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Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Avgust 2021
Številka 8/2021

Pletenice so informativno 
glasilo Občine Dol pri 
Ljubljani. Izhaja enkrat 

mesečno in ga brezplačno 
prejme vsako gospodinjstvo 

v občini. 
Naslednja številkva izide 

15. septembra 2021. 
Prispevke za objavo pošljite 

na elektronski naslov 
pletenice@dol.si. Zadnji rok 
za oddajo prispevkov je 1. 

september 2021.

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Zanj
župan Željko Savič

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,  

Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

E-naslov
pletenice@dol.si

Odgovorna urednica
Nina Keder

Grafična priprava
Urban Bat

Lektoriranje
Kodent-Kokalj in 
družbenik, k. d.

Uredniški odbor
Aleksandra Resman

Katja Kralj
Borut Zajc

Uredništvo si pridržuje 
pravico do redakcijskega 

urejanja in krajšanja besedil, 
ki so predolga ali vsebujejo 

neprimerno in žaljivo 
vsebino. Pisma bralcev, ki 
so dolga nad 1500 znakov 

(s presledki), zaradi 
omejenega prostora ne 

bodo objavljena. Navodila 
za oddajo prispevkov in 
pisem bralcev ter cenik 

oglasnega prostora najdete 
na spletni strani www.dol.si.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.

Naklada
2.500 izvodov

koledar dogodkov
31. 8.

5. 9.

10. 9.

9. 9.

16. 9.

21. 9.

9.

poletni glasbeni paviljoni 2021: ana kravanja & Samo kutin
koncert sanjske eksperimentalne glasbe

Erbergova paviljona

Osrednja spominska prireditev ‘Cesar v Dolu’
Slovesna proslava in odprtje razstave

Erbergova paviljona

Rodbina erberg in obisk cesarja Franca I.
prof. dr. Stanislav Južnič

Erbergova paviljona

poletni glasbeni paviljoni 2021: Ljoba Jenče & Tomaž plahutnik
koncert slovenskih ljudskih pripovednih pesmi in zgodb

Erbergova paviljona

Iz Dolskega v svet diplomacije, pogovor o delu in s tem povezanimi 
njegovimi knjigami in članki
dr. Božo Cerar Erbergova paviljona

Diplomacija velesil pred dvema stoletjema, ob novi izdaji knjige 
vladimirja Šenka o Ljubljanskem kongresu
prof. dr. andrej Rahten (Zgodovinski inštitut Milka kosa SaZU)
 Erbergova paviljona

Sobote in nedelje v septembru
Jubilejna razstava Cesar v Dolu, strokovno vodenje po razstavi
dr. viktor grilc, g. alojzij grebenc
 Erbergova paviljona

20.00

16.00

20.00

20.00

18.00

18.00

17.00 in po 
dogovoru

 Umirjen pristop h gibanju
 Sprostitev napetosti, raztezanje z zavestno     
      pozornostjo, krepitev 
 Prebuditev polnega diha
 Nova energija 

Z vadbami ponovno začnemo v septembru 
2021 v prostorih Osnovne šole Dol pri 
Ljubljani. Vadba tudi prek spleta. Na voljo 
so tudi druge lokacije.

Informacije: www.jogalist.si, FB: JOGALIST, 
stanka.slabanja@gmail.com,  tel. 031 607 286

ZAČETNA IN NADALJEVALNA SKUPINA
JOGA
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Tudi to poletje je župan obi-
skal otroke, ki so počitnice 
preživljali v Hiši zabave 
Pustotnik, v počitniškemu 

varstvu, ki ga sofinancira naša obči-
na. Otroci prve in druge triade 
osnovne šole so počitnice tam preži-
vljali aktivno, med najrazličnejšimi 
igrami, obkroženi z domačimi žival-
mi in dvema animatorjema. Dan, ko 
jih je prišel obiskati naš župan, pa so 

posvetili igram, v katerih se je vsak 
lahko pomeril z njim. Svojo moč so 
tako preizkusili v namiznem tenisu, 
streljanju z lokom, metanju na koš, 
pikadu in hoji s hoduljami. Najbolj 
pričakovano doživetje pa je bilo po-
tapljanje v bazenu s pomočjo pota-
pljaške jeklenke. Tisti otroci, ki so že-
leli, so izkusili, kako je dihati pod vo-
do s pomočjo stisnjenega zraka. 
Ugotovili so, da je zelo preprosto in 

marsikdo si je želel izkušnjo ponoviti 
enkrat, dvakrat, a žal se je moral žu-
pan posloviti zaradi nadaljnjih obve-
znosti. Druženje so zaključili s po-
sladkom in razrezali ogromno lube-
nico. •Nina Keder

V počitniškem varstvu v Hiši zabave Pustotnik v Vinjah je 
vsako leto veselo, letos pa je otrokom še dodatno veselje 
prinesel župan Željko Savič, tudi izkušen potapljač. 
Preizkusili so, kako se potapljati s potapljaško jeklenko na 
stisnjen zrak in izkusili osnove potapljanja.

Župan na obisku
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Partija 
namiznega 

tenisa z 
županom

Najprej so otroci dobili nekaj 
napotkov, nato so previdno poto-

pili glavo pod vodo.

Poleg njih je plavala 
lubenica, katere težo so 
izkusili tako zunaj vode 
kot v njej. Otroci so bili 
navdušeni nad poizku-

som težnosti v vodi.

Za posladek so razrezali lubenico.

Hoja s hoduljami je otro-
kom predstavljala največ 
težav; župan jih je podučil, 
kako naj se je lotijo.
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Sanacija poškodovanih odsekov 
ceste kamnica–križevska vas

Zaradi vse večje prostorske stiske v matični Osnovni 
šoli Janka Morda na Vidmu smo se na Občini 
odločili, da Knjižnico Jurija Vege preselimo v sedanjo 
občinsko stavbo, sedanje prostore knjižnice pa 
preuredimo v tri nove učilnice. Obnovitvena dela 
potekajo skladno s terminskim načrtom, tako da 
bodo vsa gradbena, obrtniška in inštalaterska 
dela končana do začetka novega šolskega leta. 
Strošek obnovitvenih del z DDV je predviden v višini 
95.000,00 EUR. • Občinska uprava

Lani je bil na Vrhu pri Dolskem zgrajen vodohran. Občina 
je sedaj po končanih delih razširila najožji del cestišča, ki 
pelje proti Vrhu in je zaradi strmega terena zelo nevaren. 
Razširitev omogoča srečevanje vozil v strmini, kar zelo pri-
pomore k izboljšanju prometne varnosti. Izkazalo se je, da 
so v času epidemije hriboviti kraji naše občine prometno 
veliko bolj obremenjeni, zato je potreba po zagotavljanju 
prometne varnosti toliko večja. Celotna vrednost razširitve 
cestnega odseka v dolžini 70 m je znašala 20.000 EUR z 
DDV. • Občinska uprava

Občane obveščamo, da je ponovno 
sproščen promet prek mostu čez Kamnico. 
Gradbena in zemeljska dela so se z asfaltno 
preplastitvijo večinoma končala, v prihodnjih 
dneh pa bo izvajalec namestil še prometno 
signalizacijo, varnostne ograje in izvedel 
zaključna dela za dokončno, uradno odprtje 
ceste. V tem času bo zaradi del še občasno 
moten promet, zato prosimo uporabnike za 
potrpežljivost. Opozarjamo tudi na to, da je 
območje del še vedno dejavno gradbišče, 
zato sta potrebna določena mera previdnosti 
in ravnanje v skladu z opozorili izvajalca in 
ostalo signalizacijo. • Občinska uprava

Občina je izvedla sanacijo makadamske ceste v Vinjah, ki pelje 
proti domžalski občini. Ob vsakem večjem dežju voda spira 
pesek, zato je pogosta sanacija tega dela ceste žal neizogibna. 
Občina je za odvodnjavanje uredila obcestni kanal z drenažo 
na predelih, kjer je največ zaledne vode, cesto pa je dodatno 
utrdila z asfaltnim frezancem in bitumensko emulzijo, ki skupaj 
preprečujeta spiranje materiala. Celotna sanacija ceste v 
dolžini 460 metrov je znašala 30.000 EUR z DDV.  
 • Občinska uprava

Preureditev knjižnice v učilnice

Razširitev ceste na Vrhu pri Dolskem

Odprt most čez Kamnico

Obnova ceste v Vinjah

V sklepni fazi so dela na cesti Kamnica–Križevska vas, 
kjer so bili popravljeni manjši odseki ceste, ki so bili 
najbolj poškodovani. Skladno s specifičnimi potrebami 
posameznih lokacij smo uredili prepuste in odvodnjavanje, 
zamenjali ustroj ceste ter položili nov asfalt. Vrednost grad-
benih posegov je okoli 90.000,00 EUR z vključenim DDV. 
 •Občinska uprava
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vabljeni, da 
postanete prostofer

V Pletenicah smo že pisali o odobrenih sredstvih Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za izvedbo operacije »Gibanje za 
zdrave možgane«, ki zajema obnovo otroškega igrišča pri enoti Vrtca Dol. 
Zaradi obnove smo otroke čez poletje, ko je manjša prisotnost v skupinah, 
premestili v druge enote Vrtca, saj je igrišče zdaj gradbišče ter zaradi hrupa 
in prahu moteče in neuporabno za igro. S pripravljalnimi in zemeljskimi deli 
smo začeli konec maja. Odločili smo se, da bomo na igrišču izvedli drenažo, 
ki bo omogočala hitrejše odtekanje vode s površine in na ta način bolj suha 
in ne blatna tla. Demontirali smo vsa obstoječa igrala, jih obnovili, pripravili 
ustrezno podlago ter jih na novo postavili. Vse varnostne površine okoli igral 
so zdaj urejene s peskom. Zaključili smo tudi že s postavitvijo novih igral, 
ki so inovativna in v skladu s priporočili sodobne nevroznanosti in bodo 
našim otrokom nudila spodbudne senzorne dražljaje za optimalen razvoj 
možganskih in fizičnih sposobnosti. Iz Občine vodi obnovo projektant Jure 
Benčina, ki je povedal, da so dela v zaključni fazi in bodo gotovo zaključena 
do začetka septembra 2021. V tem tednu asfaltirajo kolesarsko stezo, ki 
poteka po igrišču, nato sledita še zaključna faza ureditve zelenice in montaža 
vodnega igrala. V Vrtcu smo ponosni, da sledimo ugotovitvam sodobne 
nevroznanosti, ki velik pomen za otrokov razvoj pripisuje gibanju po neravnem 
terenu, in se veselimo, da bodo otroci svoje potenciale lahko razvijali v Vrtcu.  
 • Marija Stergar

Potek obnove igrišča 
pri Vrtcu Dol

Projekt Gibanje za zdrave možgane sofinancirata Evropska unija iz sredstev Ev-
ropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V projekt vlagajo lastna sredstva 
tudi Občina Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik in OŠ Stranje ter Občina Dol 
pri Ljubljani in OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani.

