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občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Junij 2020
Številka 6/2020
Pletenice so informativno
glasilo Občine Dol pri Ljubljani.
Glasilo izhaja enkrtat mesečno
in ga brezplačno prejme vsako
gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide
predvidoma 15. julija 2020.
Prispevke za objavo pošljite na
elektronski naslov pletenice@
dol.si. Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. julij 2020.

Foto naslovnica: MKGP, Nina Keder, Turistično društvo Dolsko

Razširjeni EKO otok v Kamnici, namenjen embalaži,
papirju, steklu in zelenemu odrezu.

Odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Neurejenost nekaterih ekoloških otokov naše občine močno kazi izgled
okolice. Odpadki so odloženi poleg zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
Uporabniki kršijo pravila ravnanja z odpadki in degradirajo okolico. Ekološki
otoki so namenjeni samo gospodinjstvom, ne pa tudi podjetnikom in
morebitnemu čiščenju stanovanjskih objektov. Na njih nastajajo prava
smetišča, tudi kosovnih odpadkov. Zaradi nevzdržnega stanja jih bomo prisiljeni
postopoma ukiniti. Občina bo najprej odstranila EKO otok iz naselja Dolsko
pred igriščem KD Dolsko, kjer je stanje povsem nedopustno.
Z junijem je v naselju Kamnica na ograjenem prostoru začel delovati razširjen
EKO otok za embalažo, papir, steklo in zeleni odrez, ki bo za občane odprt
vsako sredo od 13. do 18. ure in soboto od 8. do 12. ure.
Ponovno vas obveščamo, da ima vsak občan možnost naročiti zabojnik za
embalažo glede na svoje potrebe, saj ni posebej plačljiv in je v ceni zabojnika
za mešane komunalne odpadke. 
• Občinska uprava

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.

Natančna lokacija
in pot do EKO
otoka v Kamnici
od krožišča v
Dolskem.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov
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IZ ŽUPANOVE PISARNE

Spoštovani
sokrajanke
in sokrajani,

k

repko smo stopili v mesec junij in v stranski del
spomina za trenutek umaknili skoraj 90 dni negotovosti, ki jo je povzročila pandemija. Danes lahko rečemo, da smo prvo poglavje z veliko sreče in odgovornega ravnanja prebrodili brez hujših posledic, in prav je
tako. Pred nami so poletni dnevi, polni izzivov in pričakovanj. Otroci so se vrnili v vrtce in šole, težko pričakovano
druženje devetošolcev na valeti je bilo izvedeno. Čestitajmo
jim za uspešno opravljeno šolanje in zaželimo veliko uspeha v nadaljnjem izobraževanju. Zaposleni v vrtcih in šoli so
ponovno vključevanje otrok v vzgojni in izobraževalni proces izvedli profesionalno. Pohvaliti moramo vse vodje enot
in ravnatelja Gregorja Pečana, ki so vse vzgojne in učne procese spremljali na visokem strokovnem nivoju. Tudi v zdravstvu se stanje umirja, vse ambulante ponovno obratujejo.
Pretekli teden smo v prilagojenih prostorih izvedli sejo občinskega sveta in potrdili nujne dokumente za nadaljnje delo. Prav tako je bila izvedena seja Občinskega štaba civilne
zaščite (CZ), na kateri smo obravnavali dokumente in ukrepe, sprejete v času pandemije in uradno sprejeli sklep o začasni prekinitvi delovanja operativne skupine CZ. Prav je,
da se še enkrat vsi zahvalimo operativni skupini v sestavi:
poveljnik Klemen Zupančič, namestnik poveljnika Srečo
Šimenc, operativni vodja Marko Lunar, tehnična in administrativna podpora Sandra Učakar, direktor občinske uprave
Rok Prevc, redarka Mija Smrkolj in policist Savo Gvardjančič.
Občinska uprava je v teh mesecih pripravila kar nekaj novih
projektov, ki se bodo začeli izvajati v naslednjih mesecih.

Gre predvsem za projekte, kot so rekonstrukcije cest in izgradnja nove infrastrukture. Nismo pa pozabili tudi na druga področja. Kot ste že sami opazili, nam še vedno primanjkujejo učilnice in oddelki vrtca. Ravno zato smo se odločili
za nakup Rajhove domačije, ki bi nam z začasnim premeščanjem določenih vsebin iz šole in Občine v njene prostore lahko omogočila bolj vzdržno prostorsko ureditev. V ta
namen smo naročili oceno stanja in stroškov nove ureditve
objektov, končno odločitev bomo sprejeli jeseni. Rajhova
domačija je zelo kompleksen objekt, ki lahko različnim uporabnikom nudi spodobno udobje. V začetku meseca smo v
ta namen izvedli manjšo delavnico na temo medgeneracijskega sodelovanja, samooskrbe, trajnostne oskrbe starejših
in ohranjanja kulturno-zgodovinske podobe vaškega jedra
Dola in Rajhove domačije. Na dogodku je bila prisotna večina tistih, ki so trenutno odgovorni za nadaljnji razvoj. Še enkrat se jim lepo zahvaljujem za njihove prispevke in obljubljam, da bomo že v jesenskem času pričeli z usmerjenimi
delavnicami za pripravo strategije razvoja občine na temeljnih področjih. Ker je prostor v uvodniku velikokrat preskromen za vse teme, ki bi jih želel deliti z vami, vas vabim, da se
oglasite na občinski upravi ali v moji pisarni.
Na koncu naj vam v imenu občinske uprave in dolskih veteranov vojne za Slovenijo iskreno čestitam in zaželim, naj
dan državnosti ne bo le dela prost dan, pač pa tudi dan veselja in ponosa, da imamo svojo državo.
Ostanite zdravi in ponosni, vaš župan Željko Savič.

Vabilo

V pripravah na obranitev domovine
in v vojni za Slovenijo je sodelovalo
veliko prebivalcev občine Dol pri
Ljubljani, razporejenih po nalogah
v enotah teritorialne obrambe,
policije, narodne zaščite, civilne
zaščite, centra zvez, centra za
obveščanje in alarmiranje, zasluge
pa se lahko pripiše tudi številnim
drugim posameznikom, občanom in
družinam.
K sreči čas še ni tako oddaljen, da
se njihovih dejanj ne bi spomnili. Vse
preveč rado se danes pozablja na
tvegano odločitev naših sokrajanov,
ko je bilo treba zapustiti družino,

otroke, imetje in se podati v negotovost ter v zakup vzeti tudi možnost,
da se ne vrneš.
V ta namen smo veterani v letu
2010 v sodelovanju z Občino Dol
predlagali postavitev tetraedra, v
letu 2019 pa še drog s slovensko
zastavo. Tako kot v preteklih 10 letih
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bomo tudi letos veterani organizirali
krajšo slovesnost na predvečer 29.
obletnice osamosvojitve. Vabimo
vse naše naše člane in simpatizerje.
da se nam 24. 6. 2020 ob 17. uri
pridružite na kratki svečanosti pri
spomeniku v Dolskem.

Veterani Občine Dol

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Ministrica obiskala Dol
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila
novinarske konference
Združenja turističnih kmetij
Slovenije, ki je potekala na
turistični kmetiji Pr’ Krač v
Dolskem.

V

Vir: MKGP

bližajoči se počitniški sezoni
se bodo zaradi epidemije s
koronavorusom spremenile
marsikatere možnosti in
navade preživljanja prostega časa.
Turistične kmetije kljub epidemiji
ponujajo možnosti za preživljanje
dopusta. Na novinarski konferenci so
poleg ministrice sodelovali še
predsednik Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in
predsednik Združenja turističnih
kmetij Slovenije Matija Vimpolšek.
Ministrica je uvodoma poudarila, da je
epidemija s koronavirusom COVID-19
dodobra posegla v naša življenja in
spremenila vse predhodno zastavljene
cilje, navade in celo tradicije. »Kar je
bilo pred epidemijo spontan del
našega vsakdana in začrtanih ciljev, bo

po koncu epidemije vse drugače. A
življenje na kmetijah se v času strogih
varnostnih ukrepov le ni ustavilo.
Ukrepi so spremenili rutino, a
obdelava polj in proizvodnja hrane ni
zastala. Drugače je bilo za turistične
kmetije, ki so s pojavom koronavirusa,
zapiranjem meja in z omejitvami
gibanja izgubile goste, s tem pa tudi
ključni del svojega zaslužka.« Spomnila
je tudi na ukrepe, ki jih je vlada
sprejela v okviru prvega protikorona
paketa. V Zakonu za blažitev posledic
epidemije COVID-19 je pomislila tudi
na turistične kmetije. »Cilj interventnih
zakonov in odlokov je bil preprečitev
posledic kriznih razmer v državi na
področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane ter ribištva, zato so bili vanje
vključeni ukrepi, s katerimi smo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano naslovili tudi težave
kmetij. Eden od ključnih ukrepov
vlade je bila tako finančna pomoč za
nosilce ali člane kmetije, pri katerih je
bila potrjena okužba z virusom
COVID-19. Ti so bili upravičeni do
mesečne finančne pomoči za čas
trajanja nezmožnosti za delo. V
zakonu smo opredelili tudi finančno
pomoč zaradi izpada dohodka vsem
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nosilcem in članom kmetije, ki
opravljajo dopolnilno dejavnost na
kmetiji ter so utrpeli izpad dohodka
zaradi prepovedi opravljanja
dejavnosti.« Za konec je ministrica vse
zbrane spomnila na objavljen javni
razpis za podukrep 6.4 Podpora za
naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti. »Podpora iz
tega podukrepa bo namenjena
naložbam v širok spekter dejavnosti,
med drugim tudi trgovino, storitvene
dejavnosti, ohranjanje narave in
kulturne dediščine ter ne nazadnje
turizem. Za ta podukrep je v okviru
PRP 2014–2020 na voljo 15 mio EUR.«
Na novinarski konferenci je
spregovoril tudi predsednik Kmetijskogozdarske zbornice Slovenije Cvetko
Zupančič. Poudaril je, da njihov namen
ni živeti od ukrepov, ampak od dela, ki
ga opravljajo na kmetijah. Predsednik
Združenja turističnih kmetij Slovenije
Matija Vimpolšek je povedal, da je
preživljanje časa na kmetijah bolj
varno, ker te kmetije delajo v manjših
kapacitetah in je lažje ohranjati
socialno distanco.
Sicer so lani na turističnih kmetijah v
Sloveniji ustvarili skupaj 252.625
nočitev. S turizmom se ukvarja 900
kmetij, 500 jih ponuja prenočišče, 100
je vinotočev in nekaj osmic.

Zahvala
Po obisku ministrice smo na
uredništvo prejeli tudi prijazno pismo
Toneta Čiča, gospodarja turistične
kmetije Pr’ Krač. Zapisal je: »Zelo
smo hvaležni županu g. Saviču, ki
je prišel pozdraviti naše srečanje
in ga naredil še pomembnejšega.
Je prvi župan, ki se mu je to zdelo
primerno. Takih dogodkov je bilo
v 40 letih zelo veliko, pa žal prej
nismo bili deležni take pozornosti.
Prilagam še sliko ob obisku
ministrice dr. Aleksandre Pivec na
Kračevi domačiji v Dolskem.«

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Rekonstrukcija ceste na Vidmu

N

a območju Vidma se na
lokalni cesti LC 071064
izvajajo gradbena dela, ki
povezuje Videm z glavno
cesto G2 Šentjakob–Litija, zaradi česar
je cesta zaprta, obvoz je urejen. Dela
so se pričela 12. maja in bodo
zaključena predvidoma do 8.
novembra. V tem času bosta sočasno z

gradnjo vodovoda, kanalizacije in
plinovoda urejena tudi pločnik in
javna razsvetljava, cesta pa bo na novo
asfaltirana in opremljena s prometno
signalizacijo. Na Občini smo sicer
pričakovali, da se bodo sočasno z
omenjeno investicijo izvajala tudi
državna investicija gradnje krožišča
Videm–Ihan, vendar se to zaenkrat še
ni zgodilo. Občina bo zato vztrajala,
da se začasno na tem križišču
vzpostavi semafor, saj je vključevanje
nevarno, v času prometnih konic pa
tudi dolgotrajno. Nova investicija na
Vidmu bo zagotovo pomenila veliko
pridobitev za vse, še posebno za tiste,
ki lokalno cesto bolj pogosto
uporabljajo. Zaradi sočasne izgradnje
kanalizacije se bodo morali objekti, ki
mejijo na lokalno cesto, skladno z
Odlokom o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS št. 47/06, 90/07)
priključiti na javno kanalizacijsko
omrežje. Strošek priključitve
enostanovanjskega objekta na
kanalizacijo se giblje med 2.500 in

Občina Dol pri Ljubljani je prejela
certifikat Brez plastike
Kot smo že pred časom obveščali, si tudi v Občini Dol
pri Ljubljani prizadevamo k čim manjši uporabi plastike za
enkratno uporabo. Pristopili smo k podpisu sporazuma za
organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo,
4. junija 2020 pa smo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli tudi certifikat Brez plastike. Z njim dokazujemo,
da si v naši občini prizadevamo za zmanjšanje porabe plastike in varovanje okolja. S tem prispevamo k ozaveščanju o
škodljivosti prekomerne uporabe
plastičnih izdelkov za enkratno
uporabo. Zavedamo se problematike vztrajnega porasta nastajanja
in odlaganja plastičnih odpadkov,
negativnega vpliva na okolje,
zdravje in gospodarstvo.
Pobudi za zmanjševanje plastike
se je pridružilo že 48 občin –
Ministrstvo za okolje in prostor
pozdravlja njihova prizadevanja
v soočenju z okoljskim izzivom
našega časa in poudarja, da je to
korak k zmanjševanju odpadkov.

