah, živahen utrip je za nekaj časa zamrl. In zagotovo bo še nekaj časa tako, dokler se ne znebimo zlovešče epidemije. Ljudje smo se z novimi razmerami spopadli tako in
drugače. Mnogi, neredki pa so v tem videli priložnost, da bi
pomagali drugim. Tako akcijo so odprli tudi člani občinskega
sveta Civilne zaščite, ki so številne prostovoljce privabili k šivanju zaščitnih mask. O tej hvalevredni akciji nam je nekaj

Šivanje na Rajhovi domačiji
Mnogi so se tako začeli zbirati na Rajhovi domačiji v Dolu,
kjer je delo hitro steklo. »Maske je brezplačno izdelovalo več
kot 40 prostovoljk in prostovoljcev iz vse občine, nekaj jih je
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bilo celo iz litijske občine. V dveh dneh so najprej izdelali
maske iz papirnatih servetov, ki smo jih lahko takoj ponudili
ljudem. Po domovih so jih raznosili naši gasilci. Nato smo izdelovali še bombažne maske, delo pri tem pa je bilo nekoliko
bolj zahtevno,« razlaga Marko Lunar. Za zdaj se glede na razmere ne ve, do kdaj bo akcija trajala, vsekakor pa bo sledila
zdravstvenemu dogajanju in poteku epidemije. »Vsi seveda
upamo, da se bo vse hitro končalo in da se življenje vrne v
stare tirnice. Dejstvo pa je, da bodo ukrepi veljali še kar nekaj
časa. V štabu Civilne zaščite iščemo tudi druge možnosti pomoči občanom, predvsem od dobaviteljev zahtevamo, da
nam dostavijo naročene maske. Če bo treba, bo naša šivalnica delovala še naprej in tu seveda pričakujemo pomoč občanov.« Marko Lunar med drugi pove, da je pomoč pri delu
ponudilo kar nekaj donatorjev, najbolj pomembna pa je bila
donacija kakovostnih papirnatih servetov. »Podjetje Seti d.o.o.
iz Kranja nam je podarilo 6000 servetov, iz katerih smo naredili prvo serijo mask. Za drugo, ki je še v delu, nam je blago
podarilo podjetje Katapult d.o.o. iz Trbovelj, to nam veliko
pomeni in smo jim res hvaležni. Ves drug material, od elastičnih vrvic, sukanca, kuvert in drugo, je občina nabavila iz
sredstev za civilno zaščito.«

potrebujejo približno dvajset minut, kar pomeni, da je šlo v
izdelavo mask okrog dva tisoč ur dela. Na čelu usklajevanja
tega dela je Civilna zaščita, ki pa se ne ubada samo s šivanjem mask. »To zagotovo, a na srečo situacija v Sloveniji ni tako huda kot v Italiji in sosednjih državah. Štab Civilne zaščite
zato deluje v ožji, operativni sestavi, drugi člani pa so vseskozi v pripravljenosti. Poleg župana in poveljnika občinskega
štaba Civilne zaščite sta v aktivnosti vključena še dva člana.
Večinoma gre za koordinacijo dela, sodelovanje z Upravo, zaščito in reševanje Republike Slovenije, objavljamo informacije
za občane, sprejemamo in obravnavamo pobude občanov,
izvajamo logistično podporo in podobno. Glede na navodila
URSZR pa se pripravljamo tudi na zaostritev razmer. To predvsem pomeni pripraviti in opremiti intervencijske enote in
prostore za izvajanje zahtevnejših in strokovnih aktivnosti.
Dnevno izvajamo tudi nabave zaščitne opreme ter materiala
za izvajanje razkuževanja javnih prostorov,« še razloži Marko
Lunar. 
•Matjaž Kranjec

Dve seriji mask
V prvi seriji so prostovoljci izdelali 5250 mask, v drugi pa še
6000 mask. Naj omenimo, da prostovoljci za izdelavo vsake
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Maske prostovoljcev za zaščito proti virusom
Na pobudo Občine in
občinske Civilne zaščite
je skupina prostovoljk
in prostovoljcev šivala
zaščitne maske, ki smo jih
občani deloma že prejeli
na domove.

P

o vsej Sloveniji se je ob novicah o pomanjkanju zaščitnih
mask proti koronavirusu sprožil cel val prostovoljnih akcij,
kakršne pomnimo daleč nazaj, da bi
pomagali pri zagotavljanju zadostnega
nabora nujnih zaščitnih pripomočkov.
Te smo že v veliki meri dobili po domovih, akcija pa seveda še zdaleč ni
končana. »Zadnji dan marca smo imeli
na Rajhovi domačiji v Dolu sestanek s
poveljnikom Civilne zaščite Klemnom
Zupančičem, operativnim vodjo
Markom Lunarjem, vodjo šivilj Heleno
Hercigonja ter županom Željkom
Savičem. Seznanili smo se z nabavo
materiala za izdelavo mask za splošno
uporabo oziroma za potrebo naših gospodinjstev,« nam je v zvezi s tem povedala občinska svetnica Mojca
Repanšek, ki je prevzela koordinacijo
in organizacijo dela prostovoljcev.
V tem času so bili že nabavljeni prtiči

za gospodinjstvo podjetja Seti (iz celuloze, ki se lahko perejo in likajo), pripravljena so bila navodila za izdelavo
mask in seznam prostovoljcev, ki so se
na poziv Civilne zaščite in Občine javili
in bili pripravljeni sodelovati v akciji.
»Prav tako smo imeli že dobavljene kot
donacijo tri bale pralnega blaga podjetja Katapult iz Trbovelj, iz katerega smo
začeli šivati maske. Gospa Hercigonja,
ki je sicer šivilja in učiteljica šivanja, se
je lotila rezanja blaga, prostovoljci so
pripravljali pakete za izdelavo približno 100 mask in jih delili šiviljam, ki so
delo opravljale doma. Neprestano smo
bili v stiku s podjetjem Katapult in tako
hitro reševali težave, če so se pojavile,«
pripoveduje Repanškova.
Prostovoljci, ki sicer niso bili vešči šivanja, so v dveh dneh pripravili in s po-