V Občini Dol pri Ljubljani poteka 
poskusni 3-mesečni projekt brez-
plačnega pravnega svetovanja 
občanom. Projekt brezplačne pravne 
pomoči je zastavljen kot prvi pravni 
nasvet občanom s področij pravdnih 
in nepravdnih postopkov, družinskega 
prava, dedovanja, upravnih zadev, stvar-
nega prava, stanovanjske proble matike, 
delovnega prava, pravic iz invalidskega 
in pokojninskega zavarovanja, socialnih 
pravic, obligacijskega prava. Vabljeni na 
posvet zadnjo sredo v mesecu osebno 
na sedežu Občine, naslednji termin je 
sreda, 29. september 2021, od 12:00 
do 17:00. Pravno svetovanje bo izvajal 
Pravno-informacijski center PIC, prijave 
vsak delovnik od 9.00 
do 14.00 na tele-
fonski številki 01 
521 18 88 ali 
elektronskem 
naslovu  
pic@pic.si.  

• Občinska uprava

Brezplačno pravno 
posvetovanje

PROSTOFER je trajnostni vseslov-
enski prostovoljski projekt za mobil-
nost starejših, ki povezuje starejše in 
socialno šibkejše osebe, ki potrebu-
jejo prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, z aktiv-
nimi vozniki, ki po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč. Prostoferstvo 
je oblika prostovoljstva, ki vam ob 
nudenju pomoči in podpore tistim, 
ki so je najbolj potrebni, prinaša 
tudi veliko osebno zadovoljstvo 
in ustvarja nepozabne trenutke v 
času, ki bi ga sicer porabili za manj 
pomembne stvari in opravila. Vabimo 
vas, da se pridružite prostoferski 
družini – prijave lahko pošljete na 
naslov: obcina@dol.si ali pokličete 
na 01 530 32 40. Zaradi vas bo še 
več nasmehov na obrazih pomoči 
potrebnih in svet lepši! PRIDRUŽITE 
SE NAM IN POSTANITE PROST-
OFER! •Občinska uprava
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Epidemija koronavirusa je 
spremenila naša življenja in 
marsikatero našo navado. 
Marsikoga je spodbudila k 

pogostejšemu preživljanju prostega 
časa v naravi, pri tem pa ne smemo 
pozabiti ohranjati spoštljivega odnosa 
do ljudi in do okolja. Spremenil se je 
način druženja, iz gostinskih lokalov 
in teras smo se preselili na javne zele-
ne površine in v naravo. Posledice ta-
kšnega načina preživljanja prostega 
časa so med drugim hitreje polni koši 
za odpadke na javnih površinah, na 
primer v parkih in na otroških igriščih. 
Odpadki pogosto končajo na tleh ali 
ob klopeh pa tudi v naravi. Smetenje 
in odlaganje odpadkov, kamor ti ne 

sodijo, vpliva na kakovost življenja nas 
vseh, obremenjuje okolje in negativno 
vpliva na zdravje ljudi, ogroža živali, 
komunalnim delavcem pa povzroča 
dodatne obremenitve.
Občani imamo veliko vlogo pri ohra-
njanju našega okolja v zdravem stanju. 
S športi v naravi, pri katerih ne potre-
bujemo umetne energije (motorji) in 
namesto te uporabljamo le svoje telo, 
naredimo veliko. 
Skrb za okolje je postala vrednota so-
dobnega človeka modernega sveta. 
Ozaveščenost se je vključila v sodob-
no življenje z načinom ravnanja z od-
padki, z nagibom industrijskega razvo-
ja v bolj zeleno smer, preko razširjanja 
zdravega in aktivnega načina življenja, 
vpeljali pa smo jo tudi v šolski sistem, 
tako da zdaj mladi spoznavajo ekolo-
gijo že od malih nog.

NE LE ZDrAvjE OkOLjA – TUDI 
NAŠE ZDrAvjE jE OGrOžENO! 
Da je skrb za naše okolje pomembna, 
se zavemo takoj, ko postanemo odvi-
sni od uživanja v naravi. Odvrženi od-
padki ne predstavljajo zgolj estetske in 
ekološke težave, ampak ob epidemiji 
tudi potencialen zdravstveni problem. 
Zlasti odvržen pribor in higienski 
robčki so lahko polni bakterij in viru-
sov, s katerimi lahko pridejo v nepo-
sreden stik ljudje in živali, posebej 
otroci in psi. Ob ustreznih pogojih 
(suši) lahko taki odpadki v naravi zelo 
dolgo ostanejo nerazkrojeni. 
Količina odpadkov v okolju se poveča 
v poletnih mesecih, ko je več tudi re-
kreacije in druženja na prostem (in 
posledično več odvržene embalaže, 
predvsem živilske), v porastu so še 
odvrženi cigaretni ogorki ter jedilni 
pribor. Velik vzrok so tudi prenapol-
njeni smetnjaki, iz katerih odpadke 
lahko prinese veter, ter seveda ekolo-
ško neozaveščena človekova aktivnost.
Papirnatih in higienskih robčkov ter 
toaletnega papirja nikar ne mečimo v 
naravo. Toaletni papir se razkraja od 
enega pa vse do treh let, higienski 
robčki še dlje. Pogled na toaletni papir 
in papirnate robčke v naravi ni prije-
ten. Nihče od nas ni navdušen, če jih 
ponesreči najde pod kakšnim ka-
mnom ali celo stopi nanje, če so pre-
kriti z listjem. Najbrž si ne želite niti, 

da toaletni papir v svojo gozdno igro 
vključujejo vaši otroci ali psi. 
Četudi je v porastu materializem in 
kultura potrošništva in smo morda na 
tem področju še vedno sebična bitja, 
pa nas za okolje čedalje bolj skrbi. 
Konec koncev – vsem je jasno, da ni 
hujšega, kot da nas ali naše bližnje do-
leti bolezen. In če zboli naše okolje, 
zbolimo vsi.

BIOLOŠkO rAZGrADLjIvI OD-
PADkI NE SODIjO v NArAvO
Ne samo odpadna embalaža, tudi bio-
loško razgradljivi odpadki ne sodijo v 
naravo, pa naj bodo to zeleni odrez, 
sadni olupki ali papirnati robčki.
Za prostoživeče živali biološki odpad-
ki pomenijo povabilo na postrežen 
obrok brez pretirano vloženega truda, 
ki je sicer potreben v njihovem narav-
nem ritmu iskanja in uživanja hrane. 
Večina človeške hrane je za živali ne-
primerna in celo škodljiva. »Kruh in 
drugi ostanki človeške hrane, še pose-
bej če so kuhani, slani ali drugače za-
činjeni, za živali niso primerni. Živali 
sicer nasitijo, vendar ne pokrijejo vseh 
njihovih potreb po hranilih. Tako pri 
polnem želodcu v resnici živali ostaja-
jo podhranjene,« so v opozorilo obi-
skovalcem zapisali skrbniki ljubljan-
skega krajinskega parka. Če pa se od-
vrženi organski odpadki nahajajo v 
neposredni bližini prometnih poti, 
lahko spravijo v nevarnost tako živali 
kot ljudi. 
Vseeno se na sprehodih ne odrecimo 
praktičnim prigrizkom, kot so banane 
ali mandarine. Olupki citrusov se lah-
ko razgrajujejo več mesecev, bananini 
celo dve leti, zato poskrbimo, da nji-
hove ostanke vržemo v koš ali še bo-
lje, da jih odnesemo s seboj domov in 
odložimo v domači zabojnik.

POSPrAvImO TUDI ZA SvOjImI 
LjUBLjENčkI
Pasji iztrebki so zelo moteči kjer koli v 
okolju, še posebej v naseljenem okolju 
in v bližini otroških igrišč, kjer je zara-
di nekaj neodgovornih lastnikov psov 
otrokom onemogočena brezskrbna 
igra. Tem zaradi njihove starosti včasih 
ne moremo dopovedati, da vse, kar 
najdejo na tleh, res ni za v usta. 
Čeprav občinski Odlok o javnem redu 

V središče tokratnega 
prispevka postavljamo 
naš odnos do odlaganja 
odpadkov. Še posebej 
v naravi naj velja: kar 
prineseš s sabo, s sabo 
tudi odneseš.