• Občinska uprava
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3.000 EUR, pri čemer je komunalni
prispevek mogoče odplačevati v
najmanj 60 obrokih.

Lokalna cesta od središča naselja Dol
(pri pošti) do Osnovne šole Janka
Modra in naprej proti Brinju bo ves
čas normalno prevozna. Občanom, ki
zaradi gradbenih del na cestišču
nimajo možnosti dostopa do svojih
domov z avtomobilom, je na voljo
parkirišče pred osnovno šolo.
Občinska uprava
•Občinska uprava

Izvedba projektov
participativnega proračuna
2020
Občina Dol pri Ljubljani je lansko jesen izvedla
prvi razpis participativnega proračuna za leto
2020. Cilj izvedbe razpisa je bil omogočiti
aktivno participacijo občanov pri razvoju občine
in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju.
V občinskem proračunu je bilo zagotovljenih
120.000 EUR za izvedbo projektov, ki ste
jih krajani posameznega vaškega odbora
predlagali in izglasovali.
Občina Dol pri Ljubljani aktivno dela na izvajanju
projektov, njihov napredek pa je odvisen od
same zahtevnosti in infrastrukturnega posega.
Delo nam je sicer začasno onemogočila
tudi epidemija koronavirusa, vendar na dano
obljubo, da bodo projekti zaključeni v letu
2020, nismo pozabili. Nekaj ponudb za nakup
opreme (urbana oprema, merilnik hitrosti) je že
pridobljenih, 10 hidrantnih omaric z opremo za
v VO Klopce je nakupljenih in dobavljenih. Pri
določenih projektih so potrebna usklajevanja
z željami prijaviteljev, nekaj infrastrukturnih
projektov pa čaka na projektno dokumentacijo.
Ob uspešni zaključitvi bo vsak projekt tudi
posebej predstavljen na občinski spletni strani
in v Pletenicah.
• Občinska uprava

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

10. redna seja občinskega sveta:
Občinska seja je tokrat potekala v dvorani
Kulturnega doma Dolsko, svetniki pa so
zaradi razmer, povezanih z epidemijo
Covid-19, sedeli na večji razdalji kot običajno.

S

prejemali so Odlok o zbiranju komunalnih
odpadkov v prvem branju, ki med drugim prinaša
novost – umik rumenih zabojnikov z eko otokov.
Pripadajo namreč k vsakemu črnemu zabojniku in
so všteti v ceno. V prihodnje se pričakuje, da si jih vsi, ki jih še
nimajo, naročijo. Že aprila se je spremenil tudi standard
odvoza zabojnikov z biološkimi odpadki, ki v toplejših
mesecih narekuje tedenski odvoz. Svetnica Irena Prašnikar je

Foto: Nina Keder

Marija Rutar in Jože Gregorič (VO-KA Snaga), Rado
Kerč (PP Ljubljana Bežigrad), medobčinska inšpektorica
Helena Kozlevčar, Sandra Učakar (Občina Dol) in Klemen
Zupančič (poveljnik Civilne zaščite Dol).

Izpis sklepov 10. redne seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 10. 6. 2020
AD i SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni
red 10. redne seje. Sklep je bil sprejet.

AD 2 SKLEP: Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani sprejeme Odlok o zbiranju
komunalnih odpadkov v prvem branju, v
predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.

v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto
2019. Sestavni del zaključnega računa je
tudi pregled izvrševanja načrta razvojnih
programov v letu 2019.
3. Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.

AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani sprejme sklep o potrditvi
ocene izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Dol pri Ljubljani za leto
2019. Sklep je bil sprejet.

AD 8 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejeme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo v skrajšanem postopku
in predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.

AD 4 SKLEP: Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani se seznani s poročilom o
aktivnostih v času epidemije COVID-19.
Sklep je bil sprejet.

AD 9.1 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme Amandma št.1 k
Pravilniku o plačilu za delo odgovornega
urednika, lektorja, oblikovalca in članov
uredniškega odbora občinskega glasila.
Sklep je bil sprejet.

AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 9. redne
seje občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani z dne 11. 3. 2020. Sklep je bil
sprejet.

AD 5 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme Letni program
kulturnih dejavnosti v občini Dol pri
Ljubljani za leto 2020. Sklep je bil sprejet.
AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani sprejme Letni program športa
v občini Dol pri Ljubljani za leto 2020.
Sklep je bil sprejet.
AD 7 SKLEP:
1. Sprejme se zaključni račun proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.
2. Zaključni račun proračuna Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2019 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja,

AD 9.2 SKLEP: Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani sprejme Amandma št. 2 k
Pravilniku o plačilu za delo odgovornega
urednika, lektorja, oblikovalca in članov
uredniškega odbora občinskega glasila.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.3 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejme Pravilnik o plačilu za
delo odgovornega urednika, lektorja,
oblikovalca in članov uredniškega odbora
občinskega glasila.
2. Pravilnik o plačilu za delo odgovornega
urednika, lektorja, oblikovalca in članov
uredniškega odbora občinskega glasila,
se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10 SKLEP: V Svet zavoda Osnovne
šole Janka Modra se kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Dol pri Ljubljani
imenuje: Erika Frantar, Dol pri Ljubljani;
Marija Nolimal, Dol pri Ljubljani; Iztok
Brodnik, Dol pri Ljubljani. Sklep je bil
sprejet.
AD 11 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izločita
nepremičnini z ID znakom parcela 1763
110/2 in parcela 1763 112/2.
2. Nepremičnini iz prve točke prenehata
imeti značaj javnega dobra in postaneta
last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.
AD 12 SKLEP:
1. Iz javnega dobra se izloči
nepremičnina z ID znakom parcela 1765
842/16.
2. Nepremičnina iz prve točke preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last
Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Sklep je bil sprejet.
AD 13 SKLEP:
1. Potrdi se Dokument identifikacije
investicijskega projekta za projekt
»Ureditev ceste OMV–Zajelše (II. del)« –
novelacija.
2. Projekt »Ureditev ceste OMV–Zajelše
(II. del)« – novelacija se uskladi z
veljavnim načrtom razvojnih programov
2020–2023.
Sklep je bil sprejet.


Zapisala: Eva Vovk

NOVICE IZ OBČINSKE STAVBE

Občinski svet je
tokrat zasedal
na odru dvorane
Kulturnega doma
v Dolskem.

opozorila na otežen odvoz smeti z višje ležečih predelov, ki
so težje dostopni za vedno večje Snagine tovornjake.
Odgovor Snage pa je, da če bi uporabili manjša vozila za
odvoz, bi to povišalo stroške odvoza, kar uporabnikom ne bi
bilo po godu.
O svojem delu v preteklem letu je poročala tudi predstavnica
medobčinskega redarstva, ki vključuje eno inšpektorico in
dva redarja. Njihova dnevna prisotnost v naši občini je bila v
povprečju uro do uro in pol. Stanje na cesti se po njihovem
opažanju izboljšuje, če so dlje časa odsotni, se stanje
poslabša. Vsakodnevno so prisotni okoli rolkarske steze,
kulturnega doma Dolsko, šol in vrtcev. Največ prekrškov je
bilo zabeleženih v Brinju, Lazah, Dolskem in na Vidmu.
Globa je bila izrečena tudi zaradi parkiranja na pločniku na
Vidmu, pa tudi zaradi kampiranja na območju Zaboršta. V
celem letu je bilo sedem meritev hitrosti, medtem ko jih je
bilo leto pred tem 11. Svetniki pogrešajo več radarjev po
občini, predvsem v Beričevem in na Lazah. Delo policistov v
preteklem letu je predstavil Rado Kerč iz PP Ljubljana
Bežigrad. V letu 2019 je bil zaznan upad kaznivih dejanj, večji
porast pa pri vlomih v vozila. Več kršitev je bilo tudi v
zasebnih prostorih in na javnih krajih. Letos je stanje
prometne varnosti slabša, saj sta bili že 2 smrtni žrtvi.
Problem v naši občini je predvsem prevelika hitrost. Rekord,
zabeležen 7. maja med meritvijo hitrosti, malo pred krajem
nedavnih tragičnih nesreč, je bila 158 km/h. Zaradi večje
prisotnosti policistov, tudi v civilu, je bilo zabeleženih manj
vlomov.
Svetniki so obravnavali tudi Letni program kulturnih
dejavnosti za prihodnje leto in razpise, ki bodo objavljeni z
nekolikšno zamudo. Ker se zadnje tri mesece v občini
kulturni program ni izvajal, bo ostalo kar nekaj neporabljenih
sredstev, ki bodo v prihodnosti omogočili izvedbo dodatnih
dogodkov. Letni program športa ostaja nespremenjen,
vključno s tečajem plavanja za naše najmlajše. Sprejemal se je

tudi zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2019. Izvedena je bila 80 % realizacija, primanjkljaj pa je
nastal zaradi nakupa Rajhove domačije, ki predstavlja
trajnostno vrednost in pridobitev. Investicije so bile izvedene
pretežno v višinskem delu občine, tudi več nepredvidenih, a
nujnih. Izveden je bil tudi uradni prenos knjižnice Jurij Vega
na Mestno knjižnico Ljubljana. Prav tako je bil sprejet sklep, s
katerim se v Svet zavoda OŠ Janka Modra kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Dol pri Ljubljani imenuje tri člane:
Eriko Frantar, Marijo Nolimal in Iztoka Brodnika.
Pod točko razno so svetniki med drugim opozorili na
neurejene bankine v Lazah, zamašene jaške v Senožetih,
vzdrževanje avtobusnih postaj, divja odlagališča gradbenega
materiala za Kamniško Bistrico in Savo, razraščanje invazivne
ambrozije, za katero je, če lastniki zemljišč ne poskrbijo za
njeno uničenje, zagrožena tudi kazen. Zanimalo jih je, kako
je z izgradnjo pločnikov v Beričevem in Brinju. Odgovor na
to vprašanje se je glasil, da še vedno poteka parcelacija in
odkup zemljišč. Na teren bo poslanih tudi več različnih
geodetskih služb (do sedaj je te storitve opravljala le ena), da
se bodo postopki lahko pospešili. Župan je še sporočil, da se
bo objekt, ki stoji nasproti Juba na Vidmu, rušil in se bo tako
tam lahko gradil pločnik po idealni začrtani liniji. Tik pred
sprejetjem je tudi novi OPN. Župan je razkril še načrte, ki jih
ima Občina z Rajhovo domačijo. Poleg medgeneracijskega
centra je ena izmed možnosti, po oceni stanja domačije, da
bi se v stanovanjski del domačije preselila občinska uprava.
V stavbo, kjer je ta sedaj, pa bi se preselili knjižnica in
zdravnica. Več bo znanega septembra, želijo pa rešitev s čim
manjšimi stroški. Prav tako se bo izdelala ocena stanja mostu
čez Savo pri Lazah, saj se na Občini zavedajo te velike, a
nujne prihodnje investicije. Dana je bila tudi pobuda, da se
vsa vprašanja, naslovljena na občino in župana, pošilja na
enotni naslov obcina@dol.si. Prihodnja seja je predvidena 16.
septembra 2020. 
• Nina Keder
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VPRAŠALI STE

Reševanje težav s smetmi
Številne preglavice našim občanom še vedno povzročajo
smeti, odprto pa ostaja tudi vprašanje, kdaj se bo kaj
premaknilo v industrijski coni v Dolskem. Če imate tudi
vi kakšno vprašanje v zvezi z našo občino, nam pošljite
vprašanje po elektronski pošti na pletenice@dol.si ali na
naslov Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
razširjenega EKO otoka se bodo
postopoma umaknili vsi ostali
ekološki otoki. Prosimo vse občane,
kjer se stalno pojavljajo kršitve
odlaganja, da sporočijo oziroma
pošljejo sporočilo na
e-naslov občina@dol.si, Občina bo
nato naročila odvoz zabojnikov.

