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RaznO

Pletenice 
občinsko glasilo občine 

Dol pri Ljubljani

Januar 2021
Številka 1/2021

Pletenice so informativno glasilo Občine 
Dol pri Ljubljani. Izhaja enkrat mesečno in 

ga brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v 
občini. 

Naslednja številka izide 15. februarja 2021. 
Prispevke za objavo pošljite na elektronski 

naslov pletenice@dol.si. Zadnji rok za oddajo 
prispevkov je 1. februar 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 izvodovFo
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UvODnik

Epidemija nas je spremljala 
dobršen del preteklega leta, 
očitno pa nič ne kaže, da se 
bo kaj hitro spremenilo tudi 

v tem letu. Ukrepi Vlade RS se po-
novno zaostrujejo, izobraževanje na 
domu se podaljšuje. Rekordne sne-
žne radosti, ki jih letošnja zima ponu-
ja, pa so marsikomu nedosegljive. Ne 
preostane nam nič drugega, kot da 
se obnašamo odgovorno ter naredi-
mo vse, da preprečimo širjenje viru-
sa. Tudi na občinski upravi smo se 
novim omejitvam prilagodili, tako da 
so sestankovanja in medsebojni stiki 
zelo omejeni. Kljub mnogim zasto-
jem v različnih gospodarskih dejav-
nostih in omejitvam, ki smo jim pri-
ča, smo uspeli realizirati veliko zasta-
vljenih investicij. Še posebno bi želel 
omeniti nadaljevanje gradnje kanali-
zacije, dvignjenega križišča ter ploč-
nika na Vidmu. Po mnogih letih je bi-
la realizirana izgradnja vodohrana na 
Vrhu pri Dolskem, ki bo tam živečim 
občanom v prihodnje omogočal za-
nesljivejšo in varnejšo vodooskrbo. 
Od bencinske črpalke do Zajelš smo 
rekonstruirali cesto in zgradili ploč-
nik, začeli smo z izgradnjo prvega 
odseka pločnika v Beričevem, zgradi-
li smo vodovod v Petelinjah ipd. Ne 
smemo pozabiti na gradnjo zavijal-
nih pasov in pločnika vzdolž magi-
stralne ceste v Senožetih, ki se bo za-
ključila v naslednjih mesecih leto-
šnjega leta. To bo velika pridobitev 
za ta kraj.
V novem letu načrtujemo nadaljeva-
nje gradnje kanalizacije, pločnika in 
javne razsvetljave na Vidmu proti po-
šti in nato v smeri tovarne JUB. Z do-
končno ureditvijo križišča v Dolu že-
limo še nekoliko počakati. Po eni 
strani ureditev centra Dola še ni ja-
sno določena, po drugi strani pa je 
na tem mestu predvidena gradnja ko-
munalnih vodov (fekalna in meteor-

na kanalizacija), ki v tem delu naselja 
še niso zgrajeni. Ker je zgolj vpraša-
nje časa, kdaj bomo križišče ponov-
no odpirali, bi bilo kakršno koli do-
končno poseganje v tem trenutku 
negospodarno. Prav tako namerava-
mo zgraditi kanalizacijo in pločnik v 
smeri paviljonov, mimo Rajhove do-
mačije. 
Z Ministrstvom RS za infrastrukturo 
smo konec preteklega leta podpisali 
sporazum o sofinanciranju izgradnje 
krožišča Videm na regionalni cesti, 
za katerega si na občini prizadevamo 
že več kot petnajst let. Če ne bo 
kakšnih nepredvidenih presenečenj, 
se bo izgradnja začela v prvi polovici 
letošnjega leta. 
V Dolskem načrtujemo rekonstrukci-
jo vodovoda ter gradnjo pločnika in 
javne razsvetljave. Ta investicija je bi-
la sicer predvidena že v letošnjem le-
tu, vendar projektna dokumentacija 
še ni bila dokončno pripravljena. V 
Senožetih načrtujemo izgradnjo ploč-
nika in javne razsvetljave od 
Mercatorja do šole. Ta del naselja je 
prometno vedno bolj obremenjen. 
Na ključnih odsekih želimo nadalje-
vati z gradnjo pločnika v Brinju in 
Beričevem. Realno oviro predstavlja-
jo težave z odkupi zemljišč, vendar 
upamo, da bomo z lastniki našli sku-
pni interes. V naselju Laze pri 
Dolskem se pri prehodu čez železni-
ške tire načrtuje izgradnja zavijalnega 
pasu, ureditev nevarnega križišča 
proti Zalogu in na tem delu izgradnja 
pločnika. V naselju Vinje se v spo-
mladanskem času predvideva rekon-
strukcija dela ceste in sočasna uredi-
tev propusta čez Kamnico. Javno na-
ročilo za izbiro izvajalca je že zaklju-
čeno. V Zaborštu pri Dolu namerava-
mo razširiti odsek ceste od 
»Pumptracka« do križišča s Korantom 
ter zgraditi enostranski pločnik. 
Zaradi rekreacijskih površin na 

Korantu postaja promet v tem delu 
naselja problematičen. Za reševanje 
prostorskih potreb šole in vrtca načr-
tujemo prestavitev knjižnice in am-
bulante zdravnice v sedanjo občin-
sko stavbo, občinska uprava pa se bo 
preselila v prostore Rajhove domači-
je. To je v tem trenutku gotovo najra-
cionalnejša rešitev. Zavedamo se, da 
so načrti optimistični, vendar se na-
dejamo, da bomo omenjene investi-
cije realizirali v čim večji meri. 
Zeleno luč za morebitno izvedbo 
vseh zastavljenih projektov bodo pri-
žgali občinski svetniki, ki bodo na ja-
nuarski in februarski seji odločali o 
proračunu občine za letošnje leto. 
Stremimo k fleksibilni in učinkoviti 
občinski upravi, ki bo kos zastavlje-
nim izzivom. Na tem mestu bi se že-
lel zahvaliti sodelavcem, ki kljub ma-
loštevilnosti vsak na svoj način pripo-
morejo k uresničevanju skupnih ci-
ljev. Trenutno nas je zaposlenih 8 
upravnih delavcev, čistilka, hišnik in 
pomožni delavec, kar je manj kot v 
ostalih občinah podobne velikosti. V 
tem letu se načrtuje še ena zaposlitev 
delavca gradbene stroke, ostalih spre-
memb ne načrtujemo. 
V novem letu vam navkljub epidemi-
ološko zaostrenim razmeram želim 
veliko sreče in osebnega zadovolj-
stva. Ostanite zdravi!        
 •mag. Rok Prevc, direktor  
 občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani

Letos smo stopili v novo leto na zelo drugačen 
način, kot smo bili tega vajeni do sedaj. 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
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Zaradi izrednih razmer, ki jih spremlja zelo slaba epidemiološka 
slika v Sloveniji, je bila akcija Manj svečk za manj grobov 
letos izpeljana v drugačni obliki. Zaradi ukrepov v času ob 1. 
novembru na žalost nismo mogli organizirati stojnic, a kljub 
temu smo nadaljevali z akcijo. Posamezniki so lahko darovali 
prek spletne banke za namen, določen v začetku akcije: nakup 
defibrilatorja v Klopcah. S pomočjo podpornikov in posameznih 
darovalcev smo tako v naši občini zbrali 1.010 EUR, kar je 
izreden uspeh glede na razmere. Za donirana sredstva se 
zahvaljujemo družbi Eles, župnijski Karitas Dol pri Ljubljani, 
mesariji Mesko, Cvetličarni Gričar in drugim posameznim 
darovalcem (tudi iz drugih občin). Z zbranimi sredstvi in s 
pomočjo Občine bomo tako namestili defibrilator v Klopcah. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste se tudi v teh težkih časih odločili, 
da nas podprete. Ostanite zdravi! • Eva Pinter

RazPis za vPis PReDŠOLskiH OtROk v vRtec 
PRi OŠ Janka MODRa DOL PRi LJUbLJani

Izvedena je bila izravnava nivoja ceste ob 
pločniku v križišču pri Občini v Dolu na strani pri 
Kmetijski zadrugi. Od predmetnega križišča je 
bila vzdolž lokalne ceste v smeri proti župnišču 
sočasno izvedena tudi rešitev odvodnjavanja 
z dvema jaškoma in dodatno ponikovalnico. 
Zaključena so bila tudi gradbena dela za izvedbo 
pločnika na lokalni cesti na Vidmu med hišnima 
številkama 19 in 21.  • Občinska uprava

Na 
treh lokacijah v naši občini je bila 
nameščena klasična pocinkana 
obcestna varovalna ograja. Na cesti 
Laze–Janče je bila v dolžini 24 m 
montirana v betonski venec (na 
fotografiji pred montažo).  
Na lokaciji ob cesti 
Senožeti-Velika vas sta 
bila dva najbolj kritična 
cestna odseka v dolžini 
40 m in 16 m opremljena 
s prav takšno varovalno 
ograjo za povečanje 
varnosti v prometu.  
 • Občinska uprava

Izravnava križišča v Dolu in 
ureditev odvodnjavanja 

Varovalne obcestne 
ograje v Senožetih 
in Lazah

Manj svečk 
za manj 
grobov 2020

Vrtec pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani objavlja razpis 
za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 
2021/22 za vpis s 1. 9. 2021. Izpolnjeno vlogo  »Vloga 
za vpis otroka v vrtec«, ki jo dobite na upravi vrtca ali 
na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in vrtca http://
www.vrtec-osjmdol.si/obrazci/vloga-za-vpis/   oddajte 
osebno v tajništvu ali po pošti, najkasneje do 31. marca 
2021. Če bo prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, 
bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem 
otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v 

vrtec (Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012) 
in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 92/2013 z 
dne 8. 11. 2013) v občini Dol pri Ljubljani. Starši bodo 
o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do 31. maja 
2021.
Pomembno: Vse vloge, ki ste jih starši že oddali med 
letom za sprejem s 1. 9. 2021, bodo enakopravno obrav-
navane in jih ni potrebno ponovno vlagati.
 • Gregor Pečan, ravnatelj  
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V se to je Javni holding 
Ljubljana, ki skupaj s podjetji 
v skupini Energetika   
Ljubljana, JP Voka Snaga in 

LPP ter javnima podjetjema JP LPT in 
ŽALE predstavlja pomemben, a 
neopazen steber, ki sooblikuje 
Ljubljano in okolico – takšno, kot jo 
imamo radi.
Javni holding Ljubljana pomembno 
prispeva h kakovosti življenja v mestu 
in njegovi okolici. S svojo aktivnostjo 
občankam in občanom nudi udobje 
ter kakovost bivanja. Nemoteno 
delovanje tako ključnega sistema, ki 
zagotavlja nujno potrebne javne 
storitve, je še posebej pomembno v 
razmerah, kakršnim smo priča. Med 
epidemijo, ko so delovni pogoji in 
razmere zaostreni po celotni državi, 
si več kot 2.500 sodelavk in 
sodelavcev vsakodnevno prizadeva, 
da občani na svojih domovih vsaj 
malenkost laže prestajajo omejitve.
Sodelavke in sodelavci Javnega 
holdinga Ljubljana z izvajanjem 
strokovnih in podpornih dejavnosti 
skrbijo, da delovni procesi v 
povezanih javnih podjetjih ter v JP 
LPT in ŽALE potekajo nemoteno in da 
uporabniki storitev ne občutijo težav, 
ki jih epidemija prinaša na vsa 
področja človeškega delovanja. Kljub 
razmeram si sodelavci Javnega 
holdinga Ljubljana in povezanih 
javnih podjetij 24 ur na dan, vse dni v 
tednu prizadevajo, da so domovi 
občank in občanov topli, iz njihovih 
pip teče kakovostna pitna voda, da 
odvajanje odpadne vode in ravnanje z 
odpadki potekata nemoteno. Kljub 
vladni ustavitvi javnega potniškega 
prometa so odločeni, da bo LPP 
obdržal svoj položaj in potnike ter 
uspešno nadaljeval s prizadevanji na 
področju trajnostne mobilnosti. Kadar 
avtobusi ne obratujejo, LPP prevoz na 
delo in z dela zagotavlja sodelavcem 
ljubljanskega Univerzitetnega 
kliničnega centra in Doma starejših 

občanov Vič-Rudnik, Enota Bokalce.
Nemoteno delovanje je plod 
dolgoletnega dela in uspešnega 
vodenja skupine pa tudi uigranosti 
sodelavk in sodelavcev, predvsem pa 
njihove srčnosti, predanosti in 
odločenosti, da so najboljši servis 
občankam in občanom in so jim na 
voljo tudi v za vse težkih razmerah. 
Kot še nikoli doslej prihaja do izraza 
solidarno in odgovorno ravnanje 
sodelavcev Javnega holdinga 
Ljubljana in javnih podjetij.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA
Urad direktorice
Opravlja strokovne in organizacijske 
naloge za organe družbe (skupščino, 
svet ustanoviteljev, nadzorni svet, 
kolegij direktorjev), spremlja 
izvajanje sprejetih odločitev, izvaja 
naloge s področja odnosov z 
javnostmi ter druge naloge za 
potrebe direktorice družbe.
V 10 LETIH JE BILO NA 112 SEJAH 
SKUPŠČINE IN SVETA 
USTANOVITELJEV JAVNIH 
PODJETIJ, POVEZANIH V JAVNI 
HOLDING LJUBLJANA, SOGLASNO 
SPREJETIH 922 SKLEPOV. ČLANI 
NADZORNEGA SVETA SO V 
10-LETNEM OBDOBJU NA 69 SEJAH 
SPREJELI 709 SKLEPOV.