Zakaj je skrb za okolje pomembna?
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in miru (objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 26/2017) v svojem 9. členu pravi, 
da »živali ni dovoljeno voditi na otro-
ška in športna igrišča, na zelene povr-
šine v bližini šol, vrtcev in vzgojno-
-varstvenih ustanov in pokopališč«, 
mnogi lastniki tega ne upoštevajo. Ob 
stiku s pasjim iztrebkom se ljudje naj-
pogosteje okužimo s t. i. zoonozami. 
Gre za nalezljive bolezni, ki se z živali 
prenašajo na človeka. V človeško telo 
pa zaidejo na različne načine: z vdiha-
vanjem, zaužitjem in tudi skozi kožo. 
Ne samo za ljudi, pasji iztrebki so lah-

ko nevarni tudi za druge živali, zlasti 
prežvekovalce. Ti se lahko okužijo ta-
ko ob prosti paši na travniku kot tudi 
s pokošenim senom ali silažo. Taka 
krma hitreje gnije, plesni in posledič-
no povzroča prebavne motnje pri ži-
vini, prinaša pa tudi druga zdravstve-
na tveganja. Pasja trakulja lahko na 
primer povzroči zdravstvene težave 
pri domačih rastlinojedih živalih (go-
vedo). Posledica tovrstne okužbe je 
neuporabnost drobovine, za lastnike 
pa to pomeni izpad dohodkov od 
prodaje mesa in drugih izdelkov ter 
posledično materialno škodo.
Z okoljevarstvenega vidika je pobira-
nje iztrebkov pomembno, saj pride 
pri pasjih iztrebkih do onesnaženja 
zemlje (vključno s polji, pašniki) in 
vode (predvsem podtalnice) ne samo 
s patogenimi klicami, ampak tudi z 
antiparazitiki, ki jih psom dajemo za 
preprečevanje okužbe z zunanjimi in 
notranjimi zajedavci.
Ker se je v zadnjem času povečalo šte-
vilo prijav o nepobiranju pasjih iztreb-
kov nekaterih lastnikov psov na javnih 
površinah, lastnike in vodnike psov 
ponovno opozarjamo na dolžnost či-
ščenja pasjih iztrebkov (Odlok o jav-

nem redu in miru v Občini Dol pri 
Ljubljani, 9. člen). Če koša za pasje iz-
trebke ni v bližini, le-ti spadajo v koš 
za mešane komunalne odpadke, in ne 
med biološke. Kršitev omenjenega 
člena se kaznuje z globo v višini 250 
EUR.

kAj LAhkO NArEDImO SAmI?
Ob gibanju v naravi in raziskovanju 
lokalnih znamenitosti in skritih kotičk-
ov, ki jih ponujajo bližnji kraji, pospra-
vimo za sabo in spoštujmo naravo 
okoli sebe. Korak naprej je, da na svo-
jem naslednjem izletu poberemo sme-
ti, ki ležijo v naravi. To so seveda 
osebne odločitve, vendar pripomore-
jo k zdravju ekosistema, v katerem se 
bomo gibali. 

Operacijo delno financira Evropska unija 
iz sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR), v okviru pristopa 
CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi LAS Srce Slovenije, v programskem 
obdobju 2014–2020.

Centri za socialno delo smo v avgustu začeli s 
povečanim obsegom dela pri odločanju o pravicah iz 
javnih sredstev. To je čas, ko se vlagajo vloge ob začetku 
šolskega oziroma študijskega leta in ko otrok prvič vstopi 
v vrtec. Pri tem je pomembno, da smo pozorni, katere 
pravice imamo.

•LETNE PRAVICE (otroški dodatek, državna štipendija, 
subvencija vrtca, malice in kosila) podaljšujemo po 
uradni dolžnosti. To pomeni, da vlogo za podaljševanje 
omenjenih letnih pravic stranka ne vlaga, saj CSD-ji po 
uradni dolžnosti odločamo o nadaljnji upravičenosti do 
pravice. 

•MESEČNE PRAVICE (denarna pomoč, varstveni 
dodatek, subvencija najemnine) morajo upravičenci sami 
vložiti vlogo za priznanje prve pravice, za podaljšanje 
pravice in v primeru sporočanja sprememb.
 
KDAJ ODDATI VLOGO?
•Če pravico uveljavljate prvič, vlogo oddate na obrazcu 
»Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, na 
primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec.
•Če sporočate spremembo (spremembo števila oseb 

ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno 
izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka 
ali študenta in spremembo vrste periodičnega dohodka, 
pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja 
Zakon o štipendiranju Zštip-1), spremembo oddate na 
obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.
 
Rok za izdajo odločbe je 2 meseca. 

NOVOST: Od 1. julija 2021 o podaljšanju letnih pravic 
odločamo tudi z informativnim izračunom.
ČE UVELJAVLJATE LETNE IN MESEČNE PRAVICE, 
VAŠE VLOGE REŠUJEJO ENOTE CENTRA, ČE PA 
UVELJAVLJATE SAMO LETNE PRAVICE, VLOGE 
REŠUJE SLUŽBA ZUPJS.

Informacije in kontaktne številke CSD Ljubljana: 
Služba ZUPJS, 01/475 08 50, 01/ 01/475 08 75
Enota Ljubljana Bežigrad: 01/300 18 00, gpcsd.ljbez@
gov.si
Enota Ljubljana Moste-Polje: 01/587 34 00, gpcsd.
ljmos@gov.si
Več informacij najdete tudi na spletni strani CSD 
Ljubljana. •CSD Ljubljana – Most do vaše (po)moči.

Podaljševanje pravic iz javnih sredstev
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Občina je v okviru projekta 
»Vegova pot v šolo« ob 
nogometnem igrišču 
uredila mini telovadni 

park, s katerim želimo skupaj s člani 
ŠD Zagorica pri Dolskem spodbuditi 
ljudi k aktivnemu preživljanju 
prostega časa in k večgeneracijskemu 
druženju. V nadaljevanju projekta bo 
izvedeno tudi usposabljanje 
vaditeljev, ki bodo nato poskrbeli za 
prenos znanja o pravilni izvedbi vadb 
na orodju na ostale člane ŠD 
Zagorica.

Občina je za ureditev območja in 
postavitev telovadnih naprav odštela 
11.421,03 EUR (z DDV), od tega dobi 
iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) povrnjenih 
6.935,63 EUR. Nekaj nepovratnih 
sredstev za opravljeno prostovoljno 
delo pri projektu (t. i. »prispevek v 
naravi«) iz EKSRP sklada prejme tudi 
ŠD Zagorica. 

Projekt »Vegova pot v šolo« je leta 
2019 nastal v sodelovanju z Občino 
Moravče, Turističnim društvom 
Moravče, Športnim društvom 
Zagorica pri Dolskem in Društvom 
rokodelcev – Rokodelski center 
Moravče. Z izvajanjem projekta smo 
zaradi dolgotrajnih administrativnih 
postopkov začeli šele ob koncu leta 
2020. Primarni cilj projekta je 
vzpostavitev poti, ki poteka od OŠ 
Jurija Vege v Moravčah do njegove 
rojstne hiše v Zagorici. Pot, po kateri 
je Jurij Vega kot otrok hodil v šolo, 
bo označena z informacijskimi 
tablami o življenju in delu Jurija Vege 
ter informacijami o naravnem 
bogastvu krajev, skozi katere poteka 
pot. Občina Dol pri Ljubljani kot 
partner v projektu je sofinancirala 
nakup opreme za telovadbo na 
prostem, ki se nahaja v Križevski vasi, 
blizu rojstne hiše Jurija Vege.   
 •Eva Vovk

Od konca julija dalje se 
lahko z novim orodjem 
za telovadbo na prostem 
pohvali tudi Križevska vas.

Nov fitnes na prostem v Križevski vasi

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
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Svetujemo vam, da enkrat 
letno sami opravite pregled 
notranje plinske napeljave, 
na 12 let pa mora napeljavo 

pregledati strokovnjak. V primeru, da 
opazite kakršne koli nepravilnosti, 
nujno pokličite na telefonsko številko 
080 2882. 
Kontrolni seznam glavnih sklopov 
notranje plinske napeljave, ki vam 

pove, ali je vaša notranja plinska 
napeljava brezhibna, najdete na 
spletni strani  www.
bivanjudajemoutrip.si. 
Pogosto smo priča tudi pojavu lažnih 
mojstrov za plin, ki se predstavljajo 
kot osebje Energetike Ljubljana in 
želijo opraviti pregled notranje 
plinske napeljave. Naši zaposleni, ki 
izvajajo pregled notranje plinske 
napeljave, vedno pridejo ob terminu, 
ki ga skupaj določite, in nikoli brez 
predhodnega dogovora. 
V Energetiki Ljubljana izvajamo tudi 
redne letne preglede omrežja. To 
pomeni, da izvajamo kontrolo vseh 
distribucijskih plinovodov in 
priključkov, vključno z glavnimi 
plinskimi zapornimi pipami. Pri 
rednem pregledu omrežja ali 
načrtovani sistemski kontroli gre za 
ugotavljanje morebitnih netesnih 

mest na distribucijskem sistemu in 
ostalih pomanjkljivosti, kot so 
nedopustne pozidave plinovoda ali 
armatur, njihova slaba dostopnost ali 
posajenost rastlin. 

kAkO vESTE, kDO jE ZAPOSLEN v 
ENErGETIkI LjUBLjANA, D. O. O.?
•Serviser se vedno identificira s 
službeno identifikacijsko izkaznico.
•Zaposleni so oblečeni v delovna 
oblačila z oznako Energetika  
Ljubljana, d. o. o.
•Na ulici so parkirana vozila z 
oznako »metan« in Energetika 
Ljubljana, d. o. o.
V primeru, da vas obišče mojster za 
plin, s katerim niste dogovorjeni za 
pregled notranje plinske napeljave, 
vam osebe ni treba spustiti v 
stanovanje, o dogodku pa nas lahko 
pisno obvestite na info@energetika.si. 

Pogosto se pojavijo 
nejasnosti, kaj pravzaprav 
je notranja plinska 
napeljava. Notranja 
plinska napeljava sega od 
plinomera do plinske peči 
in se nahaja v notranjosti 
hiše oziroma stanovanja.