• Občinska uprava

1. VPRAŠANJE
Sem prebivalka kraja Laze pri
Dolskem. V zadnjem času opažamo
zelo neodogovorno in nesramno
obnašanje naših sovaščanov pri
oddajanju smeti na ekološkem otoku
pri železniški postaji. Naša
sokrajanka je pripeljala papirnate
odpadke na ekološki otok. Ker ni bilo
več prostora v zabojniku, je
kartonske škatle vrgla poleg
kontejnerja in odšla. Briga njo,
kakšno je stanje ob zabojnikih,
važno, da ona nima več kartonov
doma. Kako že gre tisti stavek: Jaz
imam pospravljeno, kako pa je pri
sosedu (čeprav sem jaz tja dal smeti),
me pa ne zanima. Če je tej naši
sokrajanki tako težko počakati na
prazen zabojnik, da bi oddala smeti,
ji lahko v bodoče pripeljemo ta
zabojnik pred hišo, da bo videla
kako izgleda, če ti namečejo smeti
okoli že polnega zabojnika. Lahko
kaj ukrenete in uredite glede
neurejenosti ekoloških otokov?
O: V prejšnji in tudi aktualni številki
Pletenic občane seznanjamo z
uvedbo novega razširjenega
ekološkega otoka, postavljenega v
naselju Kamnica. Delovni čas je ob
sredah od 13. do 18. ure in sobotah
od 8. do 12. ure. S postavitvijo

2. VPRAŠANJE
Prvič se je zgodilo, da Snaga ni
pravočasno odpeljala naših smeti.
Namesto na dogovorjeni dan so bile
smeti odpeljane šele naslednji dan.
Zakaj taka zamuda in ali se bodo
take zamude pojavljale še naprej?
O: Iz JP VOKA SNAGA so nam
sporočili, da imajo tehnične in
organizacijske težave, zato se dogaja,
da odvažajo odpadke tudi mimo
urnika odvoza. Predlagamo, da imate
občani na predviden termin odvoza,
zabojnike na svojem mestu. Lahko se
zgodi, da odpadke odpeljejo dan ali
dva kasneje.
•Občinska uprava
3. VPRAŠANJE
Zanemarjen bajer pri otroških
igralih in pumtracku v Zajelšah še
vedno ni urejen. Občina je rekla, da
bo to uredila z zasutjem, kdaj?
O: Sanacija bajerja je že
dogovorjena z izvajalcem.
Predvidoma bo izvedena še v tem
mesecu.
•Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
V preteklih mesecih, ko smo bili
omejeni le na svojo občino, smo jo
tudi dodobra spoznali in odkrivali
lepote tako gorskih kot sprehajalnih
poti za Savo in Kamniško Bistrico.
Manjkajo nam še dodatne
sprehajalne poti, nekoč je bilo
govora o povezovalni poti z
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domžalsko občino za Kamniško
Bistrico. Kako je zdaj s tem?
O: Pogovori glede tega so že stekli,
vendar so se v času koronavirusa
aktivnosti ustavile. Župan se
namerava v poletnih mesecih sestati
s predstavniki Občine Domžale in
Krajevne skupnosti Ihan z namenom
najti skupno pot in način, kako bi se
tudi naša občina vključila v projekt
sprehajalne poti ob Kamniški Bistrici,
ki bi jo nadaljevali do izliva v reko
Savo. Zavedamo se, da bi bila to
velika pridobitev za vse. •Občinska

uprava
5. VPRAŠANJE
Kako to, da ste se tako temeljito, na
nekaterih mestih celo na prvi pogled
preveč temeljito, lotili čiščenja
bankin? Je bilo res potrebno
odstraniti tudi po meter bankine?
O: Bankine je bilo nujno potrebno
znižati in urediti, saj se jih je v
preteklosti dolgo časa samo
nasipavalo. Posledično pride do tega,
da je bankina višja od ceste, kar
onemogoča odvodnjavanje. Izvajalec
je presodil, da je treba ponekod, kjer
je bilo nasutega materiala veliko,
bankino porezati v večji širini, da je
lahko zagotovil odtekanje vode.
Pomembno je tudi to, koliko je ob
cesti rastja, ki se lahko začne širiti
proti cesti in bankino dodatno
uničevati. Zaradi navedenega je
pomembno poseg izvesti odločno,
da se bo tudi ob nadaljnem
dosipavanju lahko obdržalo bankine
čimbolj urejene vsaj nekaj časa.
Moramo pa se zavedati, da so
bankine del ceste, ki ga je potrebno
stalno vzdrževati.

•Občinska uprava

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Obnova otroških in športnih igrišč

preko Evropskih sredstev

Občina Dol pri Ljubljani se je lani na razpisa LAS Srce
Slovenije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija,
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (sklada EKSRP in
ESRR) prijavila s tremi projekti, ki predvidevajo ureditev
otroških in športnih igrišč na območju občine.

P

rojekti so bili potrjeni na sejah
Razvojnega sveta LAS Srce
Slovenije in čakajo na
dokončne odločbe Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (ARSKTRP) in
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT). Vsi trije projekti v
našo občino prinašajo 61 000 EUR
evropskih sredstev, ki bodo namenjena
za ureditev igrišč, nakup novih igral in
fitnes naprav, animacijski in
izobraževalni program ter ostale
družbene aktivnosti. V novembru 2019
je Občina Dol pri Ljubljani v
sodelovanju s Športnim društvom
Partizan Dolsko na razpis za sredstva iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) prijavila projektni predlog:
»Gibanje nas druži«, ki je bil na seji
Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije
potrjen 18. februarja 2020. LAS Srce
Slovenije je 23. aprila 2020 vlogo za
operacijo oddal v potrditev na MGRT.
Pri skladu ESRR se operacija lahko
prične izvajati oz. so stroški upravičeni
od oddaje vloge. Investicijska
dokumentacija je že v pripravi, dela pa
naj bi bila zaključena do novega
šolskega leta.
Operacija »Gibanje nas druži« predlaga

ukrep oživitve vaškega jedra. S svojimi
cilji predvideva infrastrukturno
ureditev dotrajanega in nevarnega
otroškega igrišča (zarjavela železna
igrala, razpadajoči les, blato) ob
osnovni šoli in vrtcu v Dolskem ter
vzpostavitev športnega
medgeneracijskega prostora v
neposredni bližini z zunanjimi fitnes
elementi in sodobno urbano opremo
(klopce, koši). Cilj je urejeno okolje,
javno dostopno vsem prebivalcem, ki
bo v svoji novi podobi in izboljšani
ponudbi ponovno privabilo različne
generacije k druženju in gibanju na
prostem. Z vzpostavitvijo novega
vodenega vadbenega programa (v
testni fazi bo za občane brezplačen) bo
operacija prispevala k izboljšani
kakovosti bivanja.
Že maja 2019 je Občina na razpis za
sredstva iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
prijavila dva projektna predloga:
»Gibanje za zdrave možgane« in »Po
Vegovi poti«. Oba projektna predloga
sta bila 26. septembra 2019 potrjena na
seji Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije.
Po uskladitvi nekaterih tehničnih
zahtev sta bila poslana v potrditev na
ARSKTRP. Dokončno odločbo
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pričakujemo v kratkem, stroški pa bodo
opravičeni od datuma prejete odločbe
dalje. Projekt »Gibanje za zdrave
možgane« predstavlja vzpostavljanje
inovativnih pristopov z namenom
dviga kakovosti bivanja otrok. Naloga
multidisciplinarnega tima zaposlenih
na Občini Dol pri Ljubljani, Občini
Kamnik, v vrtcu pri OŠ Janka Modra
Dol pri Ljubljani ter Vrtcu Antona
Medveda Kamnik v sodelovanju z
zunanjimi izvajalci je oblikovanje igrišč,
ki v skladu z nevroznanostjo sodobnim
otrokom ponujajo senzorne stimulacije
za razvoj možganskih kapacitet, ki
sledijo potrebam družbe prihodnosti in
reducirajo odklone v razvojnem in
zdravstvenem statusu sodobnih otrok.
V okolici vrtcev je načrtovana ureditev
igrišč, ki s svojo zasnovo tako talnih
površin in igral kot tudi z naborom
naravnega nestrukturiranega materiala
vplivajo na optimalen razvoj. Obstoječa
igrišča namreč ne zagotavljajo zadostne
stimulacije možganov, saj so načrtovana
po trendih za generacije, ki niso
odraščale pred zaslon in niso doživljale
vplivov sodobne družbe – danes se
namreč srečujemo s prekomerno
zaščitenostjo otrok, številnimi vodenimi
aktivnostmi v predšolskem in šolskem
obdobju ter pomanjkanjem spontanega
gibanja na neravnih površinah, kar
zavira naravne danosti zdravega razvoja
otrok. Projekt »Po poti Jurija Vege od
šole v Moravčah do domače Zagorice«
je namenjen ureditvi poti od OŠ Jurija
Vege v Moravčah do njegovega
rojstnega kraja v Zagorici, kjer se konča
že obstoječa Vegova pot iz Dolskega,
ter postavitvi zunanjih fitnes naprav (t.
i. street workout) v bližini Vegove
domačije v Zagorici. Cilj projekta je
šolarjem in izletnikom ponuditi
spoznavanje krajev. Z vzpostavitvijo
fitnesa na prostem želimo spodbuditi
aktivno preživljanje prostega časa in
spodbuditi večgeneracijsko druženje na
vrhu. Obogatena vsebina domačije
Jurija Vege, kjer se danes nahaja muzej,
bo spodbudno delovala predvsem na
vse generacije, da se odločijo za pohod
po poteh Jurija Vege, ne glede na to, na
kateri strani bodo pot začeli. Poleg
Občine Moravče in Občine Dol pri
Ljubljani v projektu sodelujejo
Turistično društvo Moravče, Športno
društvo Zagorica pri Dolskem in
Društvo rokodelcev – Rokodelski
center Moravče.
•Eva Vovk

PRI SOSEDI NA OBISKU

Vrtec bo poleti obratoval nemoteno

Tik pred nastopom poletja in poletnih počitnic smo se
pogovarjali z Zdenko Peklaj, pomočnico ravnatelja za vrtec, ki
se v tem času ukvarja z novonastalo situacijo zaradi pandemije.

V

Foto: Nina Keder

rtci od Nacionalnega inštituta
za varovanje zdravja ves čas
dobivajo nova priporočila
glede poteka delovanja. Tudi v
naši občini se jih skušajo čimbolj držati,
a po pripovedovanju pomočnice je
včasih to tudi nemogoče. Sploh v
prihodnjih poletnih mesecih bo njihov
položaj še težji, saj dosedanja
priporočila odsvetujejo združevanje
skupin.
UPOŠTEVAJO NAVODILA
Po tem, ko so bili tudi vrtci nekaj
tednov zaradi pandemije Covid19zaprti, je ob ponovnem odprtju in
številnih spremembah varovanje otrok
potekalo nemoteno. Zdenka Peklaj
pripoveduje: »Starši so zelo upoštevali
pravila, lahko rečem, da praktično vsi.
Prihajajo z maskami, razkužujejo si
roke, tudi vzgojiteljice imajo v
komunikaciji s starši maske, medtem ko
v skupinah z otroki ne. Skorajda vsi
otroci so se vrnili nazaj v vrtec. Samo
prva dva tedna otrok dejansko nismo
združevali, smo se držali navodil. Sedaj
ostajajo normalne skupine. Pazimo, da
niso istočasno vsi na igrišču, ki ga
praviloma prepustimo mlajšim
otrokom, starejši pa hodijo na travnike,

v gozd in dejavnosti opravljajo zunaj.
Le zjutraj in popoldne združimo otroke,
a teh je zelo malo, zjutraj je tako
približno pet otrok.« Pa so imeli otroci
kaj težav, ko so se vrnili v vrtec z
nekoliko spremenjenim režimom? »Ne,
posebnih težav ni bilo, pričakovali smo,
da bo potrebno več uvajanja. Večina jih
je prišla nazaj zadovoljnih. Na začetku
smo bili zaskrbljeni vsi. Ampak mislim,
da smo jih rešili ugodno in dobro za
vse. Dobili smo tudi potrditve in nekaj
klicev staršev, da so zelo zadovoljni, ker
smo tako postopali in so se dobesedno
zahvaljevali, da smo vse izpeljali tako,
kot je. Zavedamo se, da smo
sorazmerno pozno obveščali starše o
novem načinu varstva, a je bilo to zato,
ker smo tudi razmeroma pozno dobili
navodila. A so potem dobili točne
podatke in navodila, ki jih nismo
spreminjali. Še vedno imamo sicer
omejene igrače, s katerimi se otroci
lahko igrajo in jih je možno vsak dan
čistiti. Razkužujemo vse površine, ki se
jih dotika več ljudi, kot so na primer
ograje, kljuke, pipe in igrala.
Poskušamo se držati zdrave mere. V
primeru, da je pri otroku zaznano
stalno kihanje, kašljanje in vročina,
imamo navodilo, da pokličemo starše,
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ki se morajo posvetovati s pediatrom,
ali je potrebno testiranje. Tukaj
pričakujemo, da starši odreagirajo takoj,
ne da otroku doma dajo le neko
zdravilo in ga vrnejo v vrtec. V tem času
sicer še nismo imeli nobenega takega
primera.« Četudi se otroci v vrtcu sedaj
s plišastimi igračami ne igrajo več,
imajo tisti najmlajši v prvi starostni
skupini še vedno medvedke in ninice.
Shranijo jih v svojem predalu in jih
vzamejo k počitku, ali v primeru, da
otrok potrebuje nekaj za tolažbo.
Kako bo poleti?
Prihaja čas poletnih dopustov, ko se
običajno tudi varovanje otrok v vrtcu
spremeni, otroke se združuje in
nastanejo mešane skupine. Kako bo
letos, nam pomočnica ravnatelja še ni
znala natančno odgovoriti, saj še nima
vseh navodil NIJZ: »Za poletje, naj bi do
15. junija starši sporočili, kdaj otroka ne
bo. Uveljavljajo lahko tudi rezervacijo,
ki smo jih uvedli leta 2015. V praksi se
sicer potem zgodi, da je otrok še manj,
kot nam starši sporočijo. Če se bo le
dalo, bodo združeni v Dolu. Zelo težko
je zdaj reči, kako bo poleti, koliko
staršev se bo odločilo za dopuste. A
varstvo bo zagotovljeno, vrtec bo
funkcioniral normalno, upamo, da brez
posebnih omejitev. Predvsem pa starše
prosim, naj povejo čim bolj realno
stanje, saj bo lažje za nas in za otroke.
Gre za to, da otrokom poskušamo v
čimvečjem obsegu zagotoviti prijazno
okolje in dobro počutje, kljub
počitnicam.«
DOPUST V SLOVENIJI
V primeru, da se omejitve ne ukinejo,
svoje pisarne in vrtčevskih prostorov
čez poletje Zdenka Peklaj ne namerava
zapustiti za daljši čas. Pa ne le ona,
precej manj dopusta bodo lahko
koristili tudi vsi ostali zaposleni v vrtcu.
»Trenutno sem se odpovedala dopustu
v tujino, če že, potem bom šla nekam v
bližino. V naš vinograd, pa še kam po
Sloveniji, sigurno je še veliko delov, ki
jih še nisem videla.« Sicer pa je v vrtcu v
Dolu zaposlena že 16 let: »Pred tem sem
delala 22 let kot vzgojiteljica v različnih
skupinah.« Spominja se, ko so začeli le s
štirimi oddelki v Dolskem, nato se je
leta 2009 zgradil nov vrtec v Dolu:
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Sprejem novih
otrok v vrtec
»28 otrok letnika 2019 in 2020
ne bomo mogli sprejeti. Vse
kapacitete bodo zapolnjene, s tem
da se pri starejših skupinah, med
otroki starimi 4 do 6 let, še najde
prosto mesto.«

Najboljše je domače

V prejšnji številki Pletenic smo obširneje predstavili naše
lokalne oskrbovalce in pridelovalce sadja, zelenjave in drugih
pridelkov, kasneje pa so se javili še nekateri, ki so vam prav
tako na voljo s svojo bogato ponudbo. Podprite lokalne
pridelovalce in domačo pridelavo.

»Pred tem smo imeli še oddelke v
osnovni šoli v Dolu, zdaj jih imamo še v
župnišču in gasilskem domu v Dolu,
kulturnem domu Dolsko in oddelek v
Senožetih.« Je mama dveh odraslih
hčera in ponosna babica štirih vnukov:
»V prostem času se v poleti se ukvarjam
predvsem z vinogradom na
Dolenjskem, pozimi pa rada grem v
hribe v okolici Ljubljane.« Nima le
delovnih izkušenj z vrtcem – še vedno
se spominja tudi svojih dni, ki jih je kot
otrok preživela v vrtcu: »Kot otrok sem
bila v vrtcu, sicer ne vem, od katerega
leta dalje, mislim, da od tretjega leta.
Spomnim se določenih detajlov,
trenutkov, kako smo skakali gumitvist,
imeli smo veliko ročnih del, izdelovali
smo prtičke iz nitk. Dobro se spomnim
tudi trdih lesenih ležalnikov brez pene,
na katerih smo počivali in igrišča ob
šoli v Dobrovi, kjer sem hodila v vrtec.«
Primestno življenje ji je zato blizu, ga
dobro pozna in se zato dobro
poistoveti tudi s starši otrok v naši
občini.
• Nina Keder

ZADRUGA JERINA, ZADRUGA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
V sodelovanju s kmeti, sadjarji, mlinarji, mlekarji in drugimi poznavalci
lokalno pridelane in predelane odličnosti so zasnovali žaklje dobrih živil:
Mlekarjev žakelj (z izborom mlečnih izdelkov), žakelj Dobro jutro (s
popolno kombinacijo dobrot za zajtrke in malice), žakelj Domači vrt (s
povrtninami, kakršne bi najraje pridelali sami), več žakljev Izpod jablane (z
različnimi sortami jabolk), Krompirjev žakelj (z nepogrešljivim domačim
krompirjem) in poseben Žakelj za piknik in piknik burger (ker je čas za
piknik, pa čeprav kar doma). Vsak naročeni žakelj dobrot lahko obogatite
še z dodatnimi naročili, kot so češnje, šparglji, jagode, jajca, paradižnik,
solata, maslo in drugi mlečni
izdelki. Naročena živila vam
dostavijo varno in odgovorno.
Priporočajo spletno plačilo (po
predračunu), pri dostavi
upoštevajo vse zaščitne ukrepe. V
občino Dol pri Ljubljanj
dostavljajo ob sredah in
petkih. Preverite ponudbo
na http://narocila.jarina.si, za
dostavo pokličite 051 339 343.
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Besedilo: Nina Keder; Foto: osebni arhiv pridelovalcev

KMETIJA PRI MEDIŠKU, MARJAN MAJDIČ, BRINJE 5
Kmetija pri Medišku se nahaja na začetku vasi Brinje. Ukvarjajo se s
zelenjavo in živinorejo. Ponudijo vam lahko več vrst sezonske zelenjave, ki
jo sami pridelajo. Kaj vse se dobi pri njih? Prvo spomladansko solato, mlado
čebulo in česen, jušno zelenjavo, kumare, bučke, stročji fižol, paradižnik,
paprika, krompir, več vrst zelja in radičev, cvetača, brokoli, rdeča pesa in še
kaj se najde. Dosegljivi so tudi na telefonski številki 041 334 319. Veselijo se
vašega obiska.
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Občina Dol pri Ljubljani objavlja

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

»Naša kulturna dediščina«

Spoštovani fotografski ustvarjalci,
vabimo vas k sodelovanju pri fotografskem natečaju za
izbor fotografij za promocijo kulturne dediščine občine
in mesto v občinskem koledarju za leto 2021. Pravila
in pogoji za sodelovanje v fotografskem natečaju, ki
ga organizira Občina Dol pri Ljubljani, so objavljeni
na spletni strani občine (www.dol.si); v nadaljevanju
objavljamo skrajšano verzijo.

O

rganizator fotografskega natečaja »Naša kulturna dediščina« je Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju:
organizator).
Tema natečaja je kulturna dediščina na
območju občine Dol pri Ljubljani.
Varstvo in ohranjanje kulturne dedišči-

ne je namreč tako v državnem kot tudi
občinskem interesu, saj dediščina zagotavlja stabilnost na vseh področjih
trajnostnega razvoja.
TRAJANJE NATEČAJA:
15. 6. 2020–20. 10. 2020
Fotografija mora jasno prikazovati elemente kulturne dediščine, ki imajo iz-
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razit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni ali tehniški
pomen. Slike lahko prikazujejo tako
snovno kot nesnovno kulturno dediščino. Fotografije so lahko detajli posameznih elementov kulturne dediščine.
Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih
je mogoče opredeliti kot občutljive,
imeti moralno sporno ali protizakonito
vsebino. V ocenjevanje bodo sprejeta
samo dela, ki so nastala na območju
občine Dol pri Ljubljani in bodo prikazovala elemente kulturne dediščine
občine Dol pri Ljubljani.
Namen natečaja je razkriti izjemne naravne dragocenosti snovne in nesnovne kulturne dediščine v občini Dol pri
Ljubljani ter osvetliti njen pomen, značilnosti in posebnosti. Z natečajem želimo pridobiti fotografsko gradivo za
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promocijo kulturne dediščine in s tem
nadgraditi prepoznavnost same občine. Del tega projekta predstavlja nadgradnja nove spletne strani, pri kateri
želimo, da njeno podobo soustvarjate
skupaj z nami. V natečaju bo izbranih
tudi 13 najboljših fotografij, ki bodo
objavljene v občinskem koledarju za
leto 2021 in nagrajene s simboličnim
avtorskim honorarjem 50 EUR bruto
na fotografijo. Tričlanska komisija bo
fotografije izbirala po kriteriju: (1) skladnost s temo, (2) izvirnost, (3) sporočilnost, (4) kakovost oz. tehnična dovršenost fotografij.

avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice
tretjih oseb. Lažna navedba avtorstva je
kazniva skladno s področno zakonodajo. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim
na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge
pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja
upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Vsak avtor je
osebno odgovoren za predstavljeno
delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo.

Na natečaju lahko sodelujejo osebe s
stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da se strinjajo
s pravili in pogoji fotografskega natečaja »Naša kulturna dediščina«, ki so
objavljena na spletni strani www.dol.si.
Vsi udeleženci se z oddajo fotografij
strinjajo, da se njihova dela lahko uporabijo v promocijske namene občine
Dol pri Ljubljani (z navedbo avtorja fotografije ob objavi). Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese vse
materialne avtorske pravice, zlasti tiste,
ki mu bodo omogočile uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih
za potrebe promocije kulturne dediščine iz območja občine Dol pri Ljubljani.
Udeleženci natečaja z oddajo prijave
in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji
fotografij oziroma izključni imetniki

Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na
organizatorja prenesejo materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), zlasti tiste, ki bodo organizatorju omogočile uporabo fotografij v tiskanih in
elektronskih medijih, javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij, reproduciranje fotografij v spletnem katalogu razstave, elektronsko reproduciranje na spletnih
straneh in druge vrste uporabe fotografij za potrebe promocije občine Dol
pri Ljubljani. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja dovoljuje,
da organizator (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen, je časovno in krajevno neomejen
in vključuje pravico predelave.

Organizator se zavezuje spoštovati moralne avtorske pravice avtorja, v primeru javne priobčitve ali objave bo vsaka
fotografija avtorsko označena.
Vsak avtor lahko pošlje do 25 fotografij
in ne več kot 3 z enako vsebino (npr.
največ 3 fotografije ene točke Vegove
domačije). Vsak avtor lahko pošlje samo eno prijavnico (en portfolio).
Datoteke (fotografije) naj bodo v formatu JPG ali JPEG. Dovoljene so izključno horizontalne (ležeče) postavitve fotografij, zaželeno razmerje je 3 :
2. Minimalna dimenzija širine fotografije mora biti 3600 slikovnih pik, minimalna višina pa 2400 slikovnih pik.
Dovoljena je kreativna raba fotografske
optike (zoom efekt, makro fotografije),
bliskavice in studijske razsvetljave.
Obdelava fotografij z računalniškimi
programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko s posegi ne vpliva
na vsebino fotografije.
Vsaka fotografija mora biti označena z
zaporedno številko vpisa na prijavnici,
imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije (primer: 01_Janez
Novak_Vegova Domačija). Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali
logotipov.
Fotografije ne smejo biti posnete pred
1. januarjem 2019.
Fotografije v zaprti kuverti v obliki elektronskega zapisa na digitalnem mediju (CD, DVD ali USB) oddate v času
uradnih ur v glavni pisarni občinskega
urada oz. jih posredujete na naslov
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »za FOTO NATEČAJ«.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo odposlane najkasneje 20. 10. 2020 (upošteva se poštni žig). Digitalnih medijev
ne bomo vračali. Ob oddaji fotografij
je obvezno oddati oz. priložiti prijavnico, ki je dostopna na spletni strani občine Dol pri Ljubljani.
Vse dodatne informacije pridobite na
e-naslovu eva.vovk@dol.si ali v času
uradnih ur občinskega urada na telefonski številki 01 53 03 251.

• Željko Savič, župan

Dol pri Ljubljani, 10. 6. 2020

Številka zadeve: 611-0001/2020-01
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Aktivnosti operativnega štaba Civilne
zaščite v času epidemije Covid-19
Izvajali smo veliko aktivnosti, od katerih so bile nekatere navzven opazne, druga pa ne. Evidentirali smo
občane, ki so želeli prostovoljno pomagati v primeru zapletov z epidemijo, in kmetije, ki so bile pripravljene
ponuditi hrano, če bi je v trgovinah
zmanjkalo. Nabavili smo opremo za
zaščito in sredstva za dezinfekcijo.
Zaprli javna igrišča in igrala.
Vzpostavili smo šivalnico, kjer so
prostovoljci sešili skoraj 16.000 mask,
od katerih so jih gasilci med gospodinjstva v občini Dol pri Ljubljani razdelili 10.300. Nenehno smo komunicirali z javnostjo preko spletne in facebook strani občine, neposredno
po telefonu ali elektronski pošti.
Sestanek v prostorih Kulturnega doma Dolsko

V občini Dol pri Ljubljani smo vajeni naravnih in drugih
nesreč, v zadnjih nekaj letih predvsem poplav.

V

oda pride nenadoma in razmeroma hitro odteče.
Nekoliko bolj nas je prizadel
žledolom. Prav tako je prišel
nenadoma, obseg je bil širši, življenje
pa je ohromil bolj kot poplave. Zdaj
pa virus. Vedeli smo, da obstaja.
Vendar tam nekje daleč od nas, a prihajal je vse bližje. Ko je dosegel tudi
Slovenijo, se je življenje dobesedno
obrnilo na glavo. Na začetku je zavladala zmeda, vendar smo se službe za
zaščito in reševanje že v nekaj dneh
primerno organizirale ter začele izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja
virusa.

Aleksandra Učakar. Sodelovali so tudi
župan, direktor občinske uprave,
predstavnik policije, občasno tudi
eden od podpoveljnikov CZ, medobčinska redarka in izvajalka pomoči na
domu. Ostali člani štaba so bili v pripravljenost za primer zamenjave ali
oblikovanja druge operativne ekipe.
Skladno z navodili republiškega štaba CZ smo se pripravili na najhujše
razmere. To vključuje tudi vzpostavitev začasnih bolnišnic in nastanitvenih zmogljivosti za zdravnike in policijo v prostorih šol in vrtcev.

Občinski štab civilne zaščite (OŠCZ)
se je v polni sestavi izredno sestal 12.
3. 2020, takoj po razglasitvi epidemije
Covid-19. Sprejete so bile odločitve o
nakupu zaščitnih sredstev in opreme
za razkuževanje. Občina je v štirih
dneh nekatere že realizirala in nabavila nekaj dodatne opreme za dezinfekcijo. 16. 3. 2020 se je oblikoval
operativni štab CZ v sestavi: poveljnik
CZ Klemen Zupančič, član štaba
Marko Lunar in članica štaba CZ
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Opremo in razkužila smo skušali nabavljati pri najugodnejših ponudnikih,
a se je cena dnevno prilagajala potrebam na trgu. Vso osebno varovalno
opremo smo prevzemali sami pri dobaviteljih, s čimer smo se izognili preveliki obremenitvi sedeža štaba CZ z
obiski dobaviteljev.
Pakete Rdečega križa so v družine, potrebne pomoči, razdelili prostovoljci
Karitas in podjetje Žarek upanja, ki že
sicer izvaja pomoč na domu.
Vrednost nabavljenih sredstev za zaščito in dezinfekcijo na dan 20. 5. 2020
znaša 39.165,28 EUR z DDV. Od tega
kar 20.262 EUR predstavlja nakup zaščitnih mask. Stroški storitev in drugi
stroški so znašali 6.914,71 EUR. Skupaj
je bilo 46.080 EUR stroškov.

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

Poveljnik
Civilne zaščite
Dol Klemen
Zupančič.
Štab Civilne zaščite
je deloval v kletnih
prostorih Občine Dol.

V seznam za subvencioniranje s strani
evropskega solidarnostnega sklada
smo uvrstili vse skladno z razpisom
upravičene stroške v skupni vrednosti
44.186 EUR. Razlika do skupnih stroškov predstavljajo stroški, ki ne izpolnjujejo kriterijev za subvencioniranje
iz sklada ESS.
Med izvajanjem ukrepov vlade RS v
zvezi z epidemijo Covid-19 smo večkrat zaznali kršitve. Predvsem zaradi lepega vremena so se ljudje sprehajali
po poteh ob Savi. Nekateri so se tudi
sončili na brežinah reke Save. Kljub
prepovedi in opozorilom so nekateri
uporabljali igrišča in igrala (Korant,
pump-track v Zaborštu, igrišča za OŠ
na Vidmu, športna ploščad ob KD
Dolsko), iz drugih občin so prihajali v
našo. Kljub razglasitvi velike požarne
ogroženosti naravnega okolja in posledično prepovedi kurjenja v naravi smo
zaznali več kršitev.
KAJ LAHKO POHVALIMO
• Pravočasna priprava za ukrepanje v
primeru najhujšega stanja je pripomogla, da so vse aktivnosti potekale gladko in brez panike.
• Zgledno sprotno obveščanje občanov na vse mogoče načine (splošno
na ravni države in lokalno).
• Največji plus je zagotovo izjemen
odziv občanov, ki so se prostovoljno
javili na poziv za brezplačno pomoč.
Evidentirali smo preko 40 prostovoljcev. Večino smo pozvali k pomoči pri
šivanju mask. Ena prostovoljka je ponudila pomoč pri varovanju otroka na
prošnjo občanke. Kaj več k sreči ni bilo potrebno. Sodelovanje s prostovoljci
je bilo zelo dobro, rezultat pa odličen.

• Dobro smo sodelovali z obema
zdravnicama, patronažno službo, službo za pomoč na domu, medobčinskim
redarstvom in policijo.
• Zgledno sodelovanje z upravo RS za
zaščito in reševanje. Informacije in navodila smo prejemali sproti in lahko
smo se pravilno ter pravočasno odzvali na vprašanja občanov.
• Zelo odgovorno vedenje občanov, ki
so večinoma spoštovali navodila ter
odloke.
• Dostopnost informacij, predvsem na
spletnih straneh NIJZ.
KAJ BI LAHKO BILO BOLJE
• Nekaj elektronske pošte je poštni
strežnik preusmeril v neželeno pošto
in smo jo prejeli šele precej kasneje,
kot bi jo morali. Zaradi tega smo spregledali kar nekaj ponudb prostovoljcev za izvajanje pomoči, dve pobudi in
vprašanje občana.
• Prvo serijo mask smo med občane
razdelili brez elastičnih vrvic.
Preprosto jih ni bilo mogoče nikjer kupiti. Odziv občanov je bil večinoma zadržan ali celo negativen. Druga pošiljka lastnih mask je to nejevoljo k sreči
premagala.
• Zelo smo bili razočarani nad večino
dobaviteljev zaščitne opreme, predvsem mask. Dobave po ponudbeni in
zagotovljeni ceni niso bile uresničene
v dogovorjenem času, cena pa je praviloma vmes poskočila. Dobičkarstva na
račun nesreče ljudi nismo želeli podpirati, zato smo maske po bolj zmernih
cenah dobili nekoliko kasneje.
• Nekaj nesoglasij je bilo tudi s trgovinami (Mercator Dol in Dolsko ter trgovina Senožeti), ki so varovanje pričakovale od CZ. Pojasnili smo jim, da pro-
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stovoljci in gasilci nimajo pooblastil za
varovanje oseb in premoženja, saj za to
niso usposobljeni, zato so se morale
znajti po svoje. Posredovali smo jim seznam vseh podjetij, ki imajo pooblastila in dovoljenja za varovanje.
• Vlada je sprejemala ukrepe in izdajala odloke, ni pa bilo bolj natančnih navodil za izvajanje. Občani so na nas naslavljali veliko vprašanj, na katera nismo znali takoj odgovoriti. Največ v
zvezi z omejevanjem gibanja med občinami. Generalna policijska uprava je
šele precej kasneje vzpostavila pisarno, kjer je bilo možno dobiti odgovore. Na žalost so občani večkrat dobili
tudi odgovor, naj se obrnejo na OŠCZ
ali župana, ki pa nismo imeli ustreznih
navodil.
• Podjetja, zavodi, trgovine in upravniki večstanovanjskih objektov so pričakovali, da bodo zaščitna sredstva in
razkužila dobili brezplačno na občini
(iz sredstev CZ). Vložiti smo kar nekaj
energije za razlago, da so sredstva CZ
namenjena občanom in interventnim
enotam. • Klemen Zupančič, poveljnik CZ

Zaradi številnih
sprehajalcev
po poljih je bilo
potrebno opozarjanje na primerno vedenje.

PRI SOSEDI NA OBISKU

drugam.« Štiri leta je bila doma, da
sta otroka malce zrasla, nato se je
zaposlila v Žitu. »Tam sem dočakala
pokoj. Najprej sem delila malice in
prodajala, ob koncu pa sem bila na
upravi, kjer sem bila v čajni kuhinji.
Tam je bilo precej bolje.« Potem se je
upokojila in zdaj je že dolga leta
upokojenka. »Kaj pa vem, koliko,
letnic si ne zapomnim najbolje. Pa
so že kar dolga leta,« se nasmehne.
In ta upokojenski čas si je začela
zapolnjevati z mnogočem. »Sem
vesela, da je doma vseskozi živahno,
poleg tega pa se ubadam z
marsičem, tudi križanke rešujem in
kakšno pesmico napišem,«
pripoveduje.

Ptički za veselje in užitek
Mari Cerar si je na jesen življenja našla svojevrstno opravilo, s
katerim osrečuje druge in sebe.

Foto: Matjaž Kranjec

D

oma je iz Beričevega,
stanuje poleg tamkajšnje
cerkve. Njena življenjska
pot, če merimo v
kilometrih, ni bila dolga, zato pa
toliko bolj raznovrstna in zanimiva.
»Zdaj grem v 86. leto življenja.
Zdravje, kaj pa vem, noge me ne
ubogajo več, tako da si pomagam s
hojico, pa ne grem prav daleč,
največkrat do bližnjega pokopališča,
kjer že dolga leta počiva moj mož.
Tu pri meni so še hčerka, njeni
otroci in pravnuki, sin z družino živi
drugod,« začne klepet Mari Cerar.
Pravi, da ji je uradno ime Marija
Jožefa. »Pa so me ponekod imenovali
za Marijo, nekoč tudi Pepca,

večinoma pa sem kar Mari. Sicer
izhajam s Pšate, bila sem nezakonski
otrok. Pri mojih štirih letih se je
mama poročila v Ihan, očim me je
imel zelo rad, to lahko rečem. Potem
sem se poročila v Beričevo,« razlaga
Mari. Vse življenje je delala v službi,
čeprav prihaja s podeželja. »Bila sem
fotografinja v studiu Mavec v
Ljubljani, kar dolga leta. Veliko sem
fotografirala v studiu, pa tudi na
terenu, saj sem bila takrat ena
redkih, ki je imela tudi svoj
fotoaparat. Največ sem slikala
poroke, veliko pa so me pošiljali tudi
na Žale slikat mrliče. Na koncu se mi
je to zadnje tako zamerilo, da nekoč
tega nisem več zmogla in sem šla
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VPELJAL JO JE PRAVNUK
In potem so prišli na vrsto ptički,
narejeni iz volne, ki jih marsikdo iz
naše občine že dobro pozna. Kot
velikokrat, je tudi pri njej to naneslo
kar po naključju. »Pravnuk je bil
enkrat pri ženskah, ki pletejo in
kvačkajo, kjer so mu pokazali, kako
delajo te ptičke. Mali Nejc si je to
zapomnil in mi potem tudi razložil.
Skupaj sva jih začela delat lani,
potem sem nadaljevala kar sama.
Zdaj sem jih naredila že več kot
tisoč. Zakaj ptički? To je dobro za
moje roke, ki niso več ravno gibljive
in v veselje mi je. Delam jih iz volne,
polnim pa kar z WC papirjem. Zdaj,
ko razsaja ta virus, imam težavo, ker
mi je zmanjkalo volne in bucik za
oči, a upam, da se bodo razmere
umirile in bom spet lahko prišla do

DOGAJANJE V NAŠI OBČINI

FANTJE IN PUNCE
Mari pravi: »Sicer pa so vsi
fantje lastovke, črno-beli,
medtem ko so dekleta siničke,
saj so po trebuhu rumene.«
OSTAJA AKTIVNA
A ostaja edina v družini, ki se
ukvarja s tem delom. »Kaj pa vem,
nihče ni tega zagrabil. Jaz pa si s tem
zapolnim svoje dneve, ker ne
morem kaj dosti hoditi naokrog.
Sicer pišem tudi pesmice, kakšno
tudi objavim,« in mi pokaže eno
izmed njih, objavljeno v časopisu
Družina. Pravi, da je v preteklosti
veliko časa namenila okraševanju
bližnje cerkve s cvetjem. »Dobrih
dvajset let sem to počela in to delo
me je zelo veselilo. Zdaj pa grem do
tja samo še na grob svojega moža,
kam dlje niti ne zmorem s hojico. So
mi pa naši zdaj za rojstni dan kupili
novo, tako da bom to državno
kmalu vrnila. V preteklosti sem
organizirala tudi kakšne izlete z
manjšim avtobusom. Ženske smo se
zbrale in odpeljali smo se po
nakupih na Madžarsko v Lenti,
potem pa še malo v toplice. Bili so
lepi in zanimivi časi. Zdaj so mi
ostali moji volneni ptički, je kar
dovolj dela in zabave z njimi.«

•Matjaž Kranjec

Ponovno med knjižnimi
policami

Po majskem odprtju knjižnice Jurij Vega, ki je še vedno zahtevalo
omejen obisk knjižnice s predhodno naročenim gradivom prek
kataloga COBISS ali telefonu, je zopet možen prosti pristop.
Od ponedeljka, 25. 5. si lahko uporabniki knjižnice ponovno samostojno
izposojajo knjižnično gradivo in imajo
omogočen dostop do knjižnih polic.
Zaposleni bralce usmerjamo, da se
čim manj dotikajo različnih površin,
predmetov, predvsem knjig, razen tistih,
ki si jih bralec namerava izposoditi.
Pred prijemanjem knjig si morajo bralci
razkužiti roke. Do uradnega preklica
je v zaprtih javnih prostorih zaenkrat
še vedno obvezno razkuževanje rok in
nošenje maske oziroma rute ali šala ter
upoštevanje medsebojne razdalje. Na
začetku odprtja knjižnic so bralci vračali
knjižničn o gradivo v škatle, kjer so bile
najprej v sedemdnevni, nato v tridnevni
karanteni, z junijem pa jih lahko vračajo
pri izposojevalnem pultu. Gradivo se
shrani v škatle in je še tri dni v karanteni,
nato se vrne na knjižne police. Obiskovalci so knjige lahko vračali brez plačila
zamudnine do 30. 5. Olajšava je veljala
le za gradivo, ki je bilo izposojeno v
marcu, pred razglasitvijo epidemije.
Maček v žaklju
Namesto brskanja in iskanja knjig med
knjižnimi policami si lahko izberete
Mačka v žaklju, paket vnaprej pripravljenih knjig po izboru knjižničark in
knjižničarjev. Projekt se je začel kot poletna akcija MKL in letos se ji pridružuje
tudi Knjižnica Jurij Vega. Poletje je
poseben čas, ko si radi vzamemo čas
za branje. Obiskovalci knjižnic v tem
času največkrat povprašujejo po novejših knjižnih naslovih, ki so zaradi velikega zanimanja večinoma izposojeni. A
v naših knjižnicah se skrivajo tudi druge
zanimive, kvalitetne in malce pozabljene
knjige. V vsakem paketu so skrite štiri
leposlovne knjige različnih zvrsti. Kaj
se skriva v žaklju, vam namignemo z
nalepkami, na katerih lahko prepoznate
temo romanov ali državo avtorjev. Pripravili smo tudi pakete za otroke, ki so
primerni za različne starostne stopnje
in bralne sposobnosti. Osnovna ideja
je, da uporabnik šele doma pogleda,
katere knjige si je izposodil. Domov je
zares prinesel »mačka v žaklju«. Akcija
je v trenutnih razmerah dobro zaživela,
saj smo v treh tednih izposodili več kot
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100 paketov. Želimo si, da bi obiskovalce navdušila tudi v poletnih mesecih,
saj traja do konca avgusta.
POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI
Tudi to poletje vabimo k branju otroke
od 7. do 12. leta starosti in najstnike
do 16. leta, da se nam že 10. leto
pridružijo v nacionalni bralni akciji
POLETAVCI – poletni bralci, pri kateri
otroci 30 dni berejo pol ure na dan,
NAJPOLETAVCI – mladostniki, ki preberejo tri obsežnejše knjige.
ZARADI IZREDNIH RAZMER SE PODALJŠUJEJO NASLEDNJE DEJAVNOSTI:
• Reševanje letošnjega MEGA kviza (in
spremljajoči likovni natečaj) se podaljša
do 1. septembra 2020. Nagrajenci
bodo znani v septembru.
• Literarni natečaj Zgodbe mojega kraja
je podaljšan do 1. septembra 2020.
Razglasitev nagrajencev bo v oktobru.
• Bralni projekt Mesto bere je podaljšan do 8. septembra 2020 (začetek
Nacionalnega meseca skupnega
branja). Zaključek projekta bo oktobra.
O točnem datumu zaključne prireditve
boste obveščeni naknadno.
Ostanite zdravi in še naprej berite z
nami.
POLETNI URNIK KNJIŽNICE JURIJ
VEGA (od 11. 5.–22. 8. 2020)
Ponedeljek:
12.30–19.00
Torek:
8.00–15.00
Sreda:
12.30–19.00
Četrtek:
12.30–19.00
Petek:
8.00–15.00
NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA:
01 308 53 50

Foto: Nina Keder

volne in delala naprej.« Mari jih
izdeluje za darila, tudi za dobrodelne
prireditve, rada jih komu pokloni.
»Darovala sem jih za dobrodelno
prireditev, ko so zbirali sredstva za
pomoč malemu Maticu iz Brinja, pa
ob Gregorjevem sem jih podarila,
nekaj jih je bilo tudi na razstavi
ročnih del v naših paviljonih v Dolu.
Ne prodajam jih, če pa kdo želi, naj
prinese volno in mu jih naredim
zastonj.« Pred nama na mizi je cela
kopica malih ptičkov, ena skupinica
je sestavljena kot nogometno moštvo
v barvah Barcelone. »To delo mi je
res v veselje. Veste, križanko rešiš in
jo vržeš nekam stran, tile ptički pa
ostanejo. Sem bila tudi že na naši
šoli, kjer sem učila otroke. Bilo je
zabavno in namesto ene ure sem
bila med njimi kar cel šolski dan,«
razlaga Mari.

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Turistično društvo Dolsko

praznuje 50 let

Ustanovni zbor Turističnega
društva (TD) Dolsko se je
sestal 19. 4. 1970. Iniciativni
odbor so sestavljali: Marjan
Lavtar, Peter Zupančič, Franc
Mihelčič, Rudi Zupančič, Ivan
Kovič, Ivan Levičnik in Franc
Janež. Navzočih je bilo 28
članov.

Viri: Delni povzetek iz arhiva društva, Marjana Lavtarja, Franca Miheliča, Antona Čiča in Zlatke Tičar.

Ž

e leta 1969 je bil izvoljen
prvi upravni odbor:
predsednik Marjan Lautar,
podpredsednik Milan
Četrtič, tajnik Toni Tratnik, blagajnik
Slavko Zupančič in člani Franc
Gostinčar, Rudi Zupančič, Franc
Janež, Ivan Levičnik in Peter
Zupančič ter člani nadzornega
odbora: predsednik Ivan Kroflič in
člana Franc Mihelčič in Ivan Kokalj.

Drevored sožitja
Predstavitev treh
projektov - LAS

Ob ustanovitvi so sprejeli
program dela:
• skrb za polepšanja kraja
• priprava in urejanje turističnih sob
v kraju
• plavalni bazen (priprave in
organizacija izgradnje)
• ribištvo in lov (organizacija
prodaje dnevnih ribiških kart)
• organizacija potovanj, predavanj in
izletov
• organizacija folklornih prireditev –
dekliščin v sodelovanju z glavnim
odborom »Kmečke ohceti« v
Ljubljani.
Marjan Lavtar in Peter Zupančič sta v
60. letih delala v Avstriji in Nemčiji.
Po vzoru naprednih turističnih dežel
sta želela v sodelovanju krajanov in
drugih društev v našem kraju
uresničiti ideje, ki privabijo čimveč
turistov. Že 28. 5. 1970 je odbor za
»Kmečko ohcet« organiziral s
pomočjo gasilcev in drugih občanov
»DEKLIŠČINO« v gostilni Žerjavica,
organizirali so jo kar štiri leta

zapored. Na sestanku za organizacijo
so bili prisotni tudi člani Krajevne
skupnosti, UO TD, člani gasilskega
društva in drugi vaščani. Zato so
sprejeli sklep, da se sprejemajo
»Pravila TD Dolsko« (zdaj Statut). V
letu 70 se je organiziralo tekmovanje
o olepšanju zunanjosti domov. Z
urejanjem turističnih sob zaradi
premalo osveščenih krajanov in
neugodnih kreditov niso imeli
preveč sreče. Z gradnjo bazena prav
tako ne. Pojavilo se je preveč
administrativnih in drugih zapletov
(parcele, sredstva). Že pred uradno
ustanovitvijo društva se je v