Služba za notranjo revizijo
Opravlja naloge notranjega 
revidiranja in strokovne ocene 
pravilnosti in smotrnosti poslovanja 
družb v skupini.

SEKTORJI
Sektor za finance in 
računovodstvo
Izvaja dela in naloge s področja 
financ, računovodstva, plana, analiz 
in kontrolinga in v tem okviru skrbi 
za plačilni promet, likvidnost, 
zadolževanje, izdelavo 
računovodskih izkazov, izdeluje letna 
poročila in poslovne načrte.

V OBDOBJU OD 2010 DO 2019 JE 
PREJEL SKORAJ 558.000 VHODNIH 
RAČUNOV IN IZDAL VEČ KOT 
MILIJON OPOMINOV. DO KONCA 
LETA 2019 JE SKLENIL SKORAJ 
47.000 SOGLASIJ ZA DIREKTNE 
OBREMENITVE.

Sektor za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve
Izvaja dela in naloge s področja 
pravnih zadev in zastopanja na 
sodišču, upravljanja s kadri, varnosti 
in zdravja pri delu ter splošnih zadev 
s posebnim poudarkom na skladnosti 
splošnih pogojev poslovanja in aktov 
s področja dejavnosti Javnega 
holdinga Ljubljana. 
V 10 LETIH JE VLOŽIL VEČ KOT 
30.000 PREDLOGOV ZA IZVRŠBO, 
IZTERJAL VEČ KOT 23 MILIJONOV 
EVROV TER PRIPRAVIL OZIROMA 
PREGLEDAL VEČ KOT 10.500 
POGODB.

Sektor za javna naročila
Vodi in izvaja postopke javnih naročil 
in nabav ter skupnih javnih naročil za 
vsa javna podjetja in po pooblastilu 
za občine družbenice.
V 10 LETIH JE IZVEDEL SKORAJ 
3.000 JAVNIH NAROČIL, KATERIH 
VREDNOST JE ZNAŠALA VEČ KOT 
911 MILIJONOV EVROV TER 
SKLENIL VEČ KOT 3.300 POGODB, 
OKVIRNIH SPORAZUMOV IN 
ANEKSOV.

Sektor za informatiko
Opravlja dela in naloge s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter zagotavljanja 
nemotenega delovanja vseh sistemov.
SKORAJ 70.000 ZAHTEVKOV ZA 
PODPORO DELOVANJA SLUŽB 
JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA IN 
JAVNIH PODJETIJ JE REŠIL V 10 
LETIH. UPRAVLJA Z VEČ KOT 600 
APLIKACIJAMI.
•Zdenka Grozde, Javni holding Ljubljana

Podjetje, brez katerega bi lahko vladal kaos, pa na to niti ne pomislimo. Podjetje, ki 
deluje kot motor mesta in okolice, ki s strateškim vodenjem in usmerjanjem skrbi, da se 
vse storitve javnih podjetij neopazno vklapljajo v vsakdan več kot 300.000 občanov. 

Skrbimo za kakovost bivanja 
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Na glasovanje je bilo uvrščenih 14 predlogov iz 
VO Dol, VO Dolsko in VO Klopce, ki so bili 
skladni z merili participativnega 
proračuna. Glasovanja se je udeležilo 108 

občanov, prebivalcev območij vaških odborov Dol, 
Dolsko in Klopce, ki so izbrali 5 projektov. Iz končnega 
izida je bilo izločenih skupaj 14 neveljavnih glasovnic  

(3 VO Dol in 11 VO Dolsko). Iz VO Dol se je pripelo 47 % 
glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz VO Dolsko 37 % 
glasovnic (od tega 11 neveljavnih) in 16 % iz VO Klopce 
(vse veljavne). Na območjih VO Laze in Senožeti sta bila 
že avtomatsko uvrščena v izvedbo 2 projekta (razširjen 
projekt VO Senožeti smo združili v en projekt), saj za 
območje omenjenih vaških odborov ni bilo uvrščenega 
tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje 
potrebno oziroma smiselno. Skupaj bo Občina Dol pri 
Ljubljani v letu 2021 tako izvedla 7 novih projektov iz 
naslova participativnega proračuna »Po izboru 
občanov!«. Nadaljevalo se bo tudi izvajanje še 
nezaključenih projektov iz leta 2020.
Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski 
proračun za leto 2021, so predstavljeni v nadaljevanju in 
so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za 
posamezno območje VO.

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o 
projektnih predlogih za participativni proračun 
Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 
21. 12. 2020, ugotovila izid glasovanja. Vse 
glasovnice je preštela ter preverila skladnost 
z zapisniki volilnih komisij in podpisi v 
glasovalnem imeniku.

Občina Dol pri Ljubljani bo v letu 2021 izvedla 7 novih projektov 
iz naslova participativnega proračuna »Po izboru občanov!«

Vaški 
odbor
Dolsko

Dolsko

Dolsko

Dolsko

Dol

Dol

Dol

Dol

Dol

Dol

Dol

Klopce

Klopce

Klopce

Laze

Senožeti

Senožeti

VrEdNost 
projEkta (EUr)
8.500 EUR

6.000 EUR

3.000 EUR

11.350 EUR

10.000 EUR

20.000 EUR

6.000 EUR

3.660 EUR

17.300 EUR

10.000 EUR

3.000 EUR

9.300 EUR

2.350 EUR

20.000 EUR

17.580 EUR

19.945 EUR

5.400 EUR

NaZiV 
prEdLoGa
Vegova pot (QR kode in INFO table  o 
znamenitostih v občini)

Jeklena varnostna ograja ob cesti do 
Jemčevega znamenja

Športna abeceda za otroke

Izgradnja javne razsvetljave Vinje

Obnova trim steze

Sanacija mostu in ureditev potoka v Zaborštu

Ustavimo komarje

Igralni dnevi

Plezalna stena na OŠ Janka Modra

Brezskrbno poganjanje koles po občini

Športna abeceda za otroke

Napeljava JR v Zagorici

Postavitev vodnega hidranta v Zagorici

Ureditev prostora za GD Klopce

Sanacija ceste v Lazah

Večnamenska lopa

Večnamenska lopa

kratEk opis 
projEktNEGa prEdLoGa
Vegova pot – QR kode in informativne table o  
znamenitostih v občini

Izvedba varovalne ograje ob najbolj nevarnem odseku ceste

Različne gibalne vsebine v domačem okolju in na prostem

Izgradnja JR od Vinje 8a do Vinje 19

Obnova trim steze, zamenjava dotrajanih naprav

Sanacija mostu in ureditev potoka pred mostom v Zaborštu

Ozaveščanje in izobraževanje o tigrastih komarjih, izvedba akcije 
“ustavimo komarje”, pregled javnih delov občine in praktična pomoč

Društvo Naturo organizira igralne dneve za otroke v naravi 1x mesečno

Plezanje – rekreacija, šport, druženje

Zaprtje cest za avtomobile, varna vožnja s kolesi, malica na cilju, 
postavitev stojnic za lokalne pridelovalce

Različne gibalne vsebine v domačem okolju in na prostem

Izgradnja JR od kmetije Prašnikar do Zagorice 10/11

Postavitev vodnega hidranta za zagotavljanje požarne varnosti

Vadišče za gasilske vaje in tekmovanja, igrišče za rekreacijo,  
izhodišče za pohodnike na Murovico, parkirišče

Sanacija ceste pred/za železniškim prehodom na cesti 549/11 v 
dolžini 60 m

Večnamenska lopa za shranjevanje opreme in orodij vseh društev, ki 
delujejo v Senožetih, obenem pa tudi prireditveni oder za dogodke

Večnamenska lopa za shranjevanje opreme in orodij vseh društev, ki 
delujejo v Senožetih, obenem pa tudi prireditveni oder za dogodke
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izpis sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta Občine 
Dol pri Ljubljani z dne 24. 11. 2020

nOvice iz Občinske stavbe

Iz VO Dol se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 51 
občanov. 48 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile 
izločene. Izglasovani projekt, ki je umeščen v občinski proračun za 
leto 2021 za območje VO Dol, je plezalna stena na OŠ Janka Modra v 
skupni vrednosti 17.300 EUR.
Iz VO Dolsko se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 40 
občanov. 29 glasovnic je bilo veljavnih, 11 neveljavnih pa je bilo 
izločenih. Pri tem je komisija ugotovila, da izločene glasovnice ne bi 
spremenile izida glasovanja. Izglasovana projekta, ki sta umeščena v 
občinski proračun za leto 2021 za območje VO Dolsko, sta izgradnja 
javne razsvetljave Vinje in jeklena varnostna ograja ob cesti do 
Jemčevega znamenja. Skupna vrednost obeh umeščenih projektnih 
predlogov je 17.350 EUR.
Iz VO Klopce se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 17 
občanov. Vse glasovnice so bile veljavne. Izglasovana projekta, ki sta 
umeščena v občinski proračun za leto 2021 za območje VO Klopce, 
sta napeljava JR v Zagorici in postavitev vodnega hidranta v 
Zagorici. Skupna vrednost umeščenih projektnih predlogov je 11.650 
EUR.
Projekta z območja VO Laze (sanacija ceste v Lazah) in VO Senožeti 
(večnamenska lopa – projekt predlagan v dveh delih) sta se v izvedbo 
uvrstila neposredno, zanju glasovanje ni bilo izvedeno. Vrednost 
umeščenega projekta iz VO Laze je 17.580 EUR, vrednost predloga iz 
VO Senožeti pa 19.945 EUR (+ 5.400 EUR neporabljenih sredstev iz 
leta 2020).
Prebivalci VO Beričevo letos niso posredovali svojih predlogov. V 
razpisu je obljubljeno, da bodo neporabljena sredstva 
participativnega proračuna (po posameznih VO-jih) prenešena v 
rezervni sklad in bodo namenjena za potrebe dotične vaške 
skupnosti. Tako smo se odločili, da omogočimo razširjeno izvedbo 

predlaganega projekta iz leta 2020: postavitev 
telovadnih (fitnes) naprav na javnem 

igrišču pri gasilskem domu. Projekt je 
bil namreč ob oddaji preskromno 
ocenjen in za nakup vseh želenih 

naprav ter ureditev podlage je 
primanjkovalo slabih 8.000 EUR. Sedaj 
bo igrišče zaživelo v celoti. Pogodba z 
izvajalcem je že podpisana, 
rekonstrukcija igrišča pa se začne v 

prvi polovici leta 2021. O porabi 
ostanka sredstev bo odločala Občina 
v sodelovanju z vaškim odborom. 