Stkana prijateljstva
Ob vsem tem hvalevrednem in
pomembnem delu velja omeniti,
da je ta hip v izdelavi po domovih
še 2600 mask in za prav toliko
mask materiala. »Ponosna sem
na vsakogar, ki je v tem času z
zaupanjem, veseljem in veliko
dobre volje sodeloval v tej akciji.
Prepričana sem, da bomo uspešno
sodelovali še naprej, saj so se med
nami stkala prijetna tovarištva,«
zaključuje Mojca Repanšek.
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močjo gasilskih društev dostavili v
2490 gospodinjstev 4980 mask, izdelanih iz celuloznih prtičev, medtem pa
so šivilje še naprej pridno šivale nove.
»Do četrtka 9. aprila smo v vsa gospodinjstva s pomočjo 37 šivilj, 12 drugih
prostovoljcev, Civilne zaščite in gasilskih društev v vse domove naše občine
dostavili tudi pralne maske, delo naših
šivilj. V enem tednu je bilo tako sešitih
več kot 5000 kosov zaščitnih mask.
Maske smo podarili tudi zdravnicam v
naših ambulantah, DC Senožeti ter sosedom iz krajevne skupnosti Jevnica,
saj so nam pri šivanju pomagale tudi
krajanke iz sosednje občine,« razlaga
Mojca Repanšek.
•Matjaž Kranjec

Dogajanje v naši občini

Most v Kamnici, odvodnjavanje v
Vinjah in omejitev gibanja
Kljub izrednim razmeram dela v občini potekajo naprej. Vsi se prilagajmo trenutni situaciji,
temu primerna so tudi vprašanja in odgovori občanom. Če imate kakšno vprašanje v zvezi
z našo občino, nam pošljite vprašanje na elektronsko pošto pletenice@dol.si ali na naslov
Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
1. VPRAŠANJE
V: Prosim za informacijo kdaj se
bo pričela obnova mostu v
Kamnici? In kdaj odvodnjavanje
jaškov od naslova Vinje 55 in vse
do konca vasi? Rečeno je bilo, da
boste dela opravili leta 2019. Do
danes se še nič ni pričelo izvajati.
Zadeva je za nas res pomembna,
saj smo v primeru večjih nalivov
in daljšega deževnega obdobja v
nevarnosti, da nam voda s ceste
zalije pritličje v hiši, kot se je to
zgodilo lansko leto dvakrat.
O: Veseli nas, da je projektiranje
rekonstrukcije ceste od križišča pri
hiši Vinje 52 a do naslova Vinje 25,
katerega del je tudi rekonstrukcija
mostu preko Kamnice v sklepni
fazi. Z izvedbenim projektom
bomo pristopili k pridobivanju
soglasja Direkcije za vode
Republike Slovenije, kjer postopek
običajno traja okoli 3 mesece. Po
pridobitvi soglasja sledi še izvedba
javnega naročila, ki pa bi se pod
določenimi pogoji lahko začelo že
prej. V najboljšem primeru bi se
torej lahko začelo z gradnjo
približno v treh do štirih mesecih.
Kot rečeno, gre za rekonstrukcijo

ceste od križišča pri hiši Vinje 52 a,
do hiše Vinje 25, kar zajema tudi
sanacijo odvodnjavanja križišča in
dela do mostu, zato bo v tem delu z
izvedbo projekta urejeno tudi
samo odvajavanje meteorne vode.
Žal zaradi omejenih sredstev
sanacija odvodnjavanja po ulici
navzgor ni predvidena.

•Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Ker v naši občini ni nobene
trgovine za male živali, te pa so v
sosednjih občinah, tako v
ljubljanski kot domžalski, me
zanima, ali to pomeni, da se lahko
odpravimo v te trgovine v naše
sosednje občine?
O: Namen predpisa je zajezitev in
obvladovanje epidemije COVID-19,
zato odsvetujemo vso nenujno
gibanje in zbiranje ljudi na javnih
krajih in površinah. Odlok dopušča
nekatere izjeme, pri katerih mora
biti podan element nujnosti, ki naj
ga posameznik, če je le mogoče,
podkrepi z listino, ob tem pa
zagotavlja ustrezno osebno zaščito
(maska, rokavice) ter spoštuje
priporočila stroke. Tretji odstavek
3. člena Odloka o začasni splošni

prepovedi gibanja in zbiranja ljudi
na javnih mestih in površinah v
Republiki Sloveniji ter prepovedi
gibanja izven občin dopušča tudi
izjemo, ki se nanaša na dostop do
trgovin, če te storitve niso
zagotovljene v občini prebivališča.
Če te storitve niso zagotovljene v
občini prebivališča oziroma je
dostop do teh storitev omejen, je
dovoljen dostop v drugo občino,
vendar le do najbližje tovrstne
trgovine po javni cesti ali poti.

•Klicni center, policija

Likovni natečaj za vse generacije Razgledi doma
obliki na: monika.ivancic-fajfar@jskd.si oziroma ga objavite
na naši Facebook strani JSKD Likovna dejavnost s pripisom: #Razgledidoma. Pripišite tudi vaše ime in priimek ali
psevdonim. Otroci naj napišejo starost ali razred. Vaša dela
bomo objavili v spletni galeriji in na družbenih omrežjih,
najboljše bomo nagradili s knjižnimi oz. praktičnimi nagradami. Natečaj je odprt do 30. aprila 2020. Avtorji poslanih
likovnih del se strinjajo z objavo poslanih del in osebnih
podatkov za potrebe promocije projekta oz. za obveščanje
o rezultatih razpisa.

•Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

V času epidemije smo se primorani držati doma, kar je
lahko zelo utesnjujoče. Premagajmo tesnobo in stres z
ustvarjalnostjo! Ponujamo vam izziv, da poiščite zanimive
razglede v vašem domu: kakšen nenavaden predmet,
rastlino, kos pohištva, dramatično osvetljen vogal sobe
ali slikovit ambient, detajl na polici, tihožitje na kuhinjski
mizi, morda pa vam celo pozira mačka, ki sladko prede
na kavču. Narišite risbo, naslikajte sliko, izdelajte maketo
ali kolaž … Posnemite ali preoblikujte po svoje. Natečaj je
brez tehničnih ali slogovnih omejitev in je namenjen vsem
generacijam. Izdelek fotografirajte in pošljite v .jpg ali .pdf
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Za varnost
moramo
poskrbeti
tudi
sami

Foto:Osebni arhiv

Sava Gvardijančiča
zagotovo poznate mnogi,
če ne drugače, pa vsaj
tako mimogrede, saj se
kot vodja policijskega
okoliša na policijski
postaji Bežigrad še
posebej ukvarja tudi z
varnostjo v naši občini. Z
njim smo opravili kratek
pogovor, skozi katerega
se je pokazalo, da živimo v
dokaj varnem okolju.
Občina je blizu Ljubljane, skozi njo
pelje tudi izjemno obremenjena
državna cesta v Zasavje, zato nas
zanima, kakšna je podoba na
prometnem področju. Pa ne le na
glavni cestni povezavi, še posebej po
občinskih naseljih, kjer marsikje ni
pločnikov, urejenih avtobusnih
postaj.
Regionalna cesta, ki povezuje
Ljubljano in Zasavje, je čez dan
tranzitno zelo obremenjena z
dnevnimi migracijami v službo, v šolo
in iz nje. Vozniki ob konicah oziroma
zgostitvah prometa posledično
uporabljajo tudi lokalne ceste, kjer pa
ponekod niso urejene zaradi
specifičnosti krajev in vasi. Prav zaradi
tega smo policisti pogosto prisotni na
tem območju, preprečujemo in
odkrivamo kršitve cestnoprometnih
predpisov. Glede prometne varnosti

Savo Gvardijančič

lahko rečem, da občina Dol pri
Ljubljani ne izstopa negativno.
Lokalne ceste skozi naselja v občini
niso povsod urejene do te mere, da bi
zagotavljale največjo možno varnost
za vse udeležence v prometu. V
sodelovanju z Občino in Svetom za
preventivo, kjer sem tudi član,
preučujemo možnosti izboljšav, pri
tem pa upoštevamo tudi predloge
krajanov.
V preteklosti smo imeli v občini – če
me spomin ne vara – dva primera
umorov ali ubojev, enega v Podgori,
drugega pa v Dolu. Zdi se, da takih
kriminalnih dejanj v občini ni več.
Že na splošno v Sloveniji teh kaznivih
dejanj ni veliko, je pa vsako preveč.
V zadnjih letih se je v občino preselilo
veliko novih prebivalcev, nastala so
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tudi nova sodobna naselja znotraj
sedanjih. Sliši se, da se prav v teh
naseljih dogajajo pogoste kraje in
vlomi v stanovanja in stanovanjske
pritikline. Ali takih primerov beležite
kaj več kot v preteklosti?
V zadnjih letih se občina Dol pri
Ljubljani razvija s spalnimi naselji, kar
privablja tudi storilce premoženjskih
kaznivih dejanj, kot so vlomi in

KONTAKTNA
ŠTEVILKA

»Ob tej priložnosti bi seznanil
vse občane, da me vedno lahko
poiščejo na e-mail naslovu
savo.gvardijancic@policija.si ali
pokličejo na telefonsko številko
policijske postaje Ljubljana
Bežigrad 01 589 60 00.«

Dogajanje v naši občini

Pred leti je bilo v naši občini kar
veliko težav z mamili oziroma s
tistimi, ki so mamila preprodajali ali
se tako in drugače ubadali s
prepovedanimi drogami. So razmere
zdaj kaj boljše?
Policija s svojo navzočnostjo na krajih,
tako v uniformi kot v civilnih oblačilih,
kjer se na javnih krajih zbirajo ljudje,
odkrivamo oziroma preprečujemo
tovrstna dejanja. Tako zdaj beležimo le
posamezne primere uživanja
prepovedanih drog.

leta medobčinsko redarstvo bdi nad
prometnimi prekrškarji, pa vendar –
ali tudi policija na svoj način
prispeva k cestnoprometni varnosti
oziroma k spoštovanju pravil?
Glede na to, da skozi občino poteka
državna cesta, ki je glede prometa
zelo obremenjena, saj predstavlja
povezavo med Ljubljano in Zasavjem,
policija s svojo navzočnostjo v času,
ko je z ozirom na pretekle izkušnje
oziroma zaznane kršitve pričakovati
največ kršitev, poskuša preprečevati
cestnoprometne prekrške. Zoper
kršitelje dosledno ukrepamo. Tako na
tem delu izvajamo meritve hitrosti,
kontrole vozil glede tehnične
brezhibnosti, psihofizičnega stanja
voznikov, uporabe mobilnih telefonov,
varnostnega pasu, prehitevanja in
drugih cestnoprometnih prekrškov.
Nadzor te vrste pogosto izvajamo
skupaj z medobčinskim redarstvom
tudi na lokalnih cestah.

Že na začetku sem vas povprašal
glede cestnoprometnih razmer,
zanima me pa tudi, kako je nasploh s
prometno varnostjo. Tu mislim
predvsem na voznike, tiste, ki radi
kršijo predpise. Sicer vemo, da zadnja

Kako sicer poteka vaše delo, ko ste na
območju vaše občine, kako sami
izvajate te naloge?
V zagotavljanje varnosti občanov
občine Dol pri Ljubljani se tako
vključujem kot policist, nadalje sem

tatvine. Pri obravnavi te vrste dejanj
opažamo, da oškodovanci velikokrat
zanemarjajo samozaščitne ukrepe, kar
storilci z veseljem izkoriščajo. Pri tem
gre za odklenjene stanovanjske hiše,
drvarnice, garaže, ljudje puščajo
predmete zunaj brez nadzora in
podobno. Sicer pa kljub povečanju
števila prebivalstva v občini beležimo
upad kaznivih dejanj te vrste.

Črna kronika
•Prometna nesreča,
v kateri ni bil nihče
poškodovan, nastala je le
premoženjska škoda.