Kdaj in zakaj izvajamo pregled 
notranje plinske napeljave?



vpRaŠaLI STe, ODgOvaRJaMO

1. VPRAŠANJE
Kakšen namen ima izogibališče/
čakališče 30 metrov pred železniškim 
prehodom v Lazah, če voznik 
semaforja ne more videti? Že 30 let 
Občino prosimo za dodatni semafor, 
ki bi bil obrnjen v smeri proti mostu 
čez Savo. Pred mesecem dni je zaradi 
manjkajočega semaforja na 
železniških tirih ostala ujeta cisterna 
s kurilnim oljem. Pred enim letom je 
župan obljubil, da naj bi se križišče 
uredilo. Zanima me, kdaj bo tisto 
naslednje leto? Prilagam še 
fotografijo križišča. Na sliki je 
označen semafor, obrnjen proti 
grmovju, da ga lisice lahko 
uporabljajo za varno prečkanje 
železniških tirov.

O: Občina ima v proračunu za letos 
rezervirana sredstva za izgradnjo 
desnega zavijalnega pasu, ki bo 
omogočal vozilom, da se za prehod 
čez železniško progo umaknejo z 
vozišča lokalne ceste. Predhodni 
projekt ni zajemal gradnje pločnika in 
ureditve križišča pri Savskem mostu 
proti Zalogu, ki je z vidika prometne 
varnosti prav tako problematičen. Ker 
želimo v tem delu naselja celostno 

urediti prometno varnost, je bilo 
potrebno obstoječi projekt 
spremeniti, s tem pa je žal nastala 
časovna zamuda. V novem projektu je 
urejena tudi ustrezna prometna 
signalizacija. Občina je zdaj že 
zaprosila Slovenske železnice, da 
podajo soglasje k novi projektni 
dokumentaciji. 

 Občinska uprava

2. VPRAŠANJE
V Občini Dol pri Ljubljani smo ob 
dnevu državnosti in 30. obletnici 
samostojne Slovenije pogrešali 
praznično vzdušje in izobešenje 
zastav. Kar bi bilo edino pravilno 
glede na to, da se naš župan še v 
opisu hvali z zaslugami za 
osamosvojitev. Ali je praksa Občine, 
da pač ne praznuje državnih 
praznikov?

O: Občina je v počastitev 30. 
obletnice samostojne Slovenije 
organizirala nekaj dogodkov, ki pa so 
bili zaradi epidemioloških omejitev 
izvedeni z omejenim številom 
udeležencev. Tako je bil skupaj z 
veterani vojne za Slovenijo iz naše 
občine in njihovimi stanovskimi 

kolegi pred tetraeder v Dolskem 
položen spominski venec. Nadalje  je 
bilo v Dolu na Rajhovi domačiji v 
Parku življenja zasajenih 30 lip. Na 
vseh občinskih objektih je ob 
državnem prazniku visela slovenska 
zastava.  Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Ko se potepam po občini, ne opazim 
veliko skulptur ali spomenikov. Po 
večini drugih občin naletiš na veliko 
lepih umetniških del. Glede na to, da 
je v naši občini veliko umetnikov 
(kovači, rezbarji, kamnoseki pa še 
drugi, ki jih ne poznam), bi lahko še 
malo olepšali občino. Sploh pa bi bilo 
smiselno razmišljati o tem zdaj, ko 
gradimo novo krožišče. 

O: Večina krožišč, ki jih omenjate, 
ležijo na občinskih cestah in so 
posledično projektirani in upravljani 
s strani občin. Nasprotno pa vsa 
krožišča v naši Občini ležijo na 
regionalni cesti Šentjakob–Litija, ki je 
v lasti in upravljanju države. Tako je 
tudi projektiranje v njihovi 
pristojnosti. Sicer je Občina ravno 
pristopila k izdelavi strategije razvoja 
turizma, v kateri se lahko prav gotovo 

O motečem pasjem laježu, prometu  in deponiji
Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov vam predstavljamo v 
nadaljevanju. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, ne 
odlašajte, pošljite nam svoje vprašanje na elektronsko pošto pletenice@dol.si ali na 
naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
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lahko prepozna tudi potreba po 
tovrstnem urejanju krožišč. Vabimo 
vse zainteresirane, da se aktivno 
vključijo v izdelavo tega dokumenta. 
 Občinska uprava

4. VPRAŠANJE
Zanima nas, kakšna so pravila glede 
pozidave zazidljivih parcel v naši 
občini, saj opažamo, da se na več 
koncih po občini gradi hiše in 
dvojčke na izjemno majhnih  
parcelah, po 200 ali 300 kvadratnih 
metrov, prostora oziroma zelene 
površine okoli objektov praktično ne 
bo. Kako je to mogoče? Bomo imeli v 
prihodnosti še več avtomobilov 
parkiranih kar ob cestah in bo s tem 
ogrožena tudi prometna varnost?

O: Občina Dol pri Ljubljani je sedaj 
že enajsto leto v postopku priprave 
Občinskega prostorskega načrta 
(OPN), a dokler le-ta ni sprejet, veljajo 
še vedno Prostorski ureditveni pogoji 
(PUP) za Občino Ljubljana iz leta 1987 
(z nekaj kasnejšimi dopolnitvami). 
PUP-i so resnično precej ohlapni in 
današnjim zahtevam prostora ne 
ustrezajo več v vsem, vendar tako 
majhnih gradbenih parcel, kot 
navajate, vseeno ne dopušča. Ni sicer 
določena najmanjša dovoljena 
kvadratura gradbene parcele za eno- 
ali dvostanovanjsko stavbo, je pa v 
skupnih določilih med drugih 
navedeno, da je gradbena parcela 

lahko pozidana največ 40 %, kar 
vključuje tako glavni objekt in 
pomožne objekte. Pri parkirnih 
površinah velja določilo, da so za 
stanovanjsko hišo zahtevana 3 
parkirna mesta na stanovanje, za 
stanovanje v večdružinski hiši pa 1,5–
2 parkirni mesti na stanovanje. Na 
Občini si močno prizadevamo, da bi 
bil nov OPN z državnimi inštitucijami 
usklajen v najkrajšem možnem času.      
 Občinska uprava

5. VPRAŠANJE
V neposredni bližini naselja Podgora 
pri Dolskem se širi deponija peska in 
zemlje, od koder se sliši zelo moteč 
ropot strojev preko celega dneva. 
Zanima me, kako je lahko bilo 
izdano dovoljenje za takšno 
dejavnost, ki ne sodi v bližino 
naselja, in kako, da se za to ni našlo 
druge lokacije, morda opuščeno 
industrijsko cono?

O: Občina ni nikoli izdala 
dovoljenja za dejavnost, kot jo 
omenjate. Nasprotno, v konkretnem 
primeru je bilo s strani Občine 
poslanih že več prijav inšpekcijskim 
službam, da na tem degradiranem 
območju ustrezno ukrepajo. 
Odgovora pristojnih do danes še 
nismo prejeli. Ne glede na povedano 
bomo na Občini ponovno zahtevali, 
da inšpekcijski organi opravijo svoje 
delo.   Občinska uprava

6. VPRAŠANJE
Ali drži, da imamo v naši občini 
pravilo, določbo, da psi po 10. uri 

zvečer ne smejo več lajati in kakšna 
je kazen za lastnike teh psov, ki jih je 
pa čedalje več, sploh v 
večstanovanjskih stavbah.

O: Občina v svojih predpisih nima 
določil, ki bi prepovedovala lajanje 
psov po 10. uri zvečer. O prepovedi 
kaljenja nočnega reda in miru govori 
8. člen Zakona o varstvu javnega reda 
in miru, ki določa, da se med 22.00 in 
6.00 ne moti miru in počitka ljudi s 
hrupom, pri čemer ne gre za nujne 
intervencijske ali vzdrževalne posege. 
Izvajanje teh ukrepov je v pristojnosti 
policije. Občinska uprava

7. VPRAŠANJE
Vedno več stanovalcev v blokih  ima 
pse, celo po več psov, kar zna biti za 
ostale stanovalce zelo moteče in je 
zelo neuvidevno tudi od lastnikov 
teh psov. Ali se lahko uvede prepoved, 
da bi imeli v blokih pse? 

O: Vsaka večstanovanjska stavba 
sama določi hišni red, kjer se 
natančno opredeli temeljna pravila 
sosedskega sožitja. Gre za pristojnost 
etažnih lastnikov, ne občine. 
Predlagamo, da se za dodatne 
informacije obrnete na upravnika 
večstanovanjske stavbe. Občina 
obenem prek Pravno-informacijskega 
centra nudi tudi brezplačno pravno 
pomoč, ki jo lahko vsako zadnjo 
sredo v mesecu koristi sleherni občan 
po predhodni najavi (vsak delovnik 
med 9. in 14. uro na tel. št. 01/521 18 
88 ali e-pošti pic@pic.si).  
 Občinska uprava

O motečem pasjem laježu, prometu  in deponiji
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1. Naziv in sedež organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri 
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je kmetijska 

mehanizacija, ki se prodaja po sklo-
pih, kot sledi na slikah spodaj: 

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:      
V postopku lahko sodelujejo 

pravne in fizične osebe. Ponudniki 
naj predložijo svoje ponudbe v zaprti 
kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 
PONUDBA ZA ODKUP KMETIJSKE 
MEHANIZACIJE« v glavno pisarno 
Občine Dol pri Ljubljani ali priporo-
čeno po pošti na naslov: Občina Dol 
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 
Dol pri Ljubljani. Na zaprti kuverti naj 
ponudniki navedejo tudi ime, točen 
naslov, telefonsko številko ter e-mail 
pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem zbiranju ponudb, so pred vloži-
tvijo ponudbe dolžni vplačati varšči-
no kot garancijo za resnost ponudbe, 
potrdilo o vplačani varščini pa prilo-
žiti k ponudbi. Varščina znaša 10 % 
(deset odstotkov) od izhodiščne cene 

za posamezni sklop. Če želijo ponu-
dniki sodelovati v več sklopih, mora-
jo vplačati varščino za vsak sklop po-
sebej. 

Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku (ime, prii-
mek oz. firma, naslov oz. sedež, 
EMŠO oz. matična št., davčna št., št. 
transakcijskega računa in naziv banke 
za vračilo varščine, kontaktne podat-
ke);
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti niž-
ja od objavljene izhodiščne cene, s 
pripisom, za kateri sklop se podaja 
ponudba;
c) fotokopijo osebnega dokumenta 
(fizične osebe);
d) potrdilo o vplačani varščini (za 
vsak sklop posebej);
e) pooblastilo v primeru, da se po-
nudba poda po pooblaščencu;
f) izjavo o sprejemanju pogojev jav-
nega zbiranja ponudb;
g) izjavo o vezanosti na dano ponud-
bo 60 dni od dneva za predložitev 
ponudb.
Predmetne premičnine se prodaja po 
načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec 

ne odgovarja za stvarne in pravne na-
pake, ki so oz. bi morale biti kupcu 
znane. Ogled premičnin je mogoč od 
dneva objave javnega zbiranja po-
nudb na občinski spletni strani 
(www.dol.si) do roka za oddajo po-
nudb po predhodnem dogovoru s 
kontaktno osebo iz predhodne točke 
te objave.
Rok za oddajo ponudb je do 23. 8. 
2021 do 10.00 ure. Javno odpiranje 
ponudb bo potekalo dne 30. 8. 2021 
ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Dol 
pri Ljubljani  (kletni prostori občin-
skega objekta). O dokončni izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika bodo ponu-
dniki obveščeni v roku 15 dni od 
sprejema odločitve. 
Vsa dodatna pojasnila interesenti do-
bijo na Občini Dol pri Ljubljani, Dol 
pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, 
Sandra Učakar, 01 5303 243, e-mail: 
sandra.ucakar@dol.si oziroma v njeni 
odsotnosti Darko Ilievski, tel. 01/ 
5303 246, e-mail: darko.ilievski@dol.
si. Več informacij je na voljo še na 
spletni strani www.dol.si/sl/publicati-
ons/prodaja-kmetijske-mehanizacije-
-v-lasti-obcine.html 

Javno zbiranje ponudb za prodajo  premičnega 
premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani

SKLOP 1:
TRAKTOR JOHN DEERE 5100 R, 
letnik 2017, št. delovnih ur 867, 
klima, menjalnik Comand 8, 
vzmetenje prednje preme, zračni 
sedež, prednja hidravlika, prednje 
priključna gred, drsni priklop, 3 pari 
hidravličnih priklopov, gume 80–90 % 
Izhodiščna vrednost: 68.000,00 EUR

SKLOP 2:
MULČER NA ROKI KUHN MULTI-LONGER, 
letnik 2018, roka 5 m, mulčer z rotacijsko 
glavo 1.2 m, dvojni y noži obrabljeni 
Izhodiščna vrednost: 19.500,00 EUR

SKLOP 3:
PRIKOLICA FARMTECH EDC 650, 
letnik 2017, nosilnost 6 t, enojni 
poviški, vzmetenje, hidravlične zavore
Izhodiščna vrednost: 6.800,00 EUR

SKLOP 4:
MINI NAKLADALEC GEHL 4240, 
dodatna oprema: paletne vilice, 
pometalna metla BOBCAT, 
nakladalna zajemalka 
Izhodiščna vrednost: 16.000,00 EUR



13

ankeTa

1. Kako ocenjujete dosedanji razvoj turizma v 
Občini Dol pri Ljubljani? (označite 1 odgovor)
 zelo slab
 precej slab
 srednje dober
 zelo dober

2. Kakšne potenciale ima po vašem mnenju Občina 
Dol pri Ljubljani za razvoj turizma?  
(označite 1 odgovor)
 zelo slabe
 precej slabe
 srednje dobre
 zelo dobre

3. Kateri potenciali – danosti so po vašem mnenju 
bistveni za razvoj turizma v Občini Dol pri Ljubljani? 
(označite do 3 odgovore)
 narava in naravna dediščina
 kultura in kulturna dediščina
 šport in rekreacija
 lega oz. položaj občine
 gostoljubnost domačinov
 kakovostni turistični ponudniki in drugi, ki se       
        ukvarjajo s turizmom (društva, organizacije)
 izvirnost, inovativnost
 digitalizacija
 tradicija, zgodovina
 drugo (naštejte): __________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4. Kaj so po vašem mnenju glavne ovire za razvoj 
turizma v Občini Dol pri Ljubljani?  
(označite do 4 odgovore)
 neizkoriščene naravne danosti
 premajhna vključenost kulturne dediščine v  
        turistične vsebine
 pomanjkanje turističnih produktov oz. 
        turistične ponudbe
 nepovezanost različnih turističnih akterjev
 odsotnost krovne razvojne organizacije, ki bi 
        oblikovala in tržila turistično ponudbo
 neaktivnost TIC-a (turistično-informacijskega  
        centra)
 pomanjkljiva javna infrastruktura (javni prevoz,  
        kolesarske in druge tematske poti …)
 pomanjkanje prenočitvenih kapacitet
 odnos domačinov, prebivalcev do turizma
 premalo finančnih spodbud 
 premalo sodelovanja
 drugo (naštejte): __________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Spoštovani,
za potrebe izdelave Dokumenta razvojnih usmeritev na področju turizma v Občini Dol pri Ljubljani za 
obdobje 2021–2027, ki bo predstavljal krovni strateški dokument Občine na področju razvoja turizma v 
prihodnjih letih, želimo pridobiti splošno mnenje širše javnosti o turizmu v naši občini. S tem namenom 
smo pripravili kratek vprašalnik o vaših pogledih na razvoj turizma v Občini Dol pri Ljubljani. Vsi podatki 
bodo uporabljeni izključno za potrebe izdelave strategije in bodo anonimni. 

Izpolnjene vprašalnike lahko izrežete iz Pletenic in jih oddate v fizični obliki na sedežu Občine Dol pri 
Ljubljani (v glavni pisarni dobite tudi dodatne kopije za ostale družinske člane) ali pa izpolnite anketo 
na spletni povezavi www.1ka.si/a/348071. Odgovore sprejemamo do 3. 9. 2021.

Za vaše sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo in vas hkrati obveščamo, da bo prva delavnica na temo 
priprave turistične strategije za vse zainteresirane potekala 16. 9. 2021. Če bi želeli sodelovati na 
sestankih za pripravo turistične strategije, lahko svoj interes že vnaprej sporočite na e-naslov eva.vovk@
dol.si. Lokacija in točen termin bosta naknadno objavljena na spletni strani Občine (www.dol.si).

ANKETA: Turizem v 
Občini Dol pri Ljubljani
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5. Kateri pojmi se vam utrnejo ob besedni zvezi 
»turizem v Dolu pri Ljubljani«?  
(navedite do 5 idej)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

6. Kakšen odnos imajo, po vašem mnenju, 
večinoma prebivalci Občine Dol pri Ljubljani do 
turizma v Občini? (označite 1 odgovor)
 zelo slab
 precej slab
 srednje dober
 zelo dober

6.1. Če ste odgovorili zelo slab ali precej slab, 
zakaj menite tako? (zapišite)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

7. Katere lokacije/območja v Občini Dol pri 
Ljubljani imajo, po vašem mnenju, največji 
potencial za uspešen turistični razvoj?  
(navedite do 5 lokacij)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

8. Kako pogosto obiščete katero od obstoječih 
turističnih točk v Občini Dol pri Ljubljani? 
(označite 1 odgovor)
 nikoli
 redko
 občasno
 pogosto

8.1. Če ste odgovorili nikoli ali redko, zakaj? 
(zapišite)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
________________

8.2. Če ste odgovorili občasno ali pogosto, 
katero največkrat obiščete? (zapišite)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________

9. Vaša morebitna ostala zapažanja, predlogi ali 
mnenja v zvezi z razvojem turizma v Občini Dol pri 
Ljubljani (zapišite)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________

Spol:   
 moški  
 ženski

Starost:  
 do 20 let
 20 - 29 let
 30 - 39 let
 40 - 49 let
 50 - 59 let
 nad 60 let   

Status:  
 dijak, študent
 zaposlen
 upokojenec 
 brezposeln      

Občina bivanja:   
 Dol pri Ljubljani 
 druga (katera): 





DOgaJanJe v naŠI OBčInI



Svoj nastop sta poimenovala Ko me ne bo, 
bom spet prišla med vas, kot kantato za 
osamljeni ženski glas in klavir, zanimanje 
pa je bilo pričakovano veliko. Znani 

ustvarjalni imeni sta v naš kraj pripeljali tudi 
obiskovalce od drugod, nastop pa sta izkoristila 
kot pokušino pred premiero. Tako Vesna Zornik, 
ki je očarala s svojim glasom, kot Milan Dekleva, ki 
je zaslužen za kompozijo, besedilo in igranje na 
klaviaturah, sta prejela dolg aplavz in kup pohval. 
Romantično vzdušje Erbergovih paviljonov vedno 
znova očara tako obiskovalce kot tudi nastopajoče. 
 •Nina Keder

Po dolgem premoru od glasbenih 
nastopov sta se v okviru Poletnih 
glasbenih paviljonov v Dolu s svojim 
nastopom predpremierno predstavila 
glasbenica Vesna Zornik in vsestranski 
ustvarjalec Milan Dekleva.

Predpremierni nastop 
Vesne Zornik in Milana Dekleve

projekt gIBanJe naS DRUŽI 
V okviru projekta Gibanje nas druži, ki ga orga-
nizira Športno društvo Partizan Dolsko v sodelo-
vanju z Občino, se je že zaključil del brezplačnih 
aktivnosti. Če se vam ni uspelo udeležiti predavanj 
in vas zanima praktičen prikaz vaj na telovadnem 
ogrodju v Dolskem, smo pripravili posnetek, ki je 
na voljo na povezavi (https://bit.ly/3s1UVtS) do 
konca avgusta 2021. Operacijo delno financira 
Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), v okviru pristopa CLLD – 
izvajanje lokalnega raz-
voja, ki ga vodi LAS Srce 
Slovenije, v programskem 
obdobju 2014–2020.
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Karizmatični glas Vesne 
Zornik je odmeval v 
čudovitem ambientu.

