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Poezija med policami

Ob mednarodnem dnevu poezije bomo tudi letos predstavili
izdelke mladih pesnikov, ki ustvarjajo v okviru literarnih krožkov
okoliških srednjih šol.
Knjižnica Bežigrad, spletni dogodek
Prek Facebook profila Knjižnice Bežigrad ali na povezavi:
https://arnes-si.zoom.us/j/98171762388,
Meeting ID: 981 7176 2388

Čestitke vsem občankam in občanom Občine
Dol pri Ljubljani, dežele Jurija Vege, ob
občinskem prazniku, ki ga praznujemo 23.
marca. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer
običajna slovesnost ne more biti izvedena,
bomo pa druženja nadoknadili, ko se bodo
razmere spet umirile.

• Župan Željko Savič, podžupanja

Nika Rovšek in občinska uprava

Pogovorni večer s s. Barbaro Poredoš,

redovnico Hčera Marije Pomočnice, doma iz Vinj, trenutno
delujočo v Rimu
Organizator: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža
Povezava: https://bit.ly/38sg5sy

Ura pravljic

Spletni dogodek Knjižnice Bežigrad
prek Facebook profila Knjižnice Bežigrad ali na
Zoom povezavi, Meeting ID: 978 5701 4146

Bralna čajanka

Spletni dogodek Knjižnice Jurij Vega
Na letošnjem seznamu Mesto bere je tudi knjiga Ljubezenski
pobegi Bernharda Schlinka, sicer bolj znanega kot pisca mednarodne uspešnice Bralec. Pogovor vodi Branka Vodenik.
Povezava:
https://zoom.us/j/98679290533, Meeting ID: 986 7929 0533
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Virtualna proslava ob materinskem dnevu

Nastopajo citrarke in kitaristi pod vodstvom prof. Damjane
Praprotnik, Literarna skupina ter Ljudski godci, vsi iz Društva Lipa
Domžale, ter