član sveta za preventivo, prav tako pa
sem predstavnik policije v civilni
zaščiti Občine Dol pri Ljubljani. Glede
prometne varnosti kot član sveta za
preventivo skušam s predlogi vplivati
na izboljšanje prometne varnosti v
občini. Veliko dela vlagamo tudi v
mlajše generacije, saj z odličnim
sodelovanjem z Osnovno šolo Janka
Modra in podružničnima šolama v
Dolskem in Senožetih ozaveščamo
otroke o pomembnosti varnosti v
prometu. Tako sodelujemo pri varni
poti v šolo in kolesarskih izpitih
osnovnošolcev. Veliko časa namenim
tudi medsosedskim sporom, ki niso
tipično policijsko delo. Tako kot
mediator preprečim marsikateri klic
na policijo in tako razbremenim
patrulje, ki so namenjene za
interventne dogodke, skupaj pa lahko
rešimo problem. Moje delo je tudi
vzdrževanje kontaktov oziroma
sodelovanje z občani, saj le tako lahko
tudi v bodoče zagotavljamo visoko
stopnjo varnosti. Z njihovo pomočjo
preiščemo ali preprečimo marsikatero
kaznivo dejanje ali prekršek in s tem
zagotavljamo najvišjo možno varnost
v skupnosti.
•Matjaž Kranjec

za obdobje med 1. in 31. marcem 2020
Kriminaliteta

• Vlom v bencinski servis, od koder je bilo
odtujenih več tobačnih izdelkov. Škoda znaša
nekaj tisoč evrov.

Prometne nesreče
•Prometna nesreča,
v kateri ni bil nihče
poškodovan in je nastala
le premoženjska škoda.

Vinje

Ostalo
• Dve prometni
nesreči, v kateri ni
bil nihče poškodovan
in je nastala le
premoženjska škoda.

•Kršitev s področja javnega
reda in miru, kjer so kršiteljem
izdali plačilni nalog.

• Vlom v vozilo, kjer je bil odtujen volanski
obroč. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.
• Poskus vloma v pomožni objekt , od
koder ni bilo ničesar odtujenega. Škoda
znaša približno 50 evrov.

Podgora

Dolsko

•Delovna nesreča, kjer se
je ena oseba lažje telesno
poškodovala. V dogodku ni bilo
ugotovljenih znakov kaznivega
dejanja, o ugotovljenih dejstvih
pa je bilo obveščeno pristojno
državno tožilstvo.
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Laze

Senožeti
•Kršitev s področja
javnega reda in miru, kjer so
kršiteljem izdali plačilni nalog.
•Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče
poškodovan in je nastala le premoženjska škoda.

•Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče poškodovan,
nastala je le premoženjska škoda.
•Vlom v tovorno vozilo, od koder sta bili odtujeni motorni
žagi. Škoda znaša približno 500 evrov.
•Tatvina registrskih tablic. Škoda znaša približno 40 evrov.

Foto:www.piso.si

Brinje

Zaboršt
Videm Dol

Aktualno

Pred nami je najlepši čas v letu.
Pomlad je tu. Čas, ko nam
bo toplo sonce božalo obraz,
roke pa si bodo želele koristnega dela z zemljo in ustvarjanja pisanih zasaditev gredic,
balkonskih korit in zasajanje
domačega zelenjavnega vrta.

S

ončna balkonska korita bodo zopet najpogosteje krasile bogate in trpežne pokončne pelargonije ali dolge
košate viseče bršljanke. Že več let so
zelo popularne žametnordeče polviseče pelargonije, med katere se lepo
razveja nežen drobnocvetni mleček.
Ali pa košat medovit grobeljnik.
Za tiste, ki si želijo drugačnih in bolj
neobičajnih zasaditev, je na voljo vrsta drugih nezahtevnih rastlin, od ve-

dno cvetočega in nezahtevnega modrega čudeža, ki ga lahko kombiniramo z živahno sunvitalijo, do dolgih
zvončastih surfinij različnih barv,
med katere lahko zasadimo zeleni
okrasni krompir. Ne smemo pozabiti
na zmajeva krila, katerim ustreza tako
sonce kot senca in brez posebnih
zahtev uspevajo tudi največjim laikom. Tudi za popolnoma senčne lokacije obstaja vrsta rešitev. Čudovite
gomoljne begonije, lampijonaste fuksije, košate pisanolistne koprive,
drobne modre lobelije ali pa samo
navadne vodenke v različnih odtenkih. Karkoli se že odločimo zasaditi,
vedno imata pomembno vlogo za lepa balkonska korita kakovosten substrat in redno najmanj tedensko dognojevanje. Tudi pravilnega zalivanja
ne smemo zanemariti. Najbolje je zalivati zvečer okoli desete ure, ker rastline ponoči nimajo tekmeca za
vodo, tj. sonce. Če
zalivamo zjutraj,
rastline črpajo vodo le približno do
desete ure, potem
pa je sonce že tako močno, da voda izhlapi. V kolikor še nimate ideje za letošnjo zaseditev, pa se prepustite nasvetom vrtnarjev! Poleg
okrasnih korit ne
smemo zanemariti
naših marljivih in

Foto: Peter Uršič

Škropljenje s
fitofarmacevtskimi
sredstvi in čebelarstvo

nepogrešljivih čebel. Tudi za njih moramo v vrtu najti prostor in jim nasaditi medonosno rastlino. Teh je na voljo kar nekaj. Največ koristi za vse bo
od dišavnic in začimbnic, te so bazilika, sivka, mačja in poprova meta, timijan, origano, baldrijan, koper, šetraj, žajbelj, melisa, pelin... Obstajajo
tudi medeče trajnice, kot so avbrecija,
nageljček, plamenka, orlica, kamnokreč, netresk. Ali pa posejemo sončnice, ki se bodo s prelepimi cvetovi
obračale k soncu in ohranjale slovenske čebele. Sedaj pa kar veselo na delo! In ne pozabite, da je vrtnarjenje
koristno tako za zunanji svet kot našo
notranje zadovoljstvo in samooskrbo.
Vso srečo in obilo veselja pri vzgajanju najlepših korit v vasi! •Urška Birk

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik
gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah,
vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja
za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako
pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih
živilskih in drugih proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov je
veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivimi
snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker
kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo
čebele, morajo ves čas skrbeti za kočljivo uravnoteženost med
obvarovanjem njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi in
obvarovanjem čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se
uporabi fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) ni mogoče povsem
izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev
na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak
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Zakaj je med zdrav

D

a med že od nekdaj velja za
posebno darilo narave, pričajo tudi besede grškega matematika in misleca Pitagore:
“Če ne bi dnevno užival medu, bi umrl
40 let prej.” To čudovito sladko živilo so
že v starih civilizacijah uporabljali kot
hranilo in kot zdravilo. Zato ne preseneča, da ima v ljudskem zdravilstvu apiterapija (zdravljenje z medom) še danes
zelo pomembno mesto. V Sloveniji je
seveda najbolj zdravo uživati slovenski
med kontrolirane kakovosti.