Številni 
obiskovalci 
so uživali v 

sproščenem 
poletnem 
večeru. 
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Za njegovo prizadevno delo 
se mu je na srečanju v 
gostišču Pr' Krač zahvalil 
župan Željko Savič skupaj s 

podžupanjo Niko Rovšek in 
direktorjem občinske uprave Rokom 
Prevcem. Hkrati se jim je pridružil 
tudi novi župnik Primož Meglič, ki 
prihaja iz Ivančne Gorice, pred 

Dolskim pa je služboval na Vrhniki. V 
eni izmed prihodnjih številk Pletenic 
bomo objavili tudi intervju z njim. 
Prijetnemu druženju v duhu slovesa 
in novih začetkov se je zbranim 

pridružil še župnik Alojzij Grebenc iz 
Dola. Ob slovesu so si udeleženci 
obljubili, da se še srečajo, naslednjič 
v Lescah, kjer bo Avsenik služboval.. 
 •Nina Keder

S koncem julija je svoje 
službovanje v Dolskem 
zaključil župnik Marko 
Avsenik in bo svojo pot 
nadaljeval v Lescah. 

Županovo slovo od prejšnjega 
župnika in srečanje z novim

Po petnajstih letih je iz dovške fare 
odšel naš župnik Marko Avsenik. 
V Prostovoljnem gasilskem društvu 
Dolsko smo se mu zahvalili za uspešno 
sodelovanje in pomoč. Želimo mu 
uspešno službovanje v župniji Lesce. 
 •PGD Dolsko

Slovo od župnika 
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Župan je župniku v 
spomin podaril šah.

Spominska fotografija: 
župnik Marko Avsenik, 
župan Željko Savič, 
župnik Primož Meg-
lič, podžupanja Nika 
Rovšek in župnik Alojzij 
Grebenc.





18

kaJ DeLaJO naŠa DRUŠTva

Športno društvo Partizan Dolsko, Tekaški smučarski 
klub Dol pri Ljubljani ter Turistično društvo Dol pri 
Ljubljani s sofinanciranjem občine Dol pri Ljubljani 
objavljajo Razpis za 10. gozdni tek in pohod okoli 
Ajdovščine nad Dolom pri Ljubljani.
 
•Datum:  sobota, 11. september 2021
•Start pohodnikov: ob 9:00 na 6 km in s 
predstavitvijo nordijske hoje 
•Start tekačev:
       •ob 9:30 na 11 km
       •ob 9:35 na 6 km
       •ob 9:40 na 2.5 km

Proge: 11 km, 6 km, 2.5 km
•Kategorije: moška in ženska po posamični progi
•Prijave: na dan prireditve od 8:30 naprej v koči na 
RC Korant
•Start in cilj: RC Korant nad Dolom pri Ljubljani
•Prijavnina: 3 eur, za predšolske  
otroke prijavnine ni.
•Razglasitev časov: po prihodu zadnjega tekača 
oz. najkasneje ob 11:00
•Nagrade: žrebanje praktičnih nagrad naših 
sponzorjev med vse prijavljene; podelitev nagrad za 
najboljše v kategorijah
•Hrana, pijača: Vsak prijavljeni tekač in pohodnik 
dobi čaj in obrok hrane na Korantu. Na progi bo 
okrepčevalnica z vodo.
•Zahtevnost: Proga je zahtevna – po konfiguraciji 
in orientaciji. Krajša kroga sta speljana po poteh, ki 
so dobro uhojene in v veliki večini prevozne, pentlje 
daljšega teka so speljane po poteh, ki so mestoma 
ožje, koreninaste in zasute z listjem.
Najdaljša proga poteka večinoma po gozdnih poteh, 
del od Žlebiča do cilja je makadamski. Profil proge 
je valovit. Proga se začne na RC Korant in se usmeri 
proti zahodu do kapelice Krevljica, kjer se spustimo 
skoraj do naselja Zaboršt. Največjo višinsko razliko 
je potrebno premagati od vznožja Videmskega hriba 
do vrha Ajdovščine (180 m). Mimo Ajdovščine se 
usmerimo proti severu in tečemo po slemenu pod 
daljnovodi – od tu je prelep pogled na Kamniško-
Savinjske Alpe – sledi spust (100 m) proti ihanski 
strani, sledi obrat in vzpon nazaj na severno 
pobočje Ajdovščine, od koder se usmerimo proti 
vzhodu, pri Mlaki naredimo pod Velikim vrhom 
zanko in se pri Žlebiču spustimo (90 m) do RC 
Korant, kjer je cilj krožne proge. Ostali krajši progi 
potekata v večini po odsekih najdaljše proge.
 
Dobrodošli vsi ljubitelji teka in narave. 
Informacije o profilih prog na naši spletni strani 
sddolsko.si • Miha Bandalo

Športno društvo Zagorica pri Dolskem 5. 9. 2021 pripravlja 
že 18. kolesarski vzpon na Vegovo domačijo. Kolesarji se 
zberemo na avtobusni postaji v Kamnici ob 11:00 in poženemo 
pedala v hrib, vse do ciljne črte na ravnici pred Križevsko vasjo. 
Razglasitev rezultatov s pogostitvijo za vse tekmovalce bo 
tradicionalno na Vegovi domačiji.
Letos smo postali polnoletni, zato smo se odločili, da 
pripravimo nekaj novega. Odločili smo se še za izvedbo 
otroške rekreativne dirke. Vozili bodo lahko otroci do 10 let, 
štart pa bo izpred gasilskega doma v Klopcah ob 11:45. 

Dolžina otroške proge je 1770 m.
Višinska razlika 70 m.
Obvezna uporaba čelade in spremstvo odrasle osebe!

Upamo na ugodno epidemiološko stanje, da bomo vse 
zastavljeno smeli  tudi izpeljati. 
Za več info: 040/567-688 Simon
www.sd -zagoricapridolskem.si

18. kolesarski vzpon k 
baronu Juriju Vegi

10. gozdni tek in pohod okoli Ajdovščine
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ZgODBe MOJega kRaJa: Spomini na šolske dni
Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami 
Osrednjeslovenske regije razpisuje natečaj za najboljšo 
zgodbo z naslovom Zgodbe mojega kraja: spomini 
na šolske dni, ki poteka do 1. septembra 2021. K 
sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo zgodbo 
vabimo pisce, ki so dopolnili 60 let in ki želijo z nami 
deliti kratke, resnične zgodbe iz preteklosti, povezane 
s spomini na šolske dni. Morda se jo spominjajo sami 
ali pa jim je pozornost vzbudila zanimiva pripoved ali 
stara fotografija. Na natečaju je možno sodelovati le z 

eno zgodbo, ki naj bo napisana v slovenskem jeziku 
in naj ne presega 1.600 besed. Zgodbe pošljite po 
pošti na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 
2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za natečaj Zgodbe 
mojega kraja« ali po elektronski pošti na mojkraj@mklj.
si. Prispevke bo v septembru 2021 ocenjevala žirija in 
izbrala deset najboljših, ki bodo nagrajeni in objavljeni 
na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (www.mklj.si) 
in na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih 
pokrajin Kamra (www.kamra.si).

Alojzij Grebenc je župnik, ki je do svojega sedmega 
leta živel v Ljubljani, leta 1957 pa se je družina 
preselila v Gabrovko. Tu je obiskoval osnovno šolo, 
po zaključku se je kot petnajstletni fant odpravil v 

Srednjo lesno industrijsko šolo v Škofji Loki. Kasneje je 
nadaljeval študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Duhovniška pot ga je najprej peljala v Mirno Peč na 
Dolenjskem, nato je kot kaplan služboval šest let v župniji 
Šmartin pri Kranju in 16 let kot župnik v Besnici nad 
Kranjem. Že 23 let je njegovo življenje povezano z župnijo 
Dol pri Ljubljani. Rad se druži z ljudmi tudi zunaj cerkve in 
sodeluje v lokalni skupnosti kot aktiven član družbe ter 
skuša graditi mostove med ljudmi.                                                                                                    
A z Gabrovko je ostal oziroma ostaja vsa leta še kako 
povezan, tudi ali še zlasti zaradi svojega hobija. Ta zajema 
zgodovino oz. raziskovanje, iskanje po dokumentih, zapisih 
v arhivih. Pravi, da je to njegov najljubši način preživljanja 
dopusta. O Gabrovki je g. Alojzij Grebenc pisal že v svoji 
diplomski nalogi (1976) in leta 2012 izdal knjigo z naslovom 
Moja, tvoja, naša, ki govori o Župniji Sveti Križ - Gabrovka. 
Letos pa je izšla strokovna monografija TO SMO MI. Gre za 
obsežno delo (728 strani), v katerem je avtor opisal 

Gabrovko z okoliškimi kraji. Knjiga je neverjetno bogat 
dokument časa in prostora, v katerem živimo. Osnovno 
načelo avtorja je predstaviti vse ustanove, ki so postavljale in 
še postavljajo okvire življenja ljudi in so kot take vplivale in 
še vplivajo na vsakodnevno življenje vseh, ki so živeli in 
živijo v skupnosti. Avtor je v svojem izjemnem delu zapisal: 
»Spominjati se pomeni živeti.«
Gospod Grebenc je svojo knjigo predstavil v župnijski 
cerkvi sv. Križa v Gabrovki v petek, 28. 5. 2021. Pri 
predstavitvi je sodeloval tudi dr. Bogdan Kolar, profesor 
zgodovine na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki je bil njegov 
mentor pri nastajanju obsežnega dela. 
Krajani Gabrovke z okolico so se na dogodku iskreno 
zahvalili avtorju za opravljeno res velikansko delo, za dar 
Gabrovki in tamkaj živečim ljudem, ki zaradi knjige TO 
SMO MI ne bodo pozabljeni. Kajti knjiga je večna in kot 
taka priča in bo pričala o njihovem obstoju, o tem, kako so s 
svojimi dejanji zaznamovali čas, kakšne sledi so pustili. 
 •Lijana Lovše, podžupanja občine Litija

Občina Litija je ob 14. občinskem prazniku, 
ki ga praznuje 16. 6. v spomin na določitev 
geometrijskega središča Republike Slovenije 
– GEOSS, podelila Priznanje župana občine 
Litija Francija Rokavca župniku g. Alojziju 
Grebencu za izjemno opravljeno delo pri 
predstavitvi zgodovine Gabrovke z okolico v 
obsežni monografiji TO SMO MI.