VO KLOPCE

VO DOL

VO DOLSKO

ad 1 skLEp: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku v 
predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.

ad 2 skLEp: Razreši se članica Nadzornega odbora 
Občine Dol pri Ljubljani Tina Kramer. Sklep je bil sprejet.

ad 3 skLEp: 1. Občinski svet Občine Dol pri Ljub-
ljani sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta »Čebelja pravljica povezuje 
(EKSRP)«. 2. Občinski svet pooblašča organ, pristojen za 
izvrševanje proračuna, za sprejem novelacije investicijske 
dokumentacije zaradi potrebe pridobitve državnih in evrop-

skih sredstev, in sicer izključno v primeru, ko slednja ne 
vpliva na povečanje rezervacije proračunskih sredstev za 
investicijo v predlagani projekt. Sklep je bil sprejet.

ad 4 skLEp: 1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
sprejme sklep o potrditvi dokumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta »Park življenja (EKSRP)«. 2. Občin-
ski svet pooblašča organ, pristojen za izvrševanje pro-
računa, za sprejem novelacije investicijske dokumentacije 
zaradi potrebe pridobitve državnih in evropskih sredstev, 
in sicer izključno v primeru, ko slednja ne vpliva na pove-
čanje rezervacije proračunskih sredstev za investicijo v 
predlagani projekt. Sklep je bil sprejet.
 Zapisal: Darko Ilievski
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Ob slovesu od starega leta 
smo na pogovor povabili 
našega župana, da nam 
predstavi svoje poglede in 
dosežke v preteklem letu in 
hkrati na polovici svojega 
mandata. 

V tem letu še več gradenj

Poslovili smo se od preteklega le-
ta, ki bo zaradi pandemije novega 
koronavirusa nedvomno zazna-
movalo naš način življenja tudi v 
prihodnosti. Kako pa ste vi videli 
dogajanje v naši občini in kateri 
dogodki so po vašem mnenju za-
znamovali življenje v letu 2020?
Dobršen del preteklega leta se je res 
vse vrtelo okoli novega koronavirusa. 
Nedavno, v začetku novembra sva ga z 
ženo tudi sama prebolela. Najina izku-
šnja s covidom-19 se je izrazila v precej 
blagi obliki. Kaj je temu botrovalo, je 
težko soditi, lahko samo rečeva, da 
kljub vsem priporočenim ukrepom 
imaš občutek, da nisi storil dovolj in da 
moraš biti v bodoče še bolj pazljiv, kajti 
ko te seznanijo s pozitivnim testom, v 
tebi in pri tvojih bližnjih obstaja velika 
negotovost, kakšne bodo posledice. 
Številke o žrtvah v preteklem letu so bi-
le zastrašujoče in čim prej si želim, da 
bo cepivo dostopno vsem v naši obči-
ni, kajti le tako se bo naše življenje spet 
vrnilo v ustaljene tirnice. 

Večkrat smo že poročali o aktiv-
nostih štaba Civilne zaščite Dol. 
Kako ste zadovoljni z njihovim 
delovanjem? So dobro odigrali 
svojo vlogo?
Moram priznati, da sem imel ob ime-
novanju novega Štaba civilne zaščite 
Dol veliko srečo. V štabu so zbrani res 
predani in požrtvovalni prostovoljci na-
še občine, ki so skozi leta izobraževa-
nja na področju izrednih dogodkov 
dosegli veliko stopnjo profesionalnega 
znanja in izkušenj v vodenju in načrto-
vanju ukrepov. V prvem marčevskem 
valu je bilo potrebno vse zgraditi iz te-
meljev, to nam je tudi uspelo. Z našo 
pomočjo in s sodelovanjem vseh, ki so 
nudili pomoč občanom, to so zdra-

vstvo, patronažna služba, pomoč na 
domu, gasilska društva, lekarna, oba 
župnika, dostava hrane, prostovoljci za 
šivanje mask in drugi, je prvi val minil 
skoraj brez večje okuženosti v naši ob-
čini, do sredine oktobra smo jih imeli 
manj kot dvajset. Potem pa so se kon-
čale počitnice, v šolah in vrtcih se je 
delalo s polno paro, kar nam je v drugi 
polovici oktobra v naši največji šoli in 
vrtcu posledično prineslo eno od ve-
čjih žarišč koronavirusa. K sreči smo že 
par dni pred zaostrovanjem omejitve-
nih ukrepov obe ustanovi zaprli in s 
tem zmanjšali možnost še večje okuže-
nosti . Drugi val nam je prinesel še več 
okužb, kar je bila logična posledica na-
šega načina življenja in bližine večjih 
mest, kjer naši občani v večini tudi de-
lajo. Tako imamo zdaj, v začetku janu-
arja že skoraj 350 evidentiranih bolni-
kov, kar je nekaj več kot 5 % vseh pre-
bivalcev naše občine. Številke niso naj-
višje v primerjavi z drugimi občinami, 
kljub temu pa še vedno izvajamo vse 
ukrepe, razkužujemo skupne prostore 
v zdravstvenih ambulantah, v prostorih 
občine, v kulturnem domu ter ves čas 
skrbimo za materialno in teh-
nično popolnjenost sredstev, 
če bi jih potrebovali pri naj-
slabšem scenariju.

Kako v teh kriznih časih 
sodelujete z zdravniki, s 
policijo, sosednjimi 
občinami? 
Sodelovanje z vsemi navede-
nimi je na zavidljivi ravni, 
usklajevanja potekajo dnev-
no ali tedensko. Predvsem 
pa je pri tem potrebno pou-
dariti, da je stopnja odgovor-
nosti vseh naštetih visoka. V 
tem času imam občutek, da 
smo postali še bolj povezani, 
spoznali smo, kako smo ran-
ljivi in da drug brez drugega 
ne moremo. Zato je ta skup-
na vez v boju priti koronavi-
rusu postala še trdnejša.

V naši občini smo imeli v 
decembru precejšnje 
število okuženih, velik 
odziv je bil tudi na 

brezplačno 
testiranje. 
Vesel sem, da 
nam je dan 
pred silvestrom 
uspelo zagoto-
viti brezplačno 
testiranje. Med 
ljudmi je bilo čuti-
ti veliko stisko in 
negotovost, vprašanje 
je bilo, ali otroci in vnuki 
lahko pridejo na skupno praznovanje 
ter ali lahko babici in dedku voščijo. 
Veliko jih je ob tem vprašanju imelo 
svoje mnenje, za vse tiste, ki pa so se 
hoteli prepričati in narediti nekaj več, 
pa je bilo testiranje več kot dobrodo-
šlo. Žal nam je, da smo imeli na razpo-
lago samo enega strokovnjaka, katere-
mu je ob pomoči naših članov civilne 
zaščite uspelo v slabih šestih urah te-
stirati 215 oseb. Od teh jih je bilo 8 po-
zitivnih. Potreba po naslednjem takem 
testiranju se bo verjetno pokazala 
pred odpiranjem šol in vrtcev, ko bo 
potrebno v najkrajšem času testirati 
okoli 120 zaposlenih v Zavodu Janka 

Na Rajhovi domačiji so prostovoljci šivali zaščitne maske.

Na Rajhovi domačiji, kjer je potekala predstava na prostem.
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Modra. Mislim, da smo tudi na ta izziv 
pripravljeni in bomo s strani civilne 
zaščite nudili vso tehnično in kadro-
vsko pomoč za izvedbo testiranja.

Pri vseh aktivnostih civilne zašči-
te so bila in so za izvedbo in pod-
poro vseh ukrepov ključnega po-
mena dobro organizirana gasil-
ska društva. Kako pa je z njihovo 
opremljenostjo?
Brez gasilcev si ne bi mogel 
predstavljati delovanja naše občine ob 
izrednih dogodkih. Priznati moram, 
da so tudi moji predhodniki gledali na 
njihove potrebe z veliko skrbnostjo. 
Kadrovsko in tehnično stanje v 
društvih je zelo dobro, nekatera 
društva v pozitivnem smislu tudi malo 
izstopajo. Na letni ravni občina za 
delovanje gasilskih društev in nabavo 
novih vozil nameni najmanj okoli 
135.000 EUR. V zadnjih dveh letih smo 
tako bistveno pripomogli pri 
zamenjavi dveh vozil za potrebe PGD 
Klopce in PGD Dolsko. V naslednjih 
treh letih pa nas čaka večji zalogaj v 
smislu nabave vozila za PGD Dol, ki bi 
po prvih ocenah stal lahko več kot 
250.000 EUR. Ostala oprema se 
nabavlja po prioritetah Gasilske zveze 
Dol-Dolsko.

Kako je sicer novi koronavirus 
vplival na delovanje Občine? 
Občinska uprava je v tem času delova-
la nemoteno, prav tako je bil tudi 
Krajevni urad večji del časa odprt. V 
skladu z navodili NIJZ in priporočili 
Vlade smo naše zaposlene razdelili v 
dve skupini, ena je bila prisotna na 
občini, druga skupina pa je opravljala 
naloge od doma. Izjema pri tej razdeli-
tvi so bili zaposleni v razvoju, investici-
jah in vzdrževanju, ki so večji del opra-
vljali naloge v pisarni in na terenu. 

Se korona kriza kaj pozna tudi pri 
občinskem proračunu? Menda bo-
ste sedaj prvič izvedli občinsko se-
jo na daljavo? Kaj bodo ključne 
točke na tej seji, česa se nadejate, 
kaj bi izpostavili?
Na proračun kriza ni bistveno vplivala, 
večji del zastavljenih nalog smo opra-
vili, nekatere še pozno v decembru. 
Sredstev je dovolj, ob koncu leta nam 
je na računu skupaj ostalo okoli 
1.254.000 EUR. Za ta sredstva srčno 
upam, da jih bomo uspeli v celoti za-
držati, kajti kmalu po novem letu načr-
tujemo sestanek z Energopanom in 
banko SKB v zvezi z neplačanimi naje-
mninami za vrtec v preteklem manda-
tu, ko bo na nek način, v najslabšem 
primeru potrebno vrniti dolg v višini 
1.490.810,50 EUR ter plačati zakonite 
zamudne obresti v višini več kot 
400.000 EUR in sodne stroške v višini 
več 70.000 EUR. Upajmo, da vse ne bo 
tako črno, saj smo letošnji proračun 
tako kot preteklega začrtali zelo ambi-
ciozno. Želimo nadaljevati s kanaliza-
cijo od Vidma proti Dolu, nadaljevati z 
gradnjo pločnika v Beričevem in 
Brinju, dvakrat po 400 metrov, izvesti 
obnovo vodovoda in izgradnjo pločni-

ka skozi Dolsko, obnoviti 
cesto v Kamnici skupaj z 
izgradnjo mostu, izvesti 
gradnjo pločnika v 
Senožetih od Mercatorja 
do Podružnične šole 
Senožeti, v Lazah začeti z 
gradnjo pločnika od mo-
stu čez Savo do bodočega 
podhoda pri železniški 
postaji, urediti ločen zavi-
jalni pas pred železniško 
zapornico v Lazah ter sa-
nacijska in vzdrževalna 
dela na različnih cestah v 
občini. Predvsem pa si že-

limo v tem letu zagotoviti tri oddelke v 
Osnovni šoli Janka Modra, nove pro-
store za splošno ambulanto in knjižni-
co ter začasno preseliti občinsko upra-
vo na Rajhovo domačijo. Obravnava 
vseh teh in tudi drugih predlogov bo 
letos prvič potekala na daljavo. Upam, 
da bo seja potekala nemoteno in da 
bomo v marcu že imeli potrjen prora-
čun.