Med pomaga ohranjati zdravje

Zdravilne lastnosti medu so močnejše
od kritik, da je to samo še ena oblika
sladkorja. Že od nekdaj se je v ljudskem
zdravilstvu uporabljal za zdravljenje različnih bolezni, za krepitev organizma in
kot eliksir za dolgo življenje. Med je znatno boljše dietno živilo kot kuhinjski
sladkor, zaradi visoke hranilne vrednosti
in krepilnega učinka pa ga imamo lahko za osnovno varovalno živilo, saj izboljšuje zdravje in počutje tako bolnega
kot zdravega človeka. V primerjavi s
sladkorjem ima veliko boljšo hranilno
sestavo, a tudi več kalorij. Pri pripravi
slaščic lahko sladkor uspešno zamenjate
z medom. Za isto količino sladkorja potrebujete pol manj medu, ker vsebuje
več fruktoze. Če med uporabljate pri
kuhi in peki, ga izpostavljajte čimnižjim
temperaturam. Za sladkanje čaja ali drugega napitka je med veliko boljša alternativa kot sladkor, vendar pazimo, da ga
dodamo šele, ko je malce ohlajen. Tako
ne bo izgubil svojih zdravilnih učinkov.
Za otroke ga priporočam namesto raz-

ličnih sladkih namazov. Med jim lahko
namažemo na kruh ali pa ga malo prelijemo po kaši, pšeničnem ali koruznem
zdrobu ipd.
Kranjska sivka je ponos Slovenije

Slovensko čebelarstvo je danes po svetu
najbolj znano po kranjski čebeli, ki je
avtohtona zaščitena čebelja vrsta v
Evropski uniji. Ime kranjska sivka je dobila zaradi sivih dlačic na obročkih zadka. Slovi po svoji krotkosti, delavnosti,
skromnosti in odličnem smislu za orientacijo, zaradi česar so jo razširili tudi
drugod po svetu. A Slovenci smo nosilci
žlahtne čebelarske tradicije že vse od 18.
stoletja naprej. Njen duh je utelešen v
našem velikem čebelarskem teoretiku in
izumitelju Antonu Janši.
“Med vsemi od Boga ustvarjenimi stvarmi ali živalmi ni nobena za človeka tako
pridna in koristna in manjše strežbe ali
živeža ali stroškov potrebna stvar kakor
čebela,” je zapisal v svoji tudi na cesarskem Dunaju vplivni knjigi Popolni
nauk o čebelarstvu. In tako ne preseneča, da je Slovenska čebelarska zveza
prav njegov rojstni dan, 20. maj, predlagala za svetovni dan čebel, kar so v
Organizaciji združenih narodov toplo
sprejeli.
Višji standardi za slovenski med

“Ko uživamo med, je pomembno, da je
iz okolja, v katerem živimo,” pravi svetovalka za zagotavljanje zdrave hrane
Andreja Kandolf. “Tako vase ne vnašamo snovi, ki so našemu organizmu tuje.
Med namreč vsebuje tudi cvetni prah rastlin, na katerih so čebele nabirale

celo nujno. V Sloveniji poznamo številne zgledne primere
sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji,
vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo
treba v prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne
uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih
sredstvih, skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je
nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo
FFS. Ob pomoru čebel postopek prijave in ugotavljanja
vzrokov pomora poteka po določenem vrstnem redu –
naloga čebelarja je poklicati regionalni center za obveščanje
na številko 112.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter
da so pri tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo

osnovno surovino, pa tudi drug cvetni
prah, ki vanj pride posredno. Če v telo
vnašamo snovi iz tujega okolja, je veliko
več možnosti, da se pojavi alergija.”
Naslednja velika prednost medu
slovenskega čebelarja je, da ni
prepotoval dolgih razdalj. Zmnožek
velikih razdalj, pogosto nepravilnega
skladiščenja in mešanja medu z raznih
delov sveta predstavljajo znatno
nevarnost, da se končnemu produktu
zmanjša kakovost. In vsekakor ga je
treba vračunati v samo na prvi pogled
nizko ceno cenenega medu.
V korist uživanju domačega medu govori tudi dejstvo, da slovenski čebelarji zagotavljajo njegovo sledljivost. Na nalepki je namreč tudi naslov čebelarja, ki je
med pridelal, na uvoženih pa pogosto
piše le, da gre za mešanico različnih vrst
medu. Za konec pa lahko kot škisa na
mizo vržemo še tole misel, ki nas
Slovence nič manj kot zavezuje uživati
naš domači med. “Čebeli kot glavni
opraševalki se lahko zahvalimo za bogat
izbor sadja in zelenjave v naši prehrani,”
pravi Andreja Kandolf, “kakor tudi za raznovrstnost v naravi. In ko boste naslednjič kupovali med, ga kupite pri slovenskem čebelarju, kajti s tem ne boste
kupili samo zdravja, ampak boste aktivno poskrbeli tudi za opraševanje in s
tem celostno zdravje okolja, v katerem
živite.” 
• Peter Uršič

priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo,
ali je sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za
čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in
opremljena s posebnim grafičnim znakom;
• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih
odmerkih;
• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v
sadovnjaku ali vinogradu;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s
strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
Le v primeru uporabe FFS v skladu z navodili bodo čebelje
družine v njihovi okolici zdrave in bolje preskrbljene ter kot
take dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.