Ličkanje v
Dolskem
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Dolskem veliko dogajalo. Leta 1974
je delo v društvo zaspalo za skoraj
14 let. V štirih letih delovanja so
polega naštetega organizirali veliko
izletov, tekmovali v kegljanju, Moški
pevski sekstet Žerjavica je veliko
nastopal tudi na avstrijskem
Koroškem, kjer so navduševali naše
rojake.
NOVEJŠA ZGODOVINA
Za ponovno aktiviranje društva leta
1988 gre zasluga Antonu Čiču,
Toniju Tratniku, Francu Gradiški,
Marjanu Lautarju in nekaterim
članom nekdanjega upravnega
odbora društva. Predsedstvo društva
je prevzel Tone Čič, tajnik je postal
Tomaž Herman in blagajničarka
Polonca Mihelčič. Glavni partnerji
društva so bili člani Gasilskega
društva Dolsko, ki so aktivno
sodelovali na večjih prireditvah. Na
turistični kmetiji Pr Krač so poleg
Galerije 19, kjer so
Pogostitev
Plamenke

potekale številne razstave, ponudili
tudi dobro kmečko hrano. Prav tako
se pri njih lahko prenoči. Celotna
kmetija je kulturni spomenik
državnega pomena. Urejeno majo
zelo lepo etnološko zbirko. Velikega
pomena za naš kraj je tudi ureditev
sob za prenočevanje v Vegovem
hramu v Dolskem. Izdali smo knjigo
o Juriju Vegi v treh jezikih –
slovenskem, angleškem in nemškem.
Organizirali smo številne manjše
prireditve (razstave, predavanja,
tečaji, izleti, krompirjeva nedelja,
srečanje harmonikarjev, prvomajska
budnica). Društvo je imelo še druge
predsednike: Jani Škarja, Maks Vode,
Gorazd Brodnik. Zelo dejavna v tem
času sta bila tajnik Janez Kokalj in
njegova naslednica Ksenija Lapič. Ko
je delo začelo zamirati, je društvo
ponovno prevzel Tone Čič. V tem

času je bil predsednik vaškega
odbora Željko Savič z novimi
prodornimi idejami. Začeli so se
organizirati vaški sejmi, ustanovil se
je Aktiv žena Plamen pod vodstvom
Dore Škafar. Izvedli smo tri projekte
preko LAS Srce Slovenije: Uporaba
kulinarične dediščine pri gradnji
identitete Dežele Jurija Vege,
Oblačilna podoba Dežele Jurija Vege
(diplomska naloga Maše Breznik) ter
razvoj vsebin in oprema Vegove poti.
Za vse tri projekte je bil nosilec
Turistično društvo Dolsko. Preko
LAS-a se je izvedel tudi projekt
»Ureditev etnološke zbirke na
turistični kmetiji Pr´ Krač (nosilec
Anton Čič). Leta 2013 je predsedstvo
društva za dve leti prevzela Agata
Butkovič. Tedaj so bile Plamenke že
zelo prepoznavne, izdale so tri
knjižice receptov. Ustanovili smo

Izdelava
izdelkov iz
ličkanja
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DELOVANJE DRUŠTVA LETOS
Izvedli smo novoletni pohod na
Janče. Ob dnevu kulturnega
praznika smo se z otroki folklorne
skupine in njihovimi starši z vlakom
peljali do Ljubljane. Ogledali smo si
Ljubljanski grad z lutkovnim
muzejem in na Prešernovem trgu
poslušali recitale. Pred epidemijo
smo izvedli še Občni zbor društva.
Zdaj, ko se v državi koronavirus
umirja, bomo poskusili izvesti
celoten plan za letošnje leto.
Tekmovanja v peki različnih
kvašenih izdelkov so bila v tem času

Delavnica Vezilij

aktiv Vezilj pod vodstvom Ljube
Knavs. S svojimi unikatnimi izdelki
so imele že nekaj razstav. Spremenili
smo Statut društva. Ustanovili smo
odraslo folklorno skupino Dolsko,
kasneje pa še otroško folklorno
skupino. Po letu 2015, ko je društvo
prevzela sedanja predsednica, so se
vse aktivnosti nadaljevale. Društvo je
pridobilo na novih vsebinah oz. so
se stare spet vzpostavile
(martinovanje). Nekaj članic
Plamenk je pridobilo certifikat
znaka Srca Slovenije za različne
kvašene izdelke. Abrahami Srca
Slovenije, letnik 1966, Marija
Leskovic in TD Dolsko so posadili
»Drevored Sožitja«. Folklorni skupini
pridno delata in se udeležujeta

medobčinskih
srečanj. Odrasla
skupina je
gostovala skupaj s
Plamenkami in
Senožeškimi
tamburaši na dnevih Slovenije na
Ohridu in v Slavoniji. Poudarek je
tudi na izobraževanju kadrov.
Plamenke odlično vodi Dorina
naslednica Majda Peterka. Ves čas
delajo tudi z mladimi. Vedno več je
otrok, ki si želijo kuharskih veščin.
Tudi Vegova pot ni zamrla. Vsako
leto v čast Jurije Vege organiziramo
pohod na Murovico. Prihajajo tudi
skupine osnovnošolcev in
srednješolcev iz drugih krajev
Slovenije. Odlično sodelujemo z
ostalimi društvi, predvsem s PGD
Dolsko, Senožeškimi tamburaši,
Društvom upokojencev Dolsko,
Društvom čebelarjevw Dolsko, ŠD
Partizan Dolsko, TD Senožeti.
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že mimo. Verjetno se letos ne bodo
odvijala. Med večjimi prireditvami si
želimo pripraviti dogodek ob
50-letnici ustanovitve društva skupaj
s 6-letnico delovanja Folklorne
skupine. Pohod in tek na Murovico v
sodelovanju s ŠD Partizan Dolsko,
izlet v visokogorje skupaj s TD
Senožeti, strokovno ekskurzijo za
člane društva, razstavo Vezilj,
martinovanje in miklavževanje. Med
vsemi aktivnostmi skušamo obuditi
oz. ohraniti stare običaje.
Za vso opravljeno delo v vseh 36 letih aktivnega delovanja se zahvaljujemo vsem akterjem, ki so opravljali
odlično delo v društvu, skrb za lepoto in dogodke za prepoznavnost našega lepega kraja. Hvala vsem donatorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi različnih dogodkov. Vabimo
vse, da se nam v skrbi za naše dobro
počutje pridružite, morda z novimi
vsebinami. 
•Zlatka Tičar

KAJ DELAJO NAŠA DRUŠTVA

Prvi kulturni dogodek po epidemiji
Člani likovne sekcije s svojo mentorico
Ireno Režek (druga z leve).

Vabljeni na ogled razstave do
21. junija (v soboto in nedeljo
od 15. do 17. ure).

Člani likovne sekcije Kulturnega društva Dol so
prvi poskrbeli za kulturni dogodek po preklicani
epidemiji, kljub nekaterim omejitvam, ki so bile še
priporočljive (in ne več obvezne).

O

dprtje razstave likovne sekcije Kulturnega društva
Dol in spremljajoč kulturni program je bil sprva
načrtovan na zunanjem prostoru Erbergovih paviljonov, a je bil zaradi dežja dogodek prestavljen v
Predsednica Kulturnega Društva Dol Sabina
notranjost. Mentorica skupine Irena Režek je povedala:
Grošelj in voditeljica progama Nataša Klemenčič.
»Jeseni 2019 smo s člani likovne sekcije začeli s slikarskim tečajem, ki je potekal v prostorih osnovne šole v Dolu. Tečaja
se je udeležilo 12 tečajnikov vseh starostnih skupin. Vsako
sredo smo se zbrali in popeljali naše vsakodnevne skrbi v
svet umetnosti, lepote in domišljije. Z dobro voljo in veseljem
do risanja in slikanja so tečajniki ustvarili čudovite umetnine,
24. junij 2020, ob 20. uri
ki v sebi skrivajo značaj vsakega avtorja posebej. V veselje mi
REZINE ČASA
je bilo opazovati napredek in razvoj njihovega umetniškega
Glasbeno-plesno-fotografski projekt/Zavod Federacija
ustvarjanja. Nastala je raznolika in zanimiva razstava. Tudi zaJošt Drašler/kontrabas
me je bila to zelo zanimiva izkušnja, iz katere sem se tudi saAndreja Podržavnik/ples
ma veliko naučila« Razstavljalcem (Mojca Upelj, Mojca Pintar,
Nada Žgank/fotografija
Marta Cerar, Marija Kosec Bratun, Lija Levstek, Marjetka
Levstek, Aleš Žnidaršič, Luka Kren, Nina Podbevšek, Mojca
27. avgust 2020, ob 20. uri
SARA
Godec, Andreja Schwarzbartl Pevec in Nina Šobar) gre velika
Avtorski
koncert
zahvala, da so s svojimi likovnimi deli naredili prvi korak na
Ana
Šimenc/klaviature,
vokal
kulturnem področju v teh novo nastalih razmerah in tako poEnos
Kugler/klaviature,
kitara,
vokal
skrbeli za prijeten dogodek.
•Nina Keder

POLETNI GLASBENI
PAVILJONI 2020
Program:

Nina Pečar je poskrbela za spremljajoč
glasbeni program.

10. september 2020, ob 20. uri
ČLOVEK NAJ BO SOJEN PO SANJAH
Uglasbena poezija Tomaža Šalamuna
Andrej Marinčič/avtorska glasba, sintetizatorji, kitara
Jasna Žitnik/vokal, flavta, zvočni efekti
Maja Gal Štroma/interpretacija poezije

Foto: Nina Keder

8. oktober 2020, ob 19. uri
URŠULA RAMOVEŠ IN FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE
Uglasbena poezija Janeza Ramoveša
Uršula Ramoveš/glasba, vokal
Janez Ramoveš/poezija
Joži Šalej/priredba glasbe, vokal, klavir, harmonika
Metod Banko/vokal, kitara
Vljudno vabljeni!
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Nogometni treningi se nadaljujejo
Povabilo

Šotor je
začasna
garderoba.

Izvršni odbor medobčinske nogometne zveze (IO MNZ) Ljubljana
je 22. maja sprejel sklep o zaključku vseh tekmovanj MNZ
Ljubljana v tekmovalni sezoni 2019/2020 tako, da so vse naše
ekipe zaključile s tekmovanji in dokončno osvojila mesta, ki so jih
zasedala po zaključku jesenskega dela nogometnega prvenstva.
Vse čestitke članski ekipi, ki se je odrezala najbolje in zasedla
končno 4. mesto ter tako prehitela sosedskega rivala iz Jevnice.

U

pamo, da je to vzpodbuda za
naslednjo tekmovalno sezono, ko mora biti cilj osvojitev
1. mesta in tako napredovanje v višji rang tekmovanja. Čestitke
NK Kamnik, ki je v naši ligi osvojil 1.
mesto in stopil ligaško stopničko višje.
Na podlagi sprejetih odločitev, usmeritev in priporočil smo se v NK Dol odločili, da nadaljujemo s treningi v mlajših selekcijah, ki bodo potekali do zaključka šolskega leta. Na tem mestu bi
se radi dotaknili trenerskega dela v našem klubu in poudarili, da je koncept
strokovnega dela zasnovan na pripadnosti in strokovnosti, to sta dva ključna kriterija. Vloga trenerja je večplastna, zato je njegova pripadnost nujna,
če želi biti animator, selektor, promotor nogometa v našem klubu in drugod. Strokovnost pa je pogojena z že-

Priporočila za vadbo

ljo po znanju in vedenju, po izpopolnjevanju. Zato res ni lahko biti trener v
NK Dol, je pa lepo – klub je homogena celota ljudi, ki uresničujejo skupni
strokovni koncept, vsi trenerji so enakovredni. Naš koncept nogometne
stroke je »Naslonitev na lastne sile, na
bivše igralce, na ljudi z ljubeznijo do
nogometa«.
Poudariti je potrebno, da so trenerji
NK DOL:
• najboljši vzgojitelji mladih in
• najbolj trden temelj uspehov
kluba.
Imamo odlično skupino sodelavcev, s
katerimi ni težko izpeljati še tako zahtevnih nalog. Veseli nas dejstvo, da so
tudi nekateri trenerji, ki že delujejo v
klubu, s svojimi ekipami, kakor tudi
nekateri bivši igralci pripravljeni delati
z najmlajšimi. Zato se jim v imenu
otrok še posebej zahvaljujemo, saj s
tem opravljajo izredno dobro delo tako za klub kakor tudi za mladost teh
otrok. Pomembna zakonitost v delu
trenerjev našega kluba je njihova avtonomnost, samostojnost. Vodstvo kluba
se ne bo vpletalo v strokovne odločitve, čeprav je jasno, da mora klub kot
celota tudi strokovnost izpostaviti kritiki in pohvali. Zelo nas veseli, da se
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Vse ljubitelje nogometa
obveščamo, da bo Nogometni
klub Dol v juliju in avgustu
organiziral nogometne tabore
oz. dnevno varstvo za otroke
od starosti 7 let dalje, ki bo
potekalo od ponedeljka do
petka med 6:30 in 17:00 na
nogometnem igrišču na RC
Korant. V tabor oz. dnevno
varstvo se lahko vključijo vsi
otroci navedene starosti. Prijave
bodo možne preko spletne
domene, ki bo objavljena na
spletni strani www.nk-dol.si in
na https://www.facebook.com/
nogometniklubdol/.
nam je v letošnjem letu pridružil še
Miha Košmerlj, ki je okrepil trenerske
vrste pri mlajših dečkih ter skupaj z
Denisom in Tadejem zelo uspešno vodi ekipo.
Močno si želimo, da se okrog dela v
Nogometnem klubu Dol ne bi širile
neresnične in negativne govorice s
strani posameznikov in da bi se tisti, ki
še vedno dvomijo o našem delu, o tem
prepričali na lastne oči. Glavno vodilo
dela v Nogometnem klubu Dol je namreč: V VADBO VKLJUČITI ČIMVEČ
OTROK, JIM PRIVZGOJITI
POZITIVNE VREDNOTE IN NAVADE.
Vsakega uspeha smo zelo veseli, bistvo
pa je, da se otroci družijo, spoznavajo
nove prijatelje in se trudijo dvigniti
ugled športu, nogometu in Klubu Dol.
Vsi, ki ste zainteresirani za vpis otrok v
vadbo nogometa, ste vljudno vabljeni,
da se oglasite na treningih, kjer smo
vam za vsa dodatna pojasnila in odgovore na voljo, pišete pa nam lahko tudi
na naš e-naslov info@nk-dol.si
Treningi v juniju potekajo ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med 17.00 in
18.15 za najmlajše selekcije U8 in U9
ter med 18:30 in 20:00 za selekcije U10,
U11 in U13, in sicer na nogometnem
igrišču na RC Korantu, Zaboršt pri
Dolu 90. Točen urnik treningov posameznih starostnih selekcij je objavljen
na naši spletni strani www.nk.dol.si.

•Marjan Ferk, Nogometni klub Dol

RAZNO

TERMINI 2020:
29. 6.–3. 7. 2020
6.–10. 7. 2020
13.–17. 7. 2020
20.–24. 7. 2020
27.–31. 7. 2020
3.–7. 8. 2020
10.–14. 8. 2020
17.–21. 8. 2020
24.–28. 8. 2020
Hiša se odpre ob 7.30
in zapre ob 16.30.
Za več informacij pokličite
Tjašo Pustotnik na
041 879 354 ali obiščite
njihovo spletno stran www.
hisazabave.com/pocitniskovarstvo.

Tudi letošnje poletje bodo v Hiši
zabave Pustotnik organizirali poletno počitniško varstvo za šolske
otroke.
Otroci lahko v Hiši zabave Pustotnik preživijo aktivne, zabavne
in poučne počitnice. Pri njih so
doma tudi številne živali: kozice,
zajčki, nadvse prijazna psička
Ajka, muce, kokoške ter ponija
Bobi in Miša. Za otroke so pripravili pester program: spoznali
bodo živali, jih hranili, ljubkovali;
odšli bodo v gozd in obnovili
bivalnik, ki so ga izdelali otroci
prejšnje leto ali naredili novega;
ustvarjali iz različnih materialov;
spoznali glasbene instrumente;
igrali se bodo zabavne igre z
vodo, žogami; poiskali skriti
zaklad; imeli delavnico Masterchef in kuhali ter pripravili kvize in

skeče.Seveda bo poskrbljeno tudi
za polne želodčke s štirimi obroki
na dan, ves čas pa bosta na voljo
sadje in pijača. Občina Dol pri
Ljubljani vsem otrokom s stalnim
prebivališčem v občini sofinancira
varstvo s 25 EUR na otroka za en
izbrani termin, lahko pa vzamete
dva termina, ki pa ne smeta biti
zaporedna. Pogoj za varovanje
otroka je tudi, da mora zaključiti
najmanj 1. razred, saj varstvo ne
velja za otroke, ki bodo jeseni šele
vstopili v šolo, saj imajo do sep-

Črna kronika

za obdobje med 1. in 31. majem 2020
Kriminaliteta
Prometne nesreče

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

Kaznivo dejanje drzne tatvine
(odtujena denarnica z vsebino).
Škoda znaša nekaj sto evrov

Osredke

Dol

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
(rezultat je pokazal 0,75 mg/l) je bilo
vozniku odvzeto vozniško dovoljenje in
zopet kršitelja podan obdolžilni predlog na
Okrajno sodišče v Ljubljani.

tembra še možnost varstva v vrtcu.
Počitniško varstvo za otroke s
stalnim bivališčem v občini Dol pri
Ljubljani je cenovno zelo dostopno in pride 45 EUR na otroka, a
za omejeno število otrok. V kolikor otrok ni naš občan, je cena
tedenskega varstva 80 EUR, cena
ob zapolnitvi sofinanciranih mest
za otroke naše občine je 70 EUR.
Pri varovanju otrok bodo upoštevali
tudi vsa navodila, ki bodo veljala
za tisto obdobje v času posebnih
ukrepov zaradi Covid-19.

Dolsko

2 prometni nesreči, v kateri ni bil nihče
poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.
Kaznivo dejanje poškodovanje bankomata.
Škoda znaša 1000 EUR.
Kaznivo dejanje poškodovanje laka na osebnem vozilu. Škoda znaša približno 300 EUR.

Ostalo

24. 5. 2020, nekaj pred 15. uro so bili
policisti obveščeni o hudi prometni nesreči
v Senožetih, v kateri je umrl motorist. V
nesreči sta bila udeležena 30-letna voznica
osebnega vozila in 35-letni motorist. Po
do sedaj znanih podatkih je do prometne
nesreče prišlo, ker je voznica v križišču
zavijala levo, pri tem pa odvzela prednost
motoristu, ki je pripeljal nasproti. V trčenju
je motorist dobil tako hude poškodbe, da
je na kraju umrl. Opravljen je bil ogled
prometne nesreče, ki sta se ga udeležila
dežurni preiskovali sodnik in državni tožilec.

Senožeti
18. 5. 2020, okoli 9.30 so bili policisti
obveščeni o prometni nesreči na glavni
cesti pri Senožetih. Po do sedaj zbranih obvestilih
je bilo ugotovljeno, da je mladoletna peška
hodila ob robu vozišča in nato nenadoma stopila
na vozišče v času, ko je mimo pripeljal voznik
osebnega vozila, ki trčenja ni mogel preprečiti.
V nesreči se je peška huje poškodovala in je
bila odpeljana v UKC Ljubljana, kasneje pa je v
bolnišnici zaradi posledic prometne nesreče umrla.

Za vse občane Občine Dol pri Ljubljani so objave zahval, osmrtnic in voščil brezplačne. Prav tako je brezplačna
objava malih oglasov za vse, ki pridelujete prehrambene izdelke, s katerimi bi povečali našo lokalno samooskrbo.
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Foto: osebni arhiv Hiše zabave Pustotnik, www.piso.si

Počitniško varstvo
šolskih otrok

LAS-ov zajtrk na Rajhovi domačiji
Župan Občine Dol pri Ljubljani in predsednik lokalne
akcijske skupine (LAS) Srce
Slovenije Željko Savič si je že
dlje časa prizadeval za obisk
LAS-a Srce Slovenije, saj je
sodelavcem in aktivnejšim
posameznikom iz občine
želel predstaviti ekipo LAS in
njihovo delovanje.

Podstrešje v hiši

Miza, založena z lokalnimi dobrotami, med njimi
tudi izdelki s potrjeno kakovostjo Srca Slovenije

Rajhova domačija

direktorice Mojce Štepic ter
predstavitvi vseh 21 udeležencev, je
Mitja Bratun kot predstavnik LAS
predstavil njihovo delovanje,
spremembe v Strategiji lokalnega
razvoja, ki so bile pred kratkim
potrjene, ter prihajajoči javni poziv, ki
bo objavljen konec meseca.
Po zajtrku smo si ogledali Rajhovo
domačijo, ki je od začetka leta 2020 v
lasti Občine Dol pri Ljubljani. Glede na
razpoložljive notranje in zunanje
površine domačije lokacija
ponuja veliko priložnosti za
razvoj. Župan je predstavil svojo vizijo
in k soustvarjanju idej povabil tudi
prisotne sogovornike, saj se zaveda, da
bo le s pomočjo ljudi načrt uspešno
realiziran. Z lokalnim prebivalstvom si
želi obojestransko koristne odnose, ki
bi temeljili na skupnem dobrem
sodelovanju in želji po trajnostnem
razvoju lokalnega okolja. Z nakupom
200 let stare domačije so se v občini
Dol pri Ljubljani odprle možnosti za
pridobitev novega večnamenskega
prostora za druženje, izobraževanje,
delo in sprostitev. Tja bi lahko umestili
nove društvene prostore, prostor za
dnevni center, trgovino z lokalnimi
izdelki, kavarno, tržnico in nekmetijske
dejavnosti, povezane s čebelarji,
sadjarji, zeliščarji ipd. Župan se zaveda,
da bo prostor pridobil dodano
vrednost z aktivnim sodelovanjem
društev in drugih posameznikov, zato
si želi uspešen dialog. Na zajtrku je bila

Izjave:

Jure Kuhar, Turistično društvo Dol
»Pozdravljam idejo, da smo bili na to srečanje
povabljeni turistični predstavniki iz občine in da
smo imeli možnost spregovoriti. Za krajane je
Rajhova domačija velika pridobitev in pametna
poteza, da je na našem območju tak objekt in
s tem neka garancija, da bo lastnik prispeval
k ohranjanju kulturne dediščine. Podpiram
predstavljeno vizijo in idejni projekt domačije. Je
idealno za izvedbo lokalnih projektov. Všeč mi je
bila tudi ideja o zajtrku, sestavljenemu iz lokalnih
dobrot in postreženem s priborom, krožniki in
kozarci iz obnovljivih virov.«
Zlatka Tičar, Turistično društvo Dolsko
»Srečanje se mi je zdelo koristno, vidi se, da
ima naš župan veliko idej. Predstavila sem še
svojo idejo, da bi bila na Rajhovi domačiji še
prenočišča za pohodnike in kolesarje, cenovno
dostopnejša, kot so na primer skupna ležišča.
Mislim, da bo domačija z leti lepo zaživela. Tudi
ideje o letnem vrtu, sadjarstvu, zeliščarstvu in
prostorih, namenjenim društvom in njihovim
delavnicam, so dobrodošle.«
Martina Umbreht, Turistično društvo Senožeti
»LAS-ov projekt se mi zdi v redu. Senožečani
se radi družimo in udeležimo večjih prireditev
v Dolu, kar se pa tiče te domačije, so mi všeč
predvsem ideje o medgeneracijskih druženjih
in delavnicah. Sadjarske, čebelarske, kuharske
ali zeliščarske. Zanimiv se mi zdi tudi razpis za
sofinanciranje različnih projektov, saj bi z njim
lahko izvedli naše načrte v povezavi z Miškom
Kranjcem in jih naredili turistično zanimivejše.«

prepoznana tudi potreba po ponovni
vzpostavitvi LAS pisarne v občini Dol
pri Ljubljani, zato vse zainteresirane
prijavitelje iz občine Dol pri Ljubljani
vabimo, da se za sestanek dogovorijo
kar v Dolu. 
•Mija Bokal, Nina Keder

Foto: Mija Bokal, Nina Keder

Z

aradi spleta okoliščin oz.
koronavirusa smo z LAS-ovim
zajtrkom počakali, da so se
razmere v državi malce
umirile in se končno srečali v četrtek,
4. junija 2020, ko smo v jutranjih urah
ob dobro založeni mizi združili
prijetno s koristnim. Zbrali smo se
predstavniki Razvojnega centra Srca
Slovenije, predstavniki Občine Dol pri
Ljubljani, člani lokalnih turističnih
društev in nekaj drugih aktivnih
posameznikov. Po županovem
pozdravu in uvodnem nagovoru