Sicer pa smo že v preteklem letu 
imeli več gradbišč po občini. Kaj 
vse se je zgradilo?
Kot enega največjih gradbišč v naši 
občini bi lahko izpostavil obnovo 
Zasavske ceste s pločniki in uvozi v 
Senožetih. Gradbišče je potekalo na 
razdalji približno 2,5 kilometra, 
specifika tega gradbišča pa sta bila 
velik pritisk zalednih vod in neurejena 
kanalizacija v severnem delu. Občina je 
skupaj z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo resno pristopila k 
ureditvi pogojev za prestrezanje 
meteornih vod, izdelavi osnovnega 
načrta kanalizacije vzdolž celotne trase 
obnove in izvedbo kanalizacijskih 
propustov za potrebe vseh treh naselij 
v Senožetih. Brez zelo hitrega odziva 
občinske uprave pri reševanju težav s 
kanalizacijami bi bil lahko ogrožen 
celoten projekt. Trenutno DRSI 
zaključuje obnovo, občina pa nadaljuje 
z načrtovanjem podrobnih projektov 
za drugo fazo izgradnje kanalizacije v 
zahodnem delu Senožeti 1 in 2. Drugi 
večji projekt je bila izgradnja celotne 
infrastrukture skupaj s kanalizacijo od 
križišča pri šoli do bodočega rondoja 
na Vidmu. Ob tej rekonstrukciji se je 
naknado uredilo še dvignjeno križišče 
in nadaljevanje pločnika proti mostu 
čez Mlinščico. 

Ureditev 
dvignjenega 
križišča pred 
OŠ Janka 
Modra

Gasilska vaja 
PGD Dol

Brezplačno testiranje na novi 
korona virus v KUD Dolsko
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Tretja večja investicija je bila obnova 
ceste od OMW do Zajelš, četrta pa re-
konstrukcija ceste z izgradnjo pločni-
ka v dolžini 240 metrov, ki je potekala 
v Beričevem od mosta čez Pšato proti 
Brinju. Ob zaključku tega dela je bilo 
kar nekaj negodovanja, da se je s tem 
posegom zmanjšal vozi pas. Vozni 
pas še vedno omogoča varno srečeva-
nje dveh osebnih vozil, pri občasnem 
srečevanju s tovarnjaki in večjimi 
kmetijskimi stroji pa mora eno vozilo 
zapeljati na bankino. Dokončna širina 
vozišča se bo načrtovala pri izgradnji 
kanalizacije, do takrat pa bomo s pro-
metno ureditvijo poskušali bistveno 
zmanjšati vožnjo tovornim vozilom, 
razen tistim, ki imajo sedež dejavnosti 
na območju omenjenih vasi. Peti večji 
projekt se nanaša na izgradnjo nove-
ga vodohrana Vrh, ki bo bistveno iz-

boljšal preskrbo z vodo v višje ležečih 
vaseh in izboljšal požarno varnost. 
Ravno tako je pomemben zaključek 
izgradnje vodovoda v Petelinjah. V 
občini imamo sicer še kar nekaj nesa-
niranih plazov, trije so po projektant-
ski vrednosti skupaj ovrednoteni čez 
milijon evrov. V letošnjem letu načrtu-
jemo dodatno preveritev projektant-
skih rešitev in izdelavo morebitnih 
novih projektnih rešitev, ki bi poseg 
bistveno pocenile. Ena takih rešitev je 
bila že preizkušena na plazu v Vinjah, 
ki se ga je saniralo s suhomontažnimi 
gabioni in sidranjem. V primeru sana-
cije ceste proti Zagorici bi se lahko 
uporabili podobni gabioni skupaj s si-
dri, ki bi lahko segali v brežino od tri-
deset do štirideset metrov. Taka pro-
jektantska rešitev bi lahko pri končni 
izvedbi prihranila občini skoraj 50 od-

stotkov sredstev. In da ne pozabim 
omeniti še velik napredek pri sanaciji 
občinskih objektov v smislu bolj učin-
kovite rabe energentov. V preteklem 
letu smo tako zamenjali kotlovnice na 
kurilno olje z ogrevanjem na zemljski 
plin v Kulturnem domu Dolsko in 
Podružnični šoli Dolsko, v 
Podružnični šoli Senožeti in stano-
vanjskem objektu v Zagorici pa smo 
kotlovnici zamenjali s sodobnimi to-
plotnimi črpalkami. 

Kako pa se je na občini 
spremenilo število zaposlenih, 
kakšno je stanje sedaj in kako bo 
v prihodnosti?
Občinska uprava je živ organizem, 
občani pričakujejo, da deluje ves čas 
kot usklajen in namazan avtomobilski 
motor z 12 ventili. Žal, včasih teh po-

Obnovljena cesta 
Zajelše-OMW 

Čiščenje kanalov v Dolu.

Obnovljena cesta Osredke

Sanacija 
plazu Vinje

Vodohran  Vrh

 Obnovljena cesta 
v Petelinjah.

V Beričevem je zgrajen pločnik in nova javna razsvetljava.
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gojev iz različnih razlogov ni moč do-
seči. Tudi v letošnjem letu smo imeli 
nekaj sporazumnih odpovedi in zapo-
slitev novih uslužbencev. V prejšnih 
Pletenicah me je bivši župan spraše-
val, če imam težave. Res je, imel sem 
jih zaradi dveh neustreznih zaposlitev, 
Andreja Krmelja in Senada Kumalića. 
Njuna odhoda sta bila posledica 
usklajevanja ukrepov revizijskih ugo-
tovitev iz njegovega mandata, eno 
spremembo pa sem predlagal sam, 
ker sem na delovnem mestu Mojce 
Marinček želel napredek v strokov-
nem in organizacijskem smislu na 
tem področju. Delovno mesto je bilo 
spremenjeno iz višjega referenta v viš-
jega svetovalca. Zadnja kadrovska 
sprememba pa je bil odhod višje sve-
tovalke za urbanizem Suzane Jamšek, 
ki je na lastno željo našla zaposlitev 
na Mestni občini Kranj, ki je bliže nje-
nemu domu. Za slednjo sem tudi v 
prejšnih Pletenicah zapisal, da mi je 
žal, ker je bila zelo vestna in strokovna 
sodelavka. V tem času smo vse naloge 
z prerazporeditvami opravili in na no-
vo zaposlili štiri sodelavce. Razumeti 
morate, da naša občinska uprava ni 
velika in da se od vsakega pričakuje 
polno obremenitev.

Zaradi novega koronavirusa je 
odpadla tudi večina kulturnih in 
športnih prireditev. Ali to 
pomeni, da jih v tem letu lahko 
pričakujemo v dvojni meri? 
Kakšna je usoda letošnjih 
prireditev?
Kulturnih prireditev v naši občini je 
bilo po zaslugi naše sodelavke iz 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
Nataše Klemenčič, in Galerije 19 iz 
Dolskega kar precej. Seveda društva 
niso mogla izvesti vseh načrtovanih 
dogodkov, tudi udeležba na teh do-

godkih je bila omejena, ampak kljub 
temu se spomnimo na dve čudoviti 
razstavi v spomin na dosežke olimpi-
onikov Miroslava Cerarja in Bojana 
Križaja v Galeriji 19 ter na ciklus kul-
turnih prireditev v jesenskem času, ki 
jih je v Erbergovih paviljonih pripravi-
la Nataša Klemenčič. Na obeh lokaci-
jah se je čutilo hrepenjenje po takih 
dogodkih ter velika hvaležnost orga-
nizatorjem za pogum in trud ob iz-
vedbi teh prireditev. Tudi nekaj špor-
tnih prireditev je bilo v organizaciji 
Športnega društva Dolsko, Tekaško-
smučarskega kluba Dol in drugih. 
Predvsem je bila tu prednost organi-
zatorjev, da so aktivnosti lahko izvajali 
udeleženci posamezno in da so bili 
tudi upoštevani vsi priporočeni ukre-
pi. Ne smemo pozabiti na aktivnosti 
turističnih društev, ki so kljub omejit-
vam in zaradi njih v omejenem smislu 
poskrbeli za svoje člane, da so lahko 
izvedli posamezne dogodke. Tu bi 
predvsem pohvalil Turistično društvo 
Dolsko za uspešno izvedeno prvo tr-
gatev na Rajhovi domačiji. 

Katere prireditve lahko torej pri-
čakujemo v letošnjem letu?
Kot lahko sami ugotovite iz dnevnih 
poročil različnih medijev in ocen stro-
kovnjakov, lahko umiritev tretjega vala 
pričakujemo nekje v aprilu ali maju. 
Tako da se naši načrti lahko začnejo 
umeščati šele od maja naprej. Za našo 
občino bi bil lahko letos eden večjih 
dogodkov izvedba prireditve v petek, 
16. maja, pri Erbergovih paviljonih v 
Dolu praznovanje 200-letnice obiska 
Cesarja Franca l., ki je 16. maja 1821 s 
soprogo obiskal barona Jožefa 
Klasanca Erberga v Dolu. Prireditev je 
načrtovana v sklopu prireditev ob 
obeležitvi 200-letnice Ljubljanskega 
kongresa Svete alianse, ki je po napo-
leonskih vojnah predstavljala najpo-
membnejše mednarodno zavezništvo. 
Srečanje pentarhije evropskih velesil, 
na katerem sta osebno sodelovala av-
strijski cesar Franc l. in ruski car 
Aleksander l., je Ljubljano z okolico, 
takrat glavno mesto Vojvodine 
Kranjske, za skoraj pol leta spremeni-
lo v središče svetovne politike. Druga 
prireditev je načrtovana v petek, 18. 
junija, in sicer prireditev za mlade v 
sodelovanju z Osnovno šolo Janka 
Modra “Pozdrav poletju”. Tretja večja 
prireditev pa je načrtovana za soboto, 

19. junija, na ploščadi pred 
Podružnično šolo Dolsko v počastitev 
30. obletnice razglasitve in obrambe 
samostojne Slovenije. Prav tako ima-
mo v načrtu še tradicionalni Pozdrav 
jeseni, ki bi se izvedel v soboto, 2. ok-
tobra, na ploščadi Osnovne šole 
Janka Modra. Druge prireditve, kot so 
gasilske veselice, trgatev, martinova-
nje, decembrsko rajanje, pa bi se izva-
jale po programih društev in v sodelo-
vanju z Občino.

Še vprašanje ob koncu intervjuja. 
Za vami je že polovica mandata. 
Kako ste zadovoljni z dosedanjim 
opravljenim delom?
To je zelo težko vprašanje. Če bi ob 
nastopu funkcije dobil občinsko 
upravo v dobri kondiciji, če bi bila 
blagajna občine na pozitivni ničli in 
če bi pogledal, kaj je bilo v preteklih 
dveh letih narejenega, bi bil 
zadovoljen. Ker pa se zavedam, da so 
pred menoj še mukotrpna pravdanja, 
iskanje dodat nih virov financiranja, 
kreditiranja in skozi različne razpise 
iskanja dodatnih sredstev za razvoj, se 
zavedam, da bo potrebno za te izzive 
nameniti še več časa kot le redne 
delovne obveznosti. V marcu, ko sem 
se odločil, da bom delo opravljal 
poklicno, mi je moj predhodnik 
očital, da se želim s sredstvi občine 
okoristiti, a resnica je daleč od tega. 
Plača, ki jo dobim, je z zakonom 
določena za 51. plačni razred in znaša 
neto 2.113,49 EUR, brez dodatka za 
delovno dobo, hrano in prevoz. 
Menim, da je ta dohodek ustrezen in 
spodoben ob upoštevanju, da sem 
skoraj vsak dan vpet v življenje 
skupnosti. Želel pa bi si v prihodnje 
malo več spoštovanja in dostojnega 
vedenja s strani nekdanjega župana, 
kajti nenehno podtikanje in zavajanje, 
ki ga izraža v vseh svojih prispevkih, 
ne vodi k urejeni podobi naše občine. 
Ob nastopu mojega mandata je bil 
povabljen h konstruktivnim 
izmenjavam mnenj, a žal je v njem še 
vedno preveč grenkobe po volitvah in 
preveč želje po maščevanju. Upam, da 
v naslednjih dveh letih ne boste imeli 
veliko priložnosti spraševati se in 
zgražati ob branju najinih očitkov. 
Ostanite zdravi, pred nami je še nekaj 
zahtevnih mesecev, kot kaže pa bo 
druga polovica leta bolj vesela, 
pozitivna in čarobna.  •Nina Keder

 Ureditev 
premičnega odra 

v Senožetih.
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1. VPRAŠANJE
Prosim, če lahko obnovite pravila 
varne hoje pešcev med sprehodi po 
cestah.  Opažam, da ljudje hodijo po 
cestah (brez pločnikov) po isti strani, 
kot vozijo avtomobili. Kar seveda ni 
prav. Dobro bi bilo tudi poudariti, naj 
se v večernem času opremijo s 
svetlečimi odsevniki.