•Peter Uršič
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Vir: https://www.zdravo.si/zdravilni-ucinki-medu-naravna-pot-do-boljsega-zdravja/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/zakaj-je-med-zdrav-in-zakaj-je-najbolj-zdravo-uzivati-slovenski-med-kontrolirane-kakovosti/
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KORONAVIRUS

Oj, mladost ti moja, kam
odšla si, kje si

Odpri okno in ostani doma.
Če ni pameten sosed, bodi vsaj ti za oba.
V cvetočih vejah šumi.
Med hiacintami , narcisami in tulipani cvetočimi brenči.
Čebelice letajo s cveta na cvet.
Pridno nabirajo sladki med.
Mi vsi bi radi, da se nič ne bi spremenilo.
Prav nič našega vsakdana naj ne bi bremenilo.
Odpri okno in ostani doma.
Če ni pameten sosed, bodi vsaj ti za oba.
Med nami kuga sodobnega časa se pase.
Vsak, kdor je pameten, pazi nase.
Doma se držimo.
Kaj takega, kar že dolgo nismo, lahko postorimo.
Po trgovskih centrih ne bomo hodili.
V lokalih se ne bomo družili.
Fitnes in tekme bomo tokrat spustili.
Odpri okno in ostani doma.
Če ni pameten sosed, bodi vsaj ti za oba.
Če manjka ti zrak, pojdi v naravo.
Pojdi sam. To sedaj je ta pravo.
S sabo lahko vzameš le ženo, psa ali otroka.
V pozdrav znancu nad glavo naj dvigne se roka.
Odpri okno in ostani doma.
Če ni pameten sosed, bodi vsaj ti za oba.
Adrenalinske športe dajmo na stran.
Če ne moremo k maši, nihče ne bo postal pogan.
V trgovino pojdimo le, če je nuja velika.
Posvetimo najožji družini se. To naj bo naša odlika.
Odpri okno. Ostani doma.
Če ni pameten sosed, bodi vsaj ti za oba.

Zadnje čase smo vsi zelo žalostni zaradi teh katastrof, ki jih ni konca.
Sedaj imamo dovolj časa, da obudimo spomine za desetletja nazaj.
Namenila sem se, da preden me še bolj začopati demenca, napišem
nekaj doživetij iz časov, ko pri nas ni bilo za vsakim vogalom trgovine
kot sedaj. Po nakupih smo hodili v Trst, kasneje pa na Madžarsko.
Kar večkrat smo se napotile na tak izlet tudi dekleta iz Beričevega in
Brinja. Najele smo starejšega gospoda Vinka. Ta je vozil s kombijem
v Lenti. Vedno smo se ustavile v toplicah na kosilu in kopanju. V
večernih urah smo se vračale domov in veselo pele pesem, ki sem jo
v ta namen tudi napisala. Pele smo na melodijo Moj očka je tišlar.
Moj oče je tišlar in tišlar sem jaz, on dela vozičke, otroke pa jaz.
Ti hojla ti drija ti hojla…
Kdor rad ma možička, doma ga pusti, če same smo ženske,
bolj avto leti. Ti hojla..
Šofer naš je Vinko in pot že pozna, v Lenti se ustavi,
ker dost nas že ima. Ti hojla…
Beriška dekleta smo vedno lepe, ker vse imamo gvante pocen
iz Madžarske. Ti hojla…
Vse prepotene na meji smo ble, zato pa v toplice se splaknit smo
šle. Ti hojla…
Zvečer pa brez cvenka vrnile smo se. Oh, možek predragi,
splačalo se je. Ti hojla…
Za otroke in tebe kupila bi vse, a kaj ko pa mere ne vem iz glave.
Ti hojla…
Od nog pa do glave spet nova sem vsa,
družina pa gleda preklet žalostna. Ti hojla…
Dekleta povejte, če všeč vam je bilo, da drugič spet v Lenti
zapravljat gremo. Ti hojla..
Marija Cerar, Beričevo

Erika Maver

Ali bo pletarstvo v našem kraju izumrlo?

K

o sta babica in dedek praznovala rojstna dneva, se je
pojavilo večje število daril. Med drugim tudi ročno
izdelana palica sv. Antona iz vrbovih vej ter seveda slamnik.
Tisti, ta pravi ihanski, značilen za ta kraj. Palica je delo naše
mojstrice ga. Tončke Jemec iz Petelinj. Slamnik pa od gospoda, ki je
še edini, ki ga zna napraviti, pa še ta živi v Švici. Ihan in okoliški kraji
so bili znani po pletenju kit za izdelavo slamnikov v Univerzale
Domžale. Ti izdelki so potovali širom sveta. To so bila tista 60. leta,
ko so otroci še lahko pomagali staršem pri tem opravilu. Takrat ni
bilo računalnika, mobitela, še televizija je bila ena sama za celi kraj,
pa še to črnobela.
•Ivana Čič, Dolsko

S stripom proti virusu!

•Natečaj je namenjen mladim po letih in po srcu.
•Stripe bomo objavili v spletni galeriji in na družbenih
omrežjih, najboljše bomo nagradili s knjižnimi ali praktičnimi
nagradami.
•Strip pošljite v .jpg ali .pdf obliki na: monika.ivancic-fajfar@
jskd.si ali ga objavite na naši Facebook strani JSKD Likovna
dejavnost s pripisom: #Protistrip. Pripišite tudi vaše ime in
priimek ali psevdonim, otroci pa še starost ali razred.
•Natečaj je odprt do 30. aprila 2020. Avtorji poslanih
stripov se strinjajo z objavo poslanih del in osebnih
podatkov za potrebe promocije projekta oz. za obveščanje
•Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
o rezultatih razpisa.

•Vklopi domišljijo, zgrabi svinčnik in naredi kratek strip na
temo boja proti virusu.
•Stripi naj bodo dozirani v manjših, tri do šest sličic dolgih
odmerkih.
•Zapakirajte jih v zgodbo po želji: znanstveno-fantastično,
humorno, akcijsko, retro-zgodovinsko, romantično,
preroško-apokaliptično, vsakdanjo …
•Zaželeni so stranski učinki: presenečenje, filozofska
poanta, smeh, začudenje …
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Korona v senci velike noči
Letošnja velika noč bo vsakemu izmed nas ostala
v spominu vse življenje in še rodovi za nami bodo
pripovedovali, da smo bili povsem nemočni, ko smo čez
noč ostrmeli ob napadu nevidnega virusa, ki je spravil na
kolena vse prebivalce te zemeljske oble.