Alojzij Grebenc 
prejemnik priznanja 
litijskega župana 
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Plamenke so bile prisotne na 
več dogodkih v občini (pogo-
stitve na podelitvi Županovih 
petk, pri posaditvi dreves ob 

30. obletnici vojne za Slovenijo, na fo-
tografski razstavi REZINE ČASA ...). 
Z otroško folklorno skupino smo ime-
li zaključek pri Planinskem domu 
Ušte, kjer so skupaj s starši uživali v 
igranju in vožnji z vprego, malo pa 
smo tudi zaplesali. Med nami imamo 
tudi glasbenika, ki sta nam še polepša-
la dan: Gašper Godec na diatonični 
harmoniki in Tevž Lunar s trobento.
Odrasla folklorna skupina je imela v 
pomladanskem delu tri nastope: ob 
30-letnici osamosvojitve Slovenije pri 
pomniku v Dolskem, na 8. mednaro-
dnem festivalu folklore – Črnuče 2021 
in na Etno festivalu v Hrastniku. Na 
obeh festivalih nas je spremljal 
Senožeški tamburaški orkester, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo in upamo 
na nadaljnje sodelovanje.
Čas korone bomo v obeh folklornih 
skupinah izrabili za dopolnitev obla-
čilne podobe in nabavo še nekaj ko-
sov oblačil. Ker se financiramo sami 

(plačilo mentorju, godcu in tudi potne 
stroške na nastope in vaje), prosimo 
vse, ki imate morda doma še kakšen 
kos folklorne »noše« in ga lahko po-
grešate, da nam ga darujete. Prav tako 
sprejemamo belo platno-rjuhe ter po-
tiskano in enobarvno blago ter gum-
be za kostume otroške folklorne sku-
pine.
Občina in donatorji so nam v prete-
klosti že pomagali in upamo, da nam 
bodo tudi v bodoče.
V jesenskem delu bomo za člane TD 
Dolsko organizirali izlet, odprte vaje 
za bodoče folkloriste, prireditev ob 
51-letnici ustanovitve Društva, marti-
novanje in v decembru miklavževanje 
pod pogoji, ki bodo takrat v veljavi.  
 •Zlatka Tičar

Za nami je že več kot 
polovica leta v posebnih 
razmerah. Po zrahljanih 
ukrepih nam je uspelo 
izpeljati piknik za člane 
Društva prav na praznik 
dneva državnosti.

Zelo aktivno Turistično društvo Dolsko 

FOLKLORNA SKUPINA 
DOLSKO VAbI MEDSE NOVE 

ČLANE.
Otroška folklorna skupina 

Dolsko vpisuje nove člane od 
4. do 15. leta starosti. Prijave 

potekajo do 15. 9. 2021 na tel. 
št. 031 412 057 (Zlatka) ali po 
e-pošti fs.dolsko@gmail.com. Z 
vajami začnemo v septembru. 

Posebno predznanje ni 
potrebno. Pridite v naše vrste, 

če radi plešete, pojete, se 
družite in nastopate.

vabilo

Pošiljam vam fotografijo z mladimi, ki radi 
prihajajo pomagat pri delu na naši kmetiji. Pri 
tem se mi porajajo misli, zakaj se več domačih 
mladih ne odloča za kaj takega. Imam 
občutek, da jim je nerodno ali jih je celo sram 
delati. Apeliram na načrtovalce oratorijev ali 
tabornikov, da bi kdaj svojo dejavnost prenesli 
na naše kmetije, da bi pomagali starejšim 
kmetom ali da bi mladi gospodarji kdaj šli na 
dopust. To so prijetna in zelo poceni doživetja, 
mladi to radi počnejo, samo priložnosti morajo 
dobiti. Veliko lepih doživetij vam želim, 
 •Tone Čič, Turistična kmetija Pr' Krač

Mladi na kmetiji
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Rado je bil med tistimi, ki so se 
med prvimi cepili proti nove-
mu koronavirusu. »S ceplje-
njem nisem hotel hiteti, pa 

me je hčerka nagovorila. Sem zadovo-
ljen in počutim se bolj varnega.« 
Rojstni dan je proslavil v krogu svoje 
družine, hčerk Bože in Mije ter sina 
Sandija z družino. »Torte nismo imeli, 
ker se mi to ne zdi pomembno, mi 
imamo raje kakšen narezek. Pri hrani 
sem sicer zelo previden, samo ko je 
praznovanje, se tudi malo pregrešim.« 

SPOmINI SO ŠE kAkO žIvI
Ob marsikateri dogodivščini, ki mi jih 
je pripovedoval Rado, je dodal, da ima 
toliko povedati, da bi morali o tem na-
pisati še kar nekaj dodatnih strani, a 
vendarle nama je uspelo nekaj utrin-
kov iz njegovega življenja strniti v ta 
članek. »Rodil sem se v Ljubljani, a do-
ma sem iz Zavrstnika pri Šmartnem pri 
Litiji. Oče je bil mizarski pomočnik, 
mama pa je bila tekstilna delavka v 
Predilnici Litija.« Osnovno šolo je obi-
skoval v Šmartnem pri Litiji in še danes 
se dobro spomni dneva, ko so leta 
1941 prišli Nemci. » Takrat so bile poči-
tnice in imeli smo srečo, da smo imeli 
spričevala doma. Tako, da imam vsaj 
spričevala za prvi, drugi in tretji razred, 
potem pa ne več. Ko smo prišli potem 
v šolo, so govorili samo še nemško, no-

bene slovenske besede več. K nam so 
poslali učiteljice s Koroške, iz Avstrije. 
Prejšnje učiteljice, župnika in kaplana 
so izselili v Srbijo. Nemško nisem znal 
nič, razen kakšno besedo. Smo se pa 
naučili zelo hitro. V enem letu smo se 
že pogovarjali z nemškimi vojaki. 
Pozneje so šolo zasedli z nemškimi 
uradniki, mi šolarji smo šli pa v Slatno 
v graščino. Tja sem hodil samo do 
1944. leta, potem pa sem šel v nemško 
šolo v Litijo. Ampak tistih spričeval po-
tem ni bilo nikjer. Dokumentacija je bi-
la vsa uničena. Spričevalo imam le od 
nižje gimnazije iz Litije, ki sem jo opra-
vil po vojni. Naredil sem štiri razrede in 
potem sem se šel učit za poklic elek-
troinštalaterja. To je bil sorazmerno na-
preden poklic za tiste čase. Na razvoju 
elektrifikacije je bil po vojni poseben 
poudarek.« 

CENjEN v SvOjEm POkLICU
Za elektroinštalaterja se je učil v 
Mariboru. »Tri mesece šole, vse ostalo 
pa je je bila praksa. Prvi in tretji letnik 
sem obiskoval v Mariboru, drugega pa 
v Črnučah. Zaključil sem v Mariboru in 
tam opravil tudi izpit za elektromonter-
ja. Dobil sem ponudbo, da bi ostal v 
Mariboru in nadaljeval s šolanjem, a 
sem komaj čakal, da začnem delati. 
Vrnil sem se v Litijo. Tam sem delal ka-
kšno leto, potem pa sem šel k vojakom 

Obiskali smo našega soobčana, Rada Stoparja iz 
Zajelš, ki je v začetku leta praznoval okroglo obletnico, 
devetdeset let.

na obvezno služenje vojaškega roka.« 
Njegovi spomini na tisti čas so še zelo 
živi in rad se spominja svojih mladih 
dni: »Leta 1953 sem dobil prekomando 
in sem prišel na rajon v Dolsko, najprej 
z vlakom na Laze, z Laz pa z brodom h 
Krač. Tam smo imeli potem tudi skla-
diščni prostor in pisarno. Bil sem ra-
jonski monter, vzdrževali smo električ-
ne naprave, transformatorske postaje 
in omrežja  daljnovodov. Poskrbeli 
smo za elektrifikacijo Laz.« Med delom 
je spoznal tudi svojo soprogo Minko. 
»Nekoč smo prišli delat k hiši v Hotiču, 
k hiši Pri Rogač, pišejo se pa Juvan. 
Tam je bila pa Minka. Učila se je za ši-
viljo. Bila sva si všeč. Ko sem prišel od 
vojakov, sva se pa poročila. Sprva sva 
stanovala v Dolskem, v nekdanji žan-
darmeriji, nato v Domžalah v novo-
zgrajenem bloku. Tam smo udobno ži-
veli, v trosobnem stanovanju, vse smo 
imeli blizu, tako trgovine kot otroci šo-
le.« Leta 1980, na silvestrovo, sta se pre-
selila v Zajelše. »Želel sem si pa tudi jaz 
nekaj ustvariti, zgraditi hišo. Bila sva 
stara petinpetdeset  let, ko sva se prese-
lila sem. Vselili smo se v še nedokonča-
no hišo, kasneje jo je dogradil še sin.« 
Leta 1986 je v službi doživel infarkt, bil 
eno leto v bolniški, potem pa delal le 
še polovično in zdravniki so mu sveto-
vali naj veliko hodi. »S hojo sem se zelo 
okrepil in si ojačal srce. Z leti sem če-
dalje manj hodil, a moj recept za dolgo 
in zdravo življenje je čim manj razmi-
šljanja o slabem, razmišljajte pozitivno. 
To je najpomembnejše. Jem pa rad 
vse, sploh ko se še spomnim v kak-
šnem pomanjkanju smo živeli po voj-
ni. To je pustilo pečat za poznejši od-
nos do življenja in počutja. In skro-
mnost je pomembna, v ničemer ne 
pretiravati!« •Nina Keder Fo
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Rado v krogu svoje 
družine, od leta 2013 
pa je vdovec.