O: Pešci smo najbolj ranljivi udele-
ženci cestnega prometa. Slovenske ce-
ste vsako leto zahtevajo smrtne žrtve in 
hudo poškodovane tudi med pešci, žal 
iz »črne statistike« nismo izvzeti niti ob-
čani naše občine. Kot pešci lahko za 
svojo varnost največ naredimo prav sa-
mi, nikoli pa ne pozabimo:

· da pešci nimamo absolutne pred-
nosti, vedno se je potrebno prepričati, 
da lahko varno prečkamo cesto;

· uporabljamo prometne površine, 
namenjene hoji pešcev (pločnike, ho-
dnike, prehode, podhode, nadhode);

· če ni zagotovljenih površin za pe-
šce, hodimo ob levem robu vozišča v 
smeri hoje, tako da nas nasproti vozeči 
vozniki prej opazijo;

· vedno se prepričamo o varnem 
prečkanju ceste: pogledamo levo, de-
sno in še enkrat levo, preden stopimo 
na vozišče;

· cesto prečkamo hitro in brez nepo-
trebnega ustavljanja;

· za večjo vidnost nosimo svetla in 
odsevna oblačila, dodamo tudi 
odsevna telesa: odsevne trakove, 
kresničke, tudi svetilka je odsevno 

telo, ki opozarja na nas v temi, megli, 
dežju;

·  ponoči ali ob zmanjšani vidljivo-
sti nosimo odsevnik na vidnem mestu; 
glejte, da se odsevnik vedno nahaja na 
strani, ki je obrnjena proti vozišču;

·  obvezna je uporaba prehodov za 
pešce. Na semaforiziranih prehodih 
počakamo na zeleno luč za pešce – 
preden prečkamo prehod, pogledamo 
levo in desno kljub zeleni luči na 
semaforju! Na nesemaforiziranih 
prehodih smo zlasti pozorni na 
bližajoča se vozila, počakamo, da se ta 
dejansko ustavijo iz obeh smeri (dvig 
roke, vzpostavitev očesnega stika z 
voznikom).

·  Kadar pa se prelevimo iz pešca v 
voznika, poskrbimo predvsem, da vo-
zimo zmerno (počasneje ob megli, 
dežju, snegu in slabši vidljivosti), priča-
kujmo pešce na cestah in jim odstopi-
mo prednost. Še zlasti bodimo pozorni 
na pešce na vozišču in ob njem, kjer ni 
pločnikov. Za dobro vidljivost poskrbi-
mo s čiščenjem vseh stekel in ogle-
dal na svojem vozilu. Ne uporabljajmo 
mobilnega telefona med vožnjo, vozi-
mo trezni in spočiti, saj drugače ogro-
žamo tudi pešce.

Kresnička ali odsevni trak sta po za-
konu predpisana obvezna oprema pe-
šca v pogojih slabše vidljivosti ali po-
noči. Voznik ponoči ali ob slabši vi-
dljivosti opazi pešca s kresničko ali 
odsevniki veliko prej (na razdalji 136 
metrov) kot tiste, ki nosijo temna 
oblačila (šele na razdalji 26 metrov) 
ali svetla (na razdalji 38 metrov). 
Kresnička je eden izmed odsevnih 
predmetov, ki ga morajo pešci upora-
bljati med hojo po robu cestišča v po-
gojih slabše vidljivosti, tj. v mraku, po-
noči, v megli ali dežju, da bi bili bolj 
vidni in bi jih vozniki tako prej opazili 
ter se jim varno izognili. Odsevni tra-
kovi so namenjeni uporabi in zaščiti 
pešcev in kolesarjev v prometu in so 
lahko nadomestilo po zakonu predpi-
sani kresnički kot obvezni opremi pe-

šcev v pogojih slabše vidljivosti in po-
noči. 

Bojan Višček, Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Dol 
pri Ljubljani.

2. VPRAŠANJE
Kdo skrbi za gozd okoli Koranta?  
Ko smo se povzpeli po gozdni poti iz 
Zajelš proti Korantu, sta bili na poti 
kar dve podrti drevesi, več pa jih je že 
tik pred tem, da se podrejo. Zakaj jih 
nihče ne poseka in kdaj je bila tam 
nazadnje kakšna pristojna 
inšpekcija?

O: Redno vzdrževanje kategorizira-
nih gozdnih poti izvaja občina v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije. Vzdrževanje zajema pred-
vsem vzpostavljanje prevoznosti, vzdr-
ževanje sistema za odvajanje površin-
ske vode in mulčenje rastja ob poti. 
Kategoriziranih poti je sicer v naši obči-
ni malo, na tem območju je zajeta sa-
mo pot do Koranta in od Koranta proti 
Ajdovščini. Vse ostale poti so tretirane 
kot gozdne vlake, za katere morajo po 
zakonu o gozdovih skrbeti lastniki. 
Kljub skrbi občine za kategorizirane 
gozdne poti ta namreč ne nadomešča 
skrbi lastnikov za gozd in jih tudi ne 
odvezuje odgovornosti, ki jih imajo do 
drugih ljudi ali premoženja. O potenci-
alno nevarnih drevesih smo obvestili 
Zavod za gozdove oziroma pristojnega 
revirnega gozdarja, ki bo po potrebi in 
v dogovoru z lastniki odkazal posek 
teh dreves. O morebitnih ogledih pri-
stojnih inšpektorjev nismo obveščeni 
in o tem nimamo podatkov. V luči vse-
ga napisanega pozivamo vse lastnike 
gozda, da skrbijo za svoj gozd in tesno 
sodelujejo s pristojnim revirnim goz-
darjem. Vse sprehajalce in ostale upo-
rabnike gozda pa prosimo, da se v goz-
du primerno vedejo in ne povzročajo 
škode. Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Kdaj bo ponovno odprt Krajevni urad 

Dejstvo, da čedalje več časa preživimo v svoji občini in še intenzivneje odkrivamo njene 
skrite kotičke, je prineslo na plano tudi nove težave in vprašanja. 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.

Obnovite pravila hoje, sploh v temi
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v naši občini? Že nekaj časa je zaprt, 
bo še kdaj odprt?

O: Krajevni urad Dol pri Ljubljani za-
radi razglašene epidemije deluje v 
omejenem obsegu. V prejšnjem letu je 
z vmesnimi prekinitvami deloval do 
sredine decembra, potem pa zaradi 
povečane odsotnosti zaposlenih nado-
meščanja niso mogli zagotavljati. Iz 
Upravne enote Ljubljana so nam spo-
ročili, da bodo predvidoma zaprti do 
februarja. O razmerah in morebitnem 
odprtju nas bodo sproti obveščali. 

 Občinska uprava

»Odgovor na decembrske zapise  
g. Saviča«
Besedilo popravka in prikaza 
nasprotnih dejstev se glasi:

»Sedanji župan g. Željko Savič je žal 
tudi v decembrski številki Pletenic kar 
tri strani namenil temu, da bi svoje 
ravnanje in svojo neaktivnost opravičil 
z valjenjem krivde na čas mojega 
županovanja. Iz tega bi lahko sklepal, 
da ob koncu leta ni bilo ničesar s čimer 
bi se lahko sedanji župan pohvalil ali 
kar bi lahko pokazal kot uspeh svojega 
dela.

Verodostojnost informacij, ki jih daje 
g. Savič najbolje ilustrira njegov zapis, 
da občino: »konec letošnjega leta 
zapušča najstarejša in dolgoletna 
sodelavka v občinski upravi ter 
uslužbenka, ki je bila ena ključnih oseb 
na področju urbanizma, za kar nam je 
iskreno žal.« Zapis presega politično 
nespodobnost in je evidenten primer 
resnicoljubnosti g. Saviča. Sedanji 
župan g. Željko Savič je namreč 
dolgoletni uslužbenki ge. Mojci 
Marinček, najprej ukinil delovno 
mesto, nato pa ji je dal odpoved. 
Odpoved! Prav sprašujem se, kakšen 
človek je g. Savič, da da uslužbenki 
odpoved le nekaj mesecev preden bi 
se ta lahko upokojila in pri tem 
licemersko zapiše, da mu je iskreno žal. 
Česa neki mu je žal? Tega, da ji je dal 
odpoved mu verjetno ni žal, saj je sicer 
ne bi dal. Mu je morda žal, da se je 
izvedelo za to njegovo nečastno 
dejanje?

Podobno neresnične so tudi ostale 
navedbe, ki jih je zapisal sedanji župan 
g. Savič na kar treh straneh občinskega 
glasila. Občina ob nastopu njegove 
mandata ni bila zadolžena, pač pa je 
imela na računu skoraj 1.000.000 EUR. 

Nadomestilo z uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) je bilo vsem 
odmerjeno na podlagi uradnih 
podatkov Geodetske uprave. Postopek 
odmere NUSZ vodi Finančna uprava 
Republike Slovenije (FURS) in ne 
občina. O pravilnosti odmere odloča 
Ministrstvo za finance in nato Upravno 
sodišče, ne pa župan. Žal pa si je 
sedanji župan g. Savič vzel pristojnost, 
da bo on odločil o tem koliko bo kdo 
plačal nadomestila, kar je pokril 
deloma tudi s sklepom občinskega 
sveta. Prav sprašujem se ali so svetniki 
sploh vedeli, da je sklep skrajno 
sporen, saj je v njem določeno, da se 
bo domnevno preplačilo pobotalo s 
kupnino za parcelo, ki jo je občina 
kupila z namenom, da se na njej uredi 
center kraja. O domnevnem preplačilu 
ni odločilo niti sodišče niti Ministrstvo, 
pač pa očitno kar sam župan.

V zapisu g. Saviča lahko berem, da je 
ustavil prodajo parcele za katero sem 
dal najvišjo ponudbo, ker: »vaš interes 
pa do takrat občini ni bil nikoli 
predstavljen.« Kaj misli z zahtevo, da bi 
moral predstaviti svoj interes lahko le 
ugiba. Je morda mišljeno, da kupec 
pride k županu na whisky ali klobase 
ali morda s PowerPoint predstavitvijo 
in ga prosi, če sme dati za občino zalo 
ugodno ponudbo? V večini občin bi 
predstavitev potencialnega kupca pri 
županu v času trajanja postopka 
prodaje šteli vsaj za nedopustno 
lobiranje če ne že kaj hujšega. Se v 
Dolu sedaj tako vodi občino?