R

evne in bogate, učene in neuke, brez ozira na spol in barvo
kože, brez ozira na idejno prepričanje. Virus, ki ne pozna državnih meja ne celin. Za razliko od drugih epidemij je zaprl vrata cerkva, svetišč
in vseh javnih ustanov, ustavil je promet
in ljudi prisilil k sodelovanju. Cerkve so
bile odprte celo med drugo svetovno
vojno, ko je nemški okupator pregnal
vse duhovnike, učitelje in narodovo inteligenco iz domovine. Takrat so ljudje sami obiskovali cerkve in tam iskali duhovno pomoč in oporo. Danes obhajamo
duhovniki daritev svete maše in obrede
Cerkve za zaprtimi vrati in jih posredujemo po sredstvih obveščanja. V času stiske je dobro, da vemo, da ni samo naša
generacija tako na preizkušnji. Tudi v
preteklosti so se godile hude reči.
Cerkev hrani zapise številnih epidemij
skozi dva tisoč let in kot naslednica rimsko-grške kulture ohranja tudi zgodovinski spomin iz časov pred Kristusom.
Polihistor Valvasor je ohranil spomin na
kugo na našem sedanjem slovenskem
ozemlju. Tako je v letu 792 kuga obiskala naše kraje in pobrala veliko prebivalcev. Leta 1006 je v Ljubljani in okolici pobrala 12.000 ljudi. Leta 1563 je bilo v
Ljubljani tako hudo, da so obzidano mesto zaprli in se je deželna oblast preselila
v Kamnik. Leta 1590 in 1597 je bilo zelo
hudo v Novem mestu in okolici.
Ponovno je bila kuga na obisku leta
1644 in 1645. V Ljubljani je bilo več sto
žrtev in takrat so po zaobljubi zgradili
cerkev sv. Roka v Dravljah. Sveti Rok
(1295–1327) je na poti v Rim kot mlad
fant doživel kugo, stregel je kužnim bolnikom in se sam okužil. Kugo je prebolel, zato ga je verno ljudstvo izbralo za
priprošnjika v času nalezljivih bolezni.

Naše kraje so obiskovale tudi epidemije
kolere, črnih koz, oslovskega kašlja,
ošpic in drugih nalezljivih bolezni, o čemer nam pripovedujejo župnijske mrliške knjige, kamor se vpiše tudi vzrok
smrti. Najhujša v zadnjih sto letih je bila
t. i. španska gripa, ki je v večnost preselila 40, nekateri pravijo celo do sto milijonov prebivalcev. Za župnijo sv. Helene je
ohranjen podatek, da je bilo leta 1918 v
župniji 49 pogrebov, kar je približno trikrat več kot navadno. Župnija je tedaj
imela približno 1200 prebivalcev. V
Senožetih je na št. 31 umrlo šest otrok.
Tri so pokopali v enem dnevu v skupni
grob. Za Dol ni podatka, ker je bil arhiv
po večini uničen. Podatke bi bilo možno
dobiti iz prepisov matične mrliške knjige v nadškofijskem arhivu, ki pa je ta čas
zaprt.
V času epidemije se marsikomu utrne
misel o Božji kazni, ki je zadela vse človeštvo do te mere kot še nikoli. Če bi
vzeli samo strogo Božjo pravičnost, potem ja. Toda v krščanskem oznanilu je
temeljna resnica o Božjem usmiljenju in
odpuščanju. Učlovečeni Božji Sin Jezus
Kristus prinese oznanilo ljubezni, sočutja in odpuščanja. Sam veliko časa posveti prav ozdravljanju bolnikov in pouku o
dolžnosti skrbi za vse bolne, trpeče in
pomoči potrebne. Situacija, v kateri smo
se znašli, nam daje veliko snovi za razmišljanje. Najprej, da smo po besedah papeža Frančiška vsi prebivalci zemeljske
oble samo ljudje na isti ladji brez ozira
na spol in barvo kože, na to ali ono versko prepričanje. In ta ladja plove na razburkanem morju, ob katero butajo valovi koronavirusa. Stiska nas je povezala v
eno družino kot še nikoli do slej. Stiska
nas je umirila, da spoznavamo, da smo
šli v našem hotenju po imeti še več, biti

boljši, več videti in doživeti tudi pri nas
predaleč z opravičilom, saj ves svet tako
živi. Bili smo okuženi od virusov sovraštva, nestrpnosti, lagodnosti, uživaštva,
brezbrižnosti za stisko bližnjega.
Doživljali smo strese in padali v razne
odvisnosti. Spominjam se 90 let starega
moža na Gorenjskem, ko sem ga pred
30 in več leti vprašal: »Ata, ali ste kaj živčen?« Pa mi je rekel: »Kaj pa je to? Jaz
sem samo po ta starem siten.« Takrat o
stresu še nismo govorili. Danes govorimo že o stresu otrok. Morda upravičeno,
saj vidimo, da so naši otroci preveč
obremenjeni zlasti z izven šolskimi dejavnostmi, od športa do ne vem kakšnih
krožkov vse. Največja žrtev tega načina
življenja je bila družina. Naši domovi so
postajali vedno bolj skupne spalnice, kopalnice, jedilnice ne več, kvečjemu še
»boksarski ringi«, ko smo šli drug drugemu na živce. Koronavirus pa nas je vsaj
malo prizemljil, da spoznavamo vrednost življenja v družini, da smo drug
drugemu potrebni. Da za življenje rabimo sorazmerno malo. Da vidimo, da ura
za 30 EUR kaže isti čas kot ona druga za
300 in več.
Če preživimo to epidemijo, verjemimo,
da bo svet drugačen. Že sedaj spoznavamo, da nismo absolutni gospodarji narave, da smo odvisni in potrebni drug drugemu. Bolj bomo cenili življenje samo.
Bolj bomo povezani v družinski skupnosti, nekatere pa bodo žal razpadle.
Bolj bomo cenili zdravstveno in medicinsko osebje. Bolj bomo cenili šolstvo
in učitelje, ko sedaj starši doživljate, kako
težko je učiti lastnega otroka. Bolj odgovorno se bomo obnašali do narave, ki je
že po nekaj tednih karantene bolj čista.
Bolj bomo cenili lepoto narave in domačih krajev. Bolj bomo spoštovali pridelovalce hrane, saj spoznavamo, da ne živimo samo zato, da jemo; ampak jemo zato, da živimo. Velikonočni prazniki so
prazniki življenja zmage nad smrtjo, kar
v naših krajih doživljamo z novo pomladjo, ko vse na novo zacveti. Vsem, ki
boste brali to razmišljanje, želim, naj se
pomlad življenja naseli v vaših srcih. Vse
naj na novo zacvete, upanje, vera in ljubezen. Upanje je nesmrtno in ostane
večno. 
•A. Grebenc, župnik