Voščili so mu tudi Peter in Anica Kunstič 
in Miro Kraupner iz Društva upokojencev 
Dol-beričevo ter župan Željko Savič.

Veliko hoje za dolgo življenje



pOMeMBne InFORMaCIJe

Občina Dol pri Ljubljani
www.dol.si
(01) 530 32 40
Uradne ure:
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 8.00–13:00 in 15.00–17.00
petek: 8.00–12.00

Medobčinski inšpektorat na sedežu  
Občine Dol pri Ljubljani 
sejna soba, vsako 1. sredo v mesecu 
15.00–16:30

Pošta Dol
030 718 542 ponedeljek–petek: 
8.00–18.00 sobota: zaprto

Osnovna šola Janka Modra
www.os-jmdpl.splet.arnes.si   
(01) 564 70 67
Oddelek v župnišču: 030 641 005

Podružnična šola Dolsko
(01) 564 71 47

Podružnična šola Senožeti
(01) 564 02 35

Vrtec pri OŠ Janka Modra
www.vrtec-osjmdol.si
(01) 56 44 824
Vrtec Dol: 030 641 006
Oddelek v župnišču:  
030 641 005
Oddelek v gasilskem domu:  
040 886 628

Vrtec Dolsko
(01) 56 47 036

Vrtec Senožeti
(01) 56 40 235

Vrtec s koncesijo
VVD Ježek 
Dolsko 94 a
Silva Peterca
031 344 480

Karitas
(01) 56 39 096

 
Rdeči križ 
(01) 62 07 293
kletni prostori Občine Dol pri Ljubljani
vsak prvi torek v mesecu: 15.00–17.00

Župnija sv. Marjete  
Dol pri Ljubljani
www.zupnija-dol.rkc.si
(01) 563 90 96

Župnija sv. Helene Dolsko
www.zupnija-dolsko.rkc.si
(01) 564 72 58

Gasilska zveza Dol-Dolsko
041 683 962
Gregor Pirc, predsednik

Družinska medicina  
dr. Anja Černe
www.medicina-cerne.si
068 696 622
ponedeljek,  
sreda, četrtek: 7.30–13.30
torek: 13.30–20.30
petek: 7.30–13.00
Hišni obiski in administracija ob 
ponedeljkih 16.00–18.00  
oz. po dogovoru.

Ordinacija splošne medicine, 
Valerija Rus, dr. med.  
(01) 56 47 156
ponedeljek, sreda: 13.00–20.00
torek, četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–13.00
Telefon je odprt ves delovni čas,  
razen zadnjo uro. 

Patronažna služba
Aneta Rihtar, dipl. med. sestra 
031 376 282
Martina Kumer, dipl. med. sestra 
031 652 196

Zobozdravstvena ambulanta  
Vesna Fužir Urbančič
(01) 56 39 715;  
031 651 777
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00

 
Zobozdravstvena ambulanta  
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00

 
Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel,  
041 259 862

Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30 
sobota: 7.30–12.30

Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713

Društvo upokojencev  
Dol-beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647

Občinski štab civilne zaščite 
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih, 
ob večjih nesrečah in 
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250

Vzdrževanje  
lokalnih vodovodov  
Klopce–Vrh–Zagorica,  
Podgora, Vinje–Žabja vas,  
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558

Zavetišče za pse in mačke,  
Meli center Repče 
031 331 336 (dežurni oskrbnik za 
obvestila o najdenih živalih)

 
Javna razsvetljava
Napake na delovanju omrežja javne 
razsvetljave sporočite na: 
(01) 58 63 600 
080 7277 
info@jr-lj.si
Okvare lahko javite tudi na občinsko 
upravo občine Dol pri Ljubljani 
na tel. št. (01) 530 32 40 ali 
e-naslov obcina@dol.si.

Vzdrževanje cest 
Nepravilnosti javite občinski upravi  
na telefonsko številko (01) 530 32 40 
ali e-pošto obcina@dol.si.

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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RaZnO

Črna kronika kriminaliteta

VidemBeričevo
Dolsko Senožeti

za obdobje med 1. in 30. julijem 2021

•Tatvina artiklov v trgovini, škoda znaša več 100 evrov.
•Tatvina mobilnega telefona znamke Samsung. Škoda znaša več 100 evrov.  
•Tatvina registrske tablice. Škoda znaša 50 evrov.
• Prometni  nesreči, v katerih ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.
•Tatvina kolesa znamke Specialized. Škoda znaša več 100 evrov. 

• Vlom v skladišče. Škoda 
znaša več 100 evrov.

• Zatajitve treh mobilnih 
telefonov znamke Samsung 
A32. Škoda znaša več 
100 evrov. 

• Prometna nesreča, v kateri je ena 
oseba dobila lahke telesne poškodbe.
• Poškodovanje košev za smeti. 
Škoda znaša več 100 evrov.
• Prometna  nesreča, v kateri ni 
bil nihče poškodovan, nastala je le 
premoženjska škoda.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Zaradi vožnje brez veljavnega 

vozniškega dovoljenja so policisti zasegli motorno  
kolo, voznik je vozil pod vplivom alkohola (rezultat je 

pokazal 0,37 mg/l). Zoper voznika so podali 
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani in 

mu izdali plačilni nalog. 

prometne nesreče Ostalo
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20. 7. 2021 se je po težki bolezni poslovil naš dragi mož, oče in ata 
Franc Jemec, po domače Brane. Zahvaljujemo se sorodnikom in pri-
jateljem, ki ste nam stali ob strani ob njegovi bolezni in slovesu, hvala 
vam za vsa izrečena sožalja, maše, cvetje, sveče. Hvala tudi župniku 
g. Marku Avseniku, pevcem, g. Jožetu Bokalu. Še posebna zahvala pa 
gre negovalcem iz Žarka upanja: Boštjanu, Damjani, Daši in Andreji, 
brez katerih ne bi mogel preživeti zadnjih mesecev doma, kakor si je 
najbolj želel. Hvala tudi patronažnim sestram. 
 Žena Marjeta z družino 
           Dolsko, 31. 7. 2021

Na ogled svojih čudovitih vrtnic nas je v Kleče 
povabil Simon Gselman. S partnerico Zdenko 
Goršin sta ljubiteljska vrtnarja in zgledno skrbita, 
da vrtnice vsako leto krasijo njuno parcelo. • N.K.

Prelepe vrtnice
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Travca kmal bo pokošena in v bale spravljena, 
kmetje so zelo veseli, ker je letos dost’ sena.

Sonce nam zlati pšenico,  
Bog daj dobro letino. 

Kruh za nas je kot potica, 
tudi kadar ni mesa.

Vsa družina je vesela, 
ko po kruhu zadiši, 

Luku krajček je najboljši,
ko ga melje med zobmi.

 Marija Cerar

košnja ZAHVALA



Spoštovane občanke in  
spoštovani občani!
Leta 1821 je cesar Franc I. obiskal Dol 

in 200 let kasneje Vas vabimo na

SVEČANO PRIREDITEV IN ODPRTJE JUBILEJNE RAZSTAVE

v nedeljo, 5. septembra 2021, ob 16. uri
v prireditveni šotor ob Erbergovih paviljonih.

NAGOVORI:
•UVODNI NAGOVOR: Željko Savič, župan 

občine Dol pri Ljubljani
•SLAVNOSTNI GOVORNIK: dr. Božo Cerar, 

pravnik in diplomat
•POZDRAVNI NAGOVOR: dr. Vasko Simoniti, 

minister za kulturo 

KULTURNI PROGRAM BODO OBLIKOVALI:
•Nuška Drašček Rojko, vokal

•Simon Dvoršak, klavir

•kvartet harf Erike Frantar
•harmonikarji Tomaža Pustotnika

Na stojnicah se bodo predstavili 
ROKODELCI nosilci certifikata kolektivne 

tržne znamke SRCE SLOVENIJE:
•Majda in Tomo KRAKER – lončarstvo in 

oblikovanje keramike,
•Mira LUKEŽIČ – unikatne tekstilije,  

kvačkani in pleteni izdelki.

»CESAR V DOLU«

Občina Dol pri Ljubljani

• četrtek, 9. september 2021, ob 18. uri 
prof. dr. Stanislav Južnič
RODBINA ERBERG IN OBISK CESARJA 
FRANCA I.

• četrtek, 16. september 2021, ob 18. uri 
dr. Božo Cerar
IZ DOLSKEGA V SVET DIPLOMACIJE, pogovor 
o delu in s tem povezanimi njegovimi knjigami 
in članki

• torek, 21. september 2021, ob 18. uri
prof. dr. Andrej Rahten (Zgodovinski inštitut 
Milka Kosa SAZU)

DIPLOMACIJA VELESIL PRED DVEMA 
STOLETJEMA, ob novi izdaji knjige Vladimirja 
Šenka o Ljubljanskem kongresu

• STROKOVNO VODENJE PO RAZSTAVI
sobote in nedelje v septembru, ob 17. uri in po 
dogovoru
dr. Viktor Grilc, g. Alojzij Grebenc

Kulturnemu programu bo sledilo druženje za vse udeležence. 
Verjamemo, da nas bodo osrednja prireditev in ostali dogodki 

znova povezali in obogatili ter da se boste v naši družbi prijetno 
počutili. 

Svečana prireditev/odprtje razstave in ostali dogodki bodo 
izvedeni v skladu s takrat veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ. 

OSTALI DOGODKI / PREDSTAVITVE V ERBERGOVIh PAVILJONIh