V vseh ostalih občinah v katerih sem 
imel do sedaj priložnost sodelovati pri 
dražbah ali prodaji, ni bilo nikoli, 
ampak res nikoli zahtevano, da bi 
moral kupec priti k županu po njegovo 
odobritev preden je dal ponudbo. Celo 
več, v večini občin bi to šteli za 
koruptivno ravnanje. Postopek je 
namreč predpisan z zakonom in ga 
vodi komisija. Kaj bo kupec naredil z 
zemljiščem pa je določeno v 
prostorskih aktih in ni stvar dobre volje 
župana. Glede na to g. Saviča nisem 
prišel prosit če smem dati višjo 
ponudbo kot JUB, niti ga ne bi šel 
prosit, četudi bi to vedel. Vseeno 
verjamem v pravno državo in tovrstne 
metode niso blizu. Pri prodaji običajno 
zmaga tisti, ki da najvišjo ponudbo. Žal 
pa je res, da je župan uspel prepričati 
občinski svet, da je ta že 25.9.2019 

sprejel sklep, da se kupnina za to 
parcelo pobota z domnevnim 
preplačilom JUB-a za NUSZ. Sklep je bl 
sprejet še preden se je sploh vedelo 
kakšna bo kupnina, kdo bo 
najugodnejši ponudnik in kako bi 
ministrstvo oziroma sodišče odločilo 
glede tega ali sploh gre za preplačilo 
NUSZ ali pa je bil ta odmerjen 
pravilno. Sklep je bil sprejet s 7 glasovi 
za in 3 proti. Za sklep so glasovali 
svetniki: Nika Rovšek, Mojca Repanšek, 
Boštjan Mencinger, Drago Sredenšek, 
Miroslav Hribar, Davorin Malec, Gregor 
Pirc. Proti so glasovali: Mihaela Mekše, 
Jure Rabič, Jasna Grahek. Slađana 
Brodnik se je glasovanja vzdržala.  

Ker med župani velja nepisano 
pravilo, da novi župan kakšne tri 
mesece za vse krivi prejšnjega župana 
nato pa začne delati za občino, Upam, 
da bo tudi v Dolu tako. Več kot dve leti 
je že minilo od volitev , tako da bi bil 
že čas, da sedanji župan g. Savič 
predstavi kakšne svoje uspehe, ne pa 
da se samo izgovarja na čas mojega 
županovanja. Je pa žal res, da so 
pločniki, ki jih gradi tako ozki, da se na 
njih ne moreta srečati dva pešca., 
ponekod pa so ceste postale tako ozke, 
da se le stežka srečata dve vozili. Morda 
je temu tako tudi zato, ker je odpustil 
tudi gradbenega strokovnjaka, ki se mu 
je upal povedati, da ima gradbeništvo 
svoja pravila. Je nauk tega, da g. Savič le 
stežka prenaša kritiko?.

Pa še to. Spori, ki jih ima župan z 
nekaterimi gasilskimi društvi so 
zaskrbljujoči. Na moja vprašanja se je g. 
Savič odzval z zapisom: »da pustite 
gasilca zunaj tega »viharja v kahli« in 
jim ne dajajte lažnega upanja, da jim 
boste zagotovili tisto, kar ste jim v 
preteklih štirih letih svojega mandata 
odklanjali.« Zaskrbljujoče je, da na 
resna vprašanja pride odgovor, da gre 
za »vihar v kahli. Morda pa je pri 
mesečni plači 3.460,00 EUR bruto in 
dodatkih, ki jih prejema g. Savič kot 
župan to res le »vihar v kahli«.

Aprila, ko sva imela prvo polemiko v 
Pletenicah je bila bruto plača g. Saviča 
celo 5.073,00 EUR. Upam, da ne zato, 
ker je pisal odgovor na moj prvi 
popravek. Če bo njegova plača tudi ob 
objavi tega popravka takšna bom 
namreč raje nehal s tem 
dopisovanjem.«

 mag. Janez Tekavc«
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DOgaJanJe v naŠi Občini

V pogovoru nam je ravnatelj 
Gregor Pečan zaupal, da, če-
prav naša občina velja za eno 
bolje stoječih občin, kjer na 

videz ni veliko socialnih problemov, 
ima kar 126 otrok v šoli subvencioni-

rano vso prehrano in to predstavlja 
skoraj 1/6 oziroma 17 % šolajočih se 
otrok naše občine. Ti podatki pa niso 
več zanemarljivi. Ker je letos odpadel 
tudi novoletni bazar, kjer vsako leto 
zberejo veliko prostovoljnih prispev-
kov za družine v stiski, je idejna pobu-
da učiteljice gospodinjstva in organi-
zatorke prehrane v vrtcu Tjaše 
Šinkovec padla na plodna tla: »Res so 
kar velike razlike med tistimi, ki imajo, 
in tistimi, ki nimajo. Sama ne prihajam 
s tega konca, a ko gledam v medijih, 
koliko ljudi ali ne more delati ali izgu-
bi službo v teh časih, sem pomislila, 
da bi zdaj potrebovali pomoč ne sa-
mo tisti, ki imajo v šoli subvencionira-
no prehrano, ampak tudi kateri drugi, 
ki niso na tem seznamu. Predlagala 
sem, da bi jim lahko vsaj z nekim 
manjšim deležem polepšali praznične 
dni.« Seveda niso mogli vedeti, ali bo 
pobuda uspešna, a nad velikim odzi-
vom so bili vsi v šoli pozitivno prese-
nečeni. »Vso hrano smo razdelili po 

V teh za marsikoga težkih časih se je tudi v naših krajih 
izkazalo, da precej ljudi potrebuje pomoč, kar so zaznali 
tudi na Osnovni šoli Janka Modra. Ob pobudi učiteljice 
gospodinjstva Tjaše Šinkovec so izvedli prednovoletno 
dobrodelno akcijo zbiranja živil z daljšim rokom uporabe 
za družine v stiski. Odziv dobrih ljudi je bil ogromen.
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Množičen odziv na dobrodelno akcijo
sistemu živila skupaj, sladkarije sku-
paj, potem pa razdelili v bombažne 
vrečke z logom šole, natisnili naslove 
in nato je naš šofer pakete dostavil na 
dom.« In po kakšnem ključu so izbira-
li obdarjene družine? »Nekaj  družin 
je bilo predlaganih s strani razredni-
kov, nekaj pa na podlagi seznama 
učencev, ki imajo subvencije malic in 
kosil. Pri sestavljanju seznama mi je 
pomagala kolegica Maša Zemljič, ki je 
svetovalna delavka in so subvencije v 
njeni delovni pristojnosti.« Zaradi 
uspešne akcije bodo kdaj v prihodno-
sti kaj podobnega še ponovili. Vsem, 
ki so prispevali živila, pa se najlepše 
zahvaljujejo. • Nina Keder

V mali telovadnici so 
v dveh dneh zbrali 

ogromno hrane.

Učiteljica Tjaša 
Šinkovec je bila idejna 

pobudnica akcije.

Ravnatelj Gregor 
Pečan je tudi zaznal 
več stisk.
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Začelo se je dolgo pričakovano cepljenje proti covid-u 
19. V petek, 8. 1. 2021, so se cepili vsi zdravstveni delav-
ci splošnih in zobnih ambulant Dolsko in Dol, razen ti-
stih, ki so okužbo že preboleli. Sicer se cepljenje pripo-
roča tudi vsem, ki so bolezen že preboleli, in tistim, ki 
imajo dokazano prisotnost protiteles proti virusu SARS 
CoV-2, vendar ti lahko cepljenje še malo odložijo na ka-
snejši čas. Za cepljenje se je potrebno naročiti pri izbra-
nem osebnem zdravniku. Zaenkrat bo potekalo le v ce-
pilnih centrih ZD Ljubljana. Prijavljeni bodo o terminu 
in lokaciji cepljenja pravočasno obveščeni. Zdravnici 
Valerija Rus in Anja Černe apelirava na občane, da se 

prijavijo v čim večjem številu, saj bomo le tako zaustavi-
li epidemijo. Razmere niso rožnate. V občini Dol pri 
Ljubljani smo bili v prvem valu skoraj brez okužbe, je-
seni pa se je stanje poslabšalo. Še zlasti pa opažamo 
poslabšanje po božiču oziroma novem letu, ko odsto-
tek pozitivnih med poslanimi na PCR-test celo presega 
slovensko povprečje. Prav tako ne smemo pozabiti na 
dosledno izvajanje zaščitnih ukrepov, zlasti dosledno 
uporabo mask in razkuževanje ter omejevanje osebnih 
stikov. 
Ostanimo zdravi!
 •Valerija Rus, dr. med. in dr. Anja Černe, dr. med.

cepljenje že poteka

dve dolgi vrsti pred 
Kulturnim domom Dolsko, 
kjer se je izvajalo brezplač-
no testiranje na covid-19 sta 

potrditev, da so se tudi naši občani 
želeli prepričati, da bo njihova novo-
letna zabava minila brez novih 
okužb. Občina Dol pri Ljubljani je ta-

ko sprejela pobudo Ministrstva za 
zdravje in s pomočjo Civilne zaščite 
Dol in gasilcev iz Dolskega organizi-
rala množično testiranje. Do malce 
slabe volje je prišlo le ob čakanju v 
dolgih vrstah. Gasilci so namreč dobi-
li navodilo, naj uredijo vstopno in iz-
stopno točko ter dva koridorja za dve 
čakalni vrsti iz dveh ločenih smeri, saj 
bi tako zagotavljali še večjo varnost in 
razmik med ljudmi. A potem je bil v 
Dolsko napoten le en izvajalec testov 
in izkazalo se je, da so ljudje čakali v 
dveh vrstah za eno odvzemno mesto. 
A kljub tej mali nevšečnosti so ljudje 
dokaj hitro prišli na vrsto, od le nekaj 
minut do pol ure čakanja, kar je bilo 
v primerjavi z dolgimi vrstami v 
Ljubljani veliko bolj znosno. Izvajalci 

so imeli na voljo 500 te-
stov, a so jih ob enem 
izvajalcu lahko opravili 
le 215. Praviloma lahko 
namreč en izvajalec 
opravi 40 testov na uro, 
v našem primeru so te-
stiranje podaljšali še za 
pol ure, torej od 12.00 
do 17.30. Na tem testira-
nju so odkrili 8 prime-
rov okužb. Moramo pa 
omeniti, da je bilo isti 
dan za našo občino za-
beleženih skupaj 15 

okužb (po zabeležbi na covid-19 sle-
dilniku), kar kaže na to, da so 7 
okužb naših občanov ugotovili še s 
testi v Ljubljani. Rezultat testiranja so 
ljudje dobili po dobrih petnajstih mi-
nutah na svoj mobilni telefon. Vsi po-
zitivni pa so prejeli še nadaljnja navo-
dila, naj ostanejo doma, se nemudo-
ma izolirajo in pokličejo svojega 
osebnega zdravnika. •Nina Keder

Le dan pred silvestrovim 
je bilo tudi prebivalcem 
naše občine omogočeno 
hitro testiranje na covid-19. 
Zaradi velikega zanimanja 
in dolgih vrst so izvajanje 
celo malce podaljšali.

Testiranje na 
koronavirus v Dolskem
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COR GRATUM P. 
Ko vstopamo v naselje Dol pri Ljubljani 
z vzhodne smeri, nas kot vhodni portal 
v naselje pozdravijo Erbergovi paviljoni 
in na kvadratnem parterju nekdanjega 
dvorca empirski spomenik, prenesen s 
cesarskega travnika, Erbergovega 
posestva. Spomenik je bil postavljen v 
spomin na obisk avstrijskega cesarja 
Franca I. in njegove žene Karoline 16. 
maja 1821 v Dolu. Spomenik brez 
napisne plošče in brez dveh 
dekorativnih plošč je še ohranil latinski 
napis COR GRATUM  P., »postavilo 
hvaležno srce«. Erbergov dvorec je 
postal razvalina po požaru leta 1944. 
Edino severni del graščine, v katerem 
je bila šola in je bil vsaj delno zaščiten 
pred propadom, doživlja pod 
novim lastnikom »vstajenja 
dan«. Spomenik je razen vaze 
izklesan iz domačega 
ihanskega sivega apnenca, 
izklesala pa sta ga italijanska 
kamnoseka. Delala sta eno 
leto. Spomenik je sestavljen iz 
petih delov; posebno težaven je 
bil prevoz osrednjega dela iz 
bližnjega kamnoloma, do 
katerega je sicer dve uri hoda, 
a  je prevoz na valjčkih trajal 
cele tri dni v treh izmenah s 
36 voli. Na spominski plošči 
je bilo napisano:
IN  MEMORIAM.  ADVENTUS  
AVG. IMP. FRANCISCI. ET. AVG. 
CIN. CAROLINAE.
IN. HAC VALLE. XVI. MAI MDCCCXXI.

V SPOMIN NA PRIHOD CESARSKEGA 
VELIČANSTVA FRANCA IN NJEGOVE 
ŽENE KAROLINE V TO DOLINO 16. 
MAJA 1821.
Na nasprotni strani je na ovalni plošči v 
objemu venca vklesan napis:  
COR GRATUM P.  / POSTAVILO 
HVALEŽNO SRCE.

In zakaj je prišel cesar Franc I. v Dol? 
Bilo je v času ljubljanskega kongresa, 
ko je bilo srečanje dveh cesarjev v 
Ljubljani. Baron Jožef Kalasanc Erberg 
je bil vzgojitelj cesarjevih otrok na 
Dunaju. Obisk je bil zasebne narave, a 
zato nič manj pomemben. Cesar je 

izkazal hvaležnost vzgojitelju 
njegovih otrok.

HABSBURžANI
Izvirajo iz Švice z gradu 
Habichsburg v kantonu 
Aargau. Leta 1282 so postali 

vladarji avstrijskih dežel. V 15. 
stoletju so postali nemško-rimski 

cesarji. Ker Karel VI. ni imel 
moškega potomca, je s 

posebnim pravnim aktom, 
imenovanim »pragmatična 
sankcija«, leta 1713 dosegel, da 
je njegova hči Marija Terezija 
ohranila Habsburžane na 

vladarskem prestolu. Poročila se 
je s Francem Lotrinškim in od 

tedaj naprej je to habsburško-
lotrinška dinastija. Marija Terezija 

(vladala 1740–1780) je najbolj 
zaznamovala Habsburške dežele z 
uvedbo obvezne šole, ureditvijo vojske, 
davčnega sistema, štetja prebivalstva, 
uvedbo hišnih številk in še veliko 
novega, zato jo imenujemo prosvetljena 
vladarica. Imela je 16 otrok, šest otrok 
je umrlo še v otroški dobi. Njen 
naslednik je bil sin Jožef II. (1780–
1790), ki je nadaljeval materine 
reforme, odpravil je tlačanstvo, 
podpiral davčno reformo, znanost in 
gospodarstvo. Izdal je patent o verski 
toleranci in še marsikaj. Pogosto ga 
niso razumeli in je zagrenjen umrl. Za 
njim je vladal za kratek čas brat 
Leopold in nato vnuk Marije Terezije 
Franc I. (1792–1835). Franc I. je uvedel 
popis zemljišč in uredil franciscejski 
kataster. Za njim sta vladala Ferdinand 
in nato cesar Franc Jožef I. Slednji je 
vladal kar 68 let. Med Slovenci je bil 
zelo spoštovan, večkrat je bil v Ljubljani. 
Gradil je železnico Dunaj–Trst in 
pomagal pri obnovi Ljubljane po 
potresu 1895. Umrl je sredi prve 
svetovne vojne, leta 1916. 
200-letnica cesarjevega obiska je 
prijetno vabilo k obnovi tega 
spomenika, ki je lep del naše kulturne 
dediščine. Tudi v Ljubljani so obnovili 
spominski paviljon na Cesti dveh 
cesarjev in enemu najlepših trgov 
našega glavnega mesta ponovno vrnili 
prvotno ime Kongresni trg.  
 •Alojzij Grebenc

V prihodnjih mesecih bomo z 
različnimi prispevki v Pletenicah 
občane obveščali in seznan-
jali z zgodovinskimi dogodki, 
povezanimi z našo občino, 
natančneje s predstavitvijo Dola 
v času barona Erberga, z ozad-
jem ljubljanskega kongresa 
in obiskom cesarja Franca I. 
v Dolu pred 200 leti. V okviru 
teh zgodovinskih dogodkov bo 
potekalo tudi več dogodkov in 
osrednji v petek, 16. maja, pri 
Erbergovih paviljonih.

200-letnica cesarjevega obiska 
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Na letošnje 19. mednarodno 
ocenjevanje medu v Semiču 
je prispelo 216 vzorcev, 
nekaj tudi iz tujine. Tako sta 
dve ocenjevalni komisiji pod 
vodstvom predsednice dr. 
Andreje Kandolf Borovšak 
ocenili: 72 vzorcev 
gozdnega medu, 50 vzorcev 
kostanjevega in lipovega 
medu, 34 vzorcev cvetličnega 
medu, 3 vzorce akacijevega 
in hojevega medu ter 2 
vzorca smrekovega in 
ajdovega medu. Naš čebelar 
Janez Kokalj je za lipov med 
na tem 19. mednarodnem 
ocenjevanju prejel odlično 
zlato priznanje. Čestitke! 
 ČD Dolsko

Zlato 
priznanje 
za našega 
čebelarja

17

19.decembra je 
dedek Mraz 
obiskal tudi našo 
občino. Zjutraj se 

je ustavil v Senožetih, kjer so darila 
prejeli otroci iz Senožeti, nekoliko 
kasneje v Dolskem, kjer je obdaril 
otroke iz Dolskega, Kamnice, Kleč, 
Klopc, Križevske vasi, Laz, Osredk, 
Petelinj, Podgore, Vinj, Vrha, Zagorice 
in Zajelš ter popoldan še v Dolu, kjer 
so bili obdarjeni otroci iz Beričevega, 
Brinja, Dola, Vidma in Zaboršta. 
S preko 500 darili, s svojo dobro 
voljo in prijaznimi pomočniki je 

dedek Mraz narisal ogromno 
nasmehov na obraz. Odziv je bil 
izjemno velik in prijeten! Veseli nas, 
da smo obdarili skoraj vse 
povabljene otroke ter da je bil 
dogodek tako pozitivno sprejet med 
otroki in starši.
Vsi sodelujoči (pri organizaciji 
obdarovanja) so bili preventivno 
testirani za covid-19 (vsi negativni) 
in so tekom celotnega dogajanja 
upoštevali priporočila NIJZ.
Dedek Mraz je obljubil, da se bo k 
nam vrnil spet naslednje leto!  
 •Občinska uprava

»Drive in« 
obdarovanje otrok
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OPREMA GRADIVA  
Z NALEPKAMI RFID
Ob koncu leta so v knjižnici potekala 
dela v zvezi z opremljanjem 
knjižničnega gradiva z nalepkami 
RFID. Istočasno smo odpisali 
poškodovano, zastarelo in uničeno 
gradivo ter opravili inventuro. 
Tehnologija RFID omogoča obdelavo 
več enot knjižničnega gradiva na 
plošči in s tem hitrejšo izposojo in 
vračanje. Nalepke RFID vključujejo 
tudi zaščito gradiva proti kraji in 
omogočajo lažje iskanje založenega 
gradiva ter poenostavljajo inventuro. 
Oprema gradiva z nalepkami je prvi 

korak pri vzpostavitvi sistema RFID v 
knjižnici, ostali so v načrtu in bodo 
sledili glede na finančne zmožnosti.  
V veliko pomoč so bile sodelavke 
Knjižnice Bežigrad, ki so z izkušnjami 
in strokovnostjo pripomogle k 
uspešnemu zaključku obsežnih del.

IZPOSOJA IN  
VRAčANJE GRADIVA
Za zdaj še vedno velja izposoja 
gradiva po predhodnem naročilu:

•preko obrazca, ki ga najdete na 
internetni strani Mestne knjižnice 
Ljubljana,
•pokličite v knjižnico na telefonsko 
številko 01 308 53 50, če nimate 
možnosti naročanja preko spleta,
•z vnaprej pripravljenimi »mački v 
žaklju« - gradivo po izboru 
knjižničark za otroke, mladino in 
odrasle.

Izposojeno gradivo lahko vsak dan 
vračate v knjižnico v času njene 
odprtosti (po poletnem odpiralnem 
času). Sicer pa lahko gradivo, ki mu 
poteče rok izposoje, brez podaljšanja 
in brez zamudnine zadržite do 
preklica omejitev za preprečevanje 
okužb s koronavirusom.

SPLETNI VPIS V KNJIžNICO  
IN UREJANJE čLANSTVA
Glede na to, da vse storitve v 
knjižnici potekajo na brezstični 
način, je tudi vpis v knjižnico za zdaj 
možen le preko spleta. Ob 
izpolnjenem obrazcu (na strani 
MKL) in plačilu članarine (15,00 
EUR) boste lahko takoj uporabljali 
izključno e-storitve knjižnice. Spletni 
vpis vam trenutno omogoča le 
izposojo e-knjig (Biblos) in je 
namenjen polnoletnim fizičnim 
osebam. Več informacij dobite na 
info@mklj.si. Če boste želeli 
uporabljati tudi druge storitve v naši 
knjižnici ali drugih enotah MKL, 
lahko po preklicu omejitev za 
preprečevanje okužb ob prvem 
obisku uredite člansko izkaznico. 
Tisti, ki želite plačati članarino in 
urediti članstvo, lahko to storite v 
zavihku 'Dolgovi, omejitve' na strani 
COBISS+ (Moja knjižnica). Z letom 
2021 so se vse storitve v Knjižnici 
Jurij Vega Dol pri Ljubljani izenačile 
s cenikom Mestne knjižnice 
Ljubljana. Veliko bralnih užitkov in 
ostanite zdravi.  
 •Branka Vodenik, Knjižnica Jurij Vega

Posebni 
pogoji 
tudi v naši 
knjižnici
Kljub še vedno trajajočim 
izrednim razmeram je 
Knjižnica Jurij Vega odprta, 
deluje le v nekoliko drugačnih 
pogojih. Vse obiskovalce 
naprošamo, da se z njimi 
seznanijo v nadaljevanju 
članka.
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Smo v prazničnem času, ko se leto izteka 
in je pred vrati novo, trije dobri možje pa 

nas zasipajo z darili.  
Z družinami smo na praznične dni zbrani 
za polnimi mizami. Biti s svojimi dragimi 

nas navdaja z občutkom varnosti.
A ni polne mize za vsakimi vrati. Mnogim, 

premnogim med nami to ni dano. Pota 
življenja jih vodijo po blodnjakih revščine. 
Gospa Ogulin ter dobri ljudje pri Karitasu 

in Rdečem križu nam lahko povedo, česar 
nočemo slišati. Seznam je dolg. Predolg.

Ko v teh prazničnih dneh hodimo po 
svojem kraju, se nam pogled morda 

ustavi na oknu, za katerim, se nam zdi, 
da nekdo živi. Če še živi. Se morda 

vprašamo, kaj se dogaja za tem oknom? 
Ali je laže zamižati na obe očesi, se obrniti 

stran?
Je komu mar? Je komu mar, ali ga je 

zeblo včeraj, preden je zaspal? Je komu 
mar, ali je danes že kaj toplega pojedel, 
če sploh je kaj? Je morda bolan? Bolan 

od samote?
Ne obtožujmo jih, da so si sami krivi. 

Usoda jim je pisala ali pa jim še vedno 
piše roman, ki se bere v solzah. Koliko 
nas bo v njihovih letih končalo na njihovi 

strani vrat?
Med nami so še dobre duše, ki se 

svojih sokrajanov za božič in veliko noč 
spomnijo z drobno pozornostjo in jim 

sporočajo, da niso pozabljeni od vseh.
Ne mižimo! Med nami, v naših krajih, 

so nemi in nevidni ljudje. Nastavljajo nam 
ogledalo.