Obvestilo o prenosu svete maše iz župnijske cerkve sv. Marjete
Župnija sv. Marjeta Dol pri Ljubljani v času epidemije covid-19 omogoča prisostvovanje pri svetih mašah v živo vsako
nedeljo ob 9. uri preko YouTube kanala rk8 oz. na povezavi www.youtube.com/user/rk8si/live. Nova obvestila in oznanila
pa lahko spremljajte tudi preko župnijske spletne strani: zupnija-dol.rkc.si.
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Razno

ZAHVALA

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

Ob smrti naše mame, babice, prababice, sestre in tete

MARIJE GODLER, Modrove Mici iz Dola,

ZAHVALA

se vsem zahvaljujemo za izrečene besede sožalja in tolažbe, za molitve,
darovano cvetje in sveče, gospodu župniku za obred in poslovilne besede.
Naj počiva v miru. Vsi njeni.

Svojo življenjsko pot je v 71. letu starosti
sklenil mož, dedi, brat, stric, prijatelj

PETER PUSTOTNIK
starejši
iz Vinj

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila naša
draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem
in sovaščanom za izrečeno sožalje, podarjene
sveče in svete maše. Zahvale tudi cerkvenemu
zboru in gospodu župniku Marku Avseniku
za poslovilni obred in sveto mašo. Hvala tudi
patronažni sestri Martini in negovalcem iz enote
Žarek upanja. Posebna zahvala Ivu Sassu
za lep govor, gasilcem in narodnim nošam.
Zahvaljujemo se tudi Ireni Zavrl in Majdi Sasso
za pomoč. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi.

Marija Štefančič

po domače Mrkuzenkova Minka iz Zagorice pri
Dolskem
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in Gasilskemu
društvu Klopce za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.
Zahvala gre tudi gospodu župniku Marku Avseniku iz župnije sv. Helene
za mesečne obiske na domu ter poslovilni obred s sveto mašo, pevcem in
pogrebni službi. Zahvaljujemo se tudi dr. Valeriji Rus in medicinski sestri Mateji
za zdravniško oskrbo, patronažnima sestrama Aneti in Martini za medicinsko
oskrbo, kolektivu Žarek upanja; Andreji, Damjani in Boštjanu za vsakodnevno
negovalno oskrbo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči:  vsi njeni.

LOKALNA TRŽNICA
Občani se sami dogovorite s ponudniki glede ponudbe, naročila, prevzema in plačila.
Ime

Priimek

Domače ime

Naslov

Hišna št.

Telefon

Marta
Anžič
Pr’ Jakšu
Brinje
10
01 56 26 151
Marjan in Vera
Belcijan
Pr’ Sirk
Kleče pri Dolu
14
01 56 47 565
Janez in Tatjana
Bitenc
Pr’ Goset
Kleče pri Dolu
21
01 56 47 501
Jelka in Janko
Godec
KMETIJA PR’ HRVAT
Dolsko
39		
Silvester
Grilj
KMETIJA PR’ TRAVNARJU
Križevska vas
12
01 56 47 368
Tomaž in Marija
Hilbert
Pr’ Hrašar
Senožeti
16
031 358 439
Janez
Kralj
Pr’ Antonovc
Brinje
12
01 56 26 782
Stanislav
Kralj
Pr’ Slavkot
Brinje
14
01 56 26 785
Darka
Levičar
Pr’ Jernač
Laze pri Dolskem
44
01 56 47 738
						
Marjan
Majdič
Pr’ Medišku
Brinje
5
01 56 26 789
Anton
Mali
Pr’ Mhevc
Dolsko
37
01 56 47 733
Jožef
Pokovec
Pr’ Vehuc
Zagorica pri Dolskem 12
01 56 47 276
Mojca in Franci
Rak
Pr’ Kovač
Kleče pri Dolu
16
01 56 47 572
Ivanka
Rihtar
Pr’ Flajšman
Beričevo
48
01 56 26 170
Branka
Slabanja		
Beričevo
26
01 56 268 53
Andrej
Šimenc
Pr’ Pečnikar
Zaboršt pri Dolu
12
01 56 47 776
Jože
Uštinc
Pr’ Uštinc
Beričevo
40
01 56 26 839
Janez in Milena
Velepec
Pr’ Velepcu (zelenjava, jagode) Beričevo
21
“015626862
					
041 843 086”
Vinko
Vode
Pr’ Jakopc
Vinje
32
01 56 47 186
Maks
Zajc
Pr’ Zajčk
Dol pri Ljubljani
8
01 56 47 590
Rok, Mateja in Andrej Žle
Pr’ Vadamuc
Beričevo
45
01 562 61 71

GSM
041 527 812
051 353 165
041 336 571
051 441 126
041 533 267”
051 816 931/
041 801 778”
041 334 319
041 639 503
041 568 982
041 506 140
031 635 959
041 880 020
051 321 226
051 237 325
031 568 000
040 377 090
041 334 895
041 950 790

JEJMO BOLJŠE – JEJMO DOMAČE
Vse lokalne pridelovalce obveščamo, da Občina Dol pri Ljubljani posodablja bazo podatkov o možnosti kupovanja doma
pridelane hrane. Telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo, prosimo pošljite po elektronski pošti na naslov: cz@
dol.si, podatke pa lahko pripravite tudi na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani občine. Vsi ponudniki bodo objavljeni v
naslednji številki Pletenic, takoj pa na spletni strani Občine www.dol.si.
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