P. S.: Pa ti? Kaj boš storila? Kaj boš 
storil? 

 Dušan Hribernik

V vsej svoji lepoti so zasijale tudi jaslice v cerkvi Sv. Helene v Dolskem. 
Nad njimi je bil navdušen tudi naš soobčan Peter Uršič, ki nam je od 
tam poslal nekaj lepih foto utrinkov za vse tiste, ki si jih še niste imeli 
priložnosti ogledati.

jaslice v dolskem nevidni

V Radomljah si je namreč novi dom našla prejšnja 
lastnica Rajhove domačije Elizabeta Kralj in tudi tam 
razstavila jaslice podobne velikosti, celo malenkost 
večje kot v Dolu. Župan si sicer želi, da bi postavitev 

jaslic na Rajhovi domačiji postala tradicionalen dogodek, a 
tega letos niso mogli izvesti. Je pa zato pri svojem novem 
domu nadaljevala z običajem Elizabeta Kralj in njenemu 
povabilu na ogled sta se z veseljem odzvala tudi naš župan 
Željko Savič in dolski župnik Alojzij Grebenc. Družina Kralj 
se v Radomljah dobro počuti in bodo svojo tradicijo 
postavljanja jaslic nadaljevali zdaj tudi tam. •Nina Keder

Lani smo lahko občudovali jaslice na Rajhovi 
domačiji v Dolu, letos pa jih zaradi posebnih 
ukrepov zaradi epidemije tam niso postavili, a 
sta se naš župan in župnik na ogled podobnih 
odpravila v Radomlje.

Kljub koroni zasijale jaslice

pri jaslicah v radomljah: župan Željko 
savič, župnik alojzij Grebenc ter Franc, 

Mateja in Elizabeta kralj.
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Tekmovanje je letos ob posebnih ukrepih države za zajezitev epide-
mije covid-19 štelo tudi za “ARGETA junior” pokal, ki ga izvaja 
Smučarska zveza Slovenije. Zaradi omenjenih ukrepov so na tek-
movanju lahko nastopili samo tekmovalci in tekmovalke v absolu-

tni članski kategoriji. Tako je na tekmovanju v prosti tehniki s posamič-
nim startom v pravem zimskem vremenu, ko je čez noč zapadlo skoraj 
pol metra novega snega, nastopilo 88 tekmovalcev iz 15 slovenskih klu-
bov. V tradicionalni klubski razvrstitvi je trofejo Srebrno smučarsko palico 
osvojil TSK Triglav Kranj. Domači tekači so osvojili 2. mesto.  
 •Jože Klemenčič, TSK JUB Dol

TSK JUB Dol pri Ljubljani je med novoletnimi 
prazniki na tekaških progah v Planici organiziral 
že 56. ponovitev enega najstarejših memorialnih 
tekmovanj v smučarskem teku v Sloveniji, za 
Srebrno smučarsko palico Jožeta Jermana. 

rEZULtati doMačih tEkMoVaLcEV:

čLaNi 10 kM
5. mesto Andrej JENKO 
6. mesto Roman MAROLT 
9. mesto Patrik MALOVRH 
11. mesto Žan KOZAN 
12. mesto Domen PLEVEL 

jUNiorji 10 kM
4. mesto Miha ŠPORN 
5. mesto Mark GAVRIČ 

ML. MLadiNci 6 kM
10. mesto Andraž HOJNIK 
11. mesto Tine JENKO
13. mesto Jaka GOSTINČAR PETRE
16. mesto Blaž NOVAK 
17. mesto Mark CONSTANTINI 

čLaNicE 5 kM
4. mesto Katja MAROLT 
8. mesto Neža RUPNIK

starEjšE MLadiNkE 5 kM
3. mesto Tia JANEŽIČ
7. mesto Nika LJUBIČ 

MLajšE MLadiNkE 5 kM
11. mesto Manca BENČINA 
13. mesto Inja SEŠEK
14. mesto Ivana ČIČ

56. izvedba Srebrne 
smučarske palice 
Jožeta Jermana

tia janežič 
je osvojila 3. 
mesto

Zimska idila v 
planici

priprava smuči 
za tekmo



kaJ DeLaJO naŠa DRUŠtva

Na praznično soboto, 26. 12., 
smo na STRAVI odprli naši 
dve najbolj priljubljeni trasi 
teka (14,5 kilometrov in 

10,5 kilometrov). Proga se iz Dolskega 
vije po lokalni cesti proti zahodu do 
Kleč, desno proti Podgori, še enkrat 
desno in skozi Petelinje v Kamnico, 
kjer je start srednje proge. 

Nadaljujemo severno proti Vinjam, ki 
jih obtečemo in se po isti poti vrne-
mo nazaj v Dolsko. Cesta je skoraj v 
celoti asfaltirana, višinska razlika na 
dolgi in srednji progi znaša 150 me-
trov. Krajši progi sta izpeljanki daljših 
variant: prva je »gorska« zanka okoli 
Vinj, druga pa je ravninska po kle-
škem polju. Odprli smo tudi dve krat-
ki progi. Obe sta primerni tudi za 
otroke. Ena z višjo višinsko razliko, 
ena ravninska. Nič nas ne more pre-
senetiti. Pomahamo si na trasi. 
Tekmujemo vse tja do 30. 1. 2021. 
Podelili bomo nagrade za najboljše in 
opravili tedensko žrebanje. Seznam 
vseh prog s STRAVA odseki na našem 
spletnem mestu sddolsko.si in na naši 
facebook strani Športno društvo 
Partizan Dolsko.  
 •Miha Bandalo, ŠD Partizan Dolsko

Spoštovani ljubitelji športa, 
najprej vam želimo uspešno 
in športa polno leto 2021. 
Odločili smo se, da bomo 
prvič po letu 1990 naš tradi-
cionalni tek v srcu Slovenije, 
31. STRAVA novoletni tek 
– Dolsko 2020/2021, izvedli 
malo drugače.

tradicionalni tek v srcu 
slovenije letos malo drugače
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Športno društvo NBP FIT je za občane Občine Dol 
pri Ljubljani pripravilo video posnetke vadb. Vadbe 
potekajo pod vodstvom Inštruktorja fitnesa FZS 
Nejca Bartolomeja Polanca, ki vas z napotki usmerja 
k pravilni izvedbi posamezne vaje. Vadbe so različnih 
dolžin in zahtevnosti, primerne za začetnike in 
izkušene rekreativce. Brezplačne vadbe najdete na 
naši spletni strani: https://sites.google.com/view/
sportno-drustvo-nbp-fit/domov 
Prijetno treniranje želimo! 

brezplačne video vadbe 
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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

krajevni urad občine  
dol pri Ljubljani  
(01) 530 32 49
četrtek: 8.00–12.00 in 13.00 –15.00
(Predvidoma se ponovno odpre 
februarja.)

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

knjižnica jurij Vega, dol
www.mklj.si
(01) 308 53 50
ponedeljek: 12.30–19.00
torek: 8.00–15.00
sreda: 12.30–19.00
četrtek: 10.00–19.00
petek: 8.00–15.00

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

javna razsvetljava
KRIŽMAN, d. o. o.
Dežurna telefonska številka:
051 662 089   

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 
041 779 884 in (07) 304 56 16

Uradne ure institucij in organizacij v občini 
Dol pri Ljubljani
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RaznO

brezplačni tečaji v letu 2021 
Tudi v letu 2021 na IC Geoss nadaljujejo z izvajanjem 
projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere, v okviru 
katerega organizirajo različne brezplačne izobraževalne 
tečaje. Prednost pri vključevanju imajo starejši od 45 let, 
zaposleni ali brezposelni z največ 5. stopnjo izobrazbo. 
V primeru prostih mest se lahko vključijo tudi mlajše 
osebe in/ali tiste z višjo stopnjo izobrazbe. V letu 2020 
je bilo izvedenih pet tečajev, od tega dva jezikovna, dva 
računalniška in en tečaj s področja mehkih veščin, v katere 
se je vključilo več kot 50 oseb iz občin osrednjeslovenske 
regije. Tečaji se izvajajo na sedežu IC Geoss, zaradi ukrepov 
za preprečevanje širjenja covid-19 pa so jih začeli izvajati 
na daljavo. Tako udeleženci pridobivajo tudi digitalne 
veščine in izkazalo se je, da tak način izvajanja mnogim še 
bolj ustreza, saj tečaji potekajo v udobju lastnega doma. 
Letos začenjajo z izvedbo novih tečajev, in sicer v januarju 
s tečajem Angleščina, raven B1 ter tečajem Osebna rast in 
uspeh. Oba tečaja sta 40-urna in bosta potekala na daljavo. 
Vsi zainteresirani za nadgrajevanje znanja angleškega jezika 
se prijavite na https://bit.ly/38kcEmwc, za tečaj Osebna 
rast pa na https://bit.ly/388e4BP. Tečaji potekajo dvakrat 
tedensko v popoldanskih urah, od 17.00 do 20.00, skupno 
10 srečanj. Obveznost udeležencev v tečaju je 80-odstotna 
prisotnost. V nadaljevanju leta bodo izvedeni še drugi 
brezplačni tečaji. Za več informacij pokličite na 031 737 399 
ali pišite na info@ic-geoss.si.
Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, 
znanost in šport. Izobraževalni center Geoss
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Črna kronika kriminaliteta

Dolsko
Beričevo

Zajelše

za obdobje med 1. in 31. decembrom 2020

• Kaznivo dejanje poskusa vloma 
v hišo. Škoda znaša več sto evrov.
• Prometna  nesreča s  telesnimi  
poškodbami. Policisti nadaljujejo z 
zbiranjem obvestil.

• Kaznivo dejanje vloma v 
osebno vozilo, od koder je bil 
odtujen prenosni računalnik.  
Škoda znaša več sto evrov.

• Vlom  v  vozilo, od koder 
ni bilo odtujeno ničesar, škoda 
znaša 300 evrov.

Na območju Občine Dol pri Ljubljani: 
• Zaradi vožnje pod vplivom alkohola  (rezultat  je pokazal  0,64  

mg/l) je bilo vozniku  odvzeto vozniško dovoljenje  in  zoper  
kršitelja podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani. 

• Ena kršitev  javnega  reda  in  miru.  Policisti nadaljujejo z 
zbiranjem obvestil. Dvakrat kršitev javnega reda in miru, kjer so 

kršiteljema izdali plačilni nalog. 
• Zaradi  vožnje  pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal  

0,78 mg/l) so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje   
in  zoper  kršitelja  podali obdolžilni predlog  

na Okrajno sodišče v Ljubljani

Prometne nesreče Ostalo
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Na IC Geoss bomo letos začeli s 
tradicionalnim letnim Velikim literarnim, 

likovnim in fotografskim natečajem! 
Rezultate bomo razglasili 8. februarja 2021, 
na slovenski kulturni praznik, zadnji dan za 
oddajo pa je 30. 1. 2021! K sodelovanju 

vabimo odrasle, ki spretno vihtite pisala in s 
poezijo lepšate ta svet, in tiste, ki v 

fotografije radi ujamete posebne trenutke. 
Prav tako vabimo k sodelovanju otroke, 

katerih male ustvarjalne glavice rade rišejo 
in uživajo v stripih. Tema letošnjega 

natečaja je »Reka Sava«. Fantastična 
knjižna nagrada čaka avtorje najboljših treh 
pesmi, fotografij in stripov! Želimo vam obilo 

inspiracije in ustvarjalno delo v sončnih in 
senčnih zimskih dneh ter vas prijazno in v 

velikem pričakovanju vljudno vabimo k 
sodelovanju. Več informacij o tem, kako 
sodelovati, lahko najdete na naši spletni 

strani www.ic-geoss.si/natecaj. 

Razpisujemo veliki 
literarni, likovni in 

fotografski natečaj 
»Reka sava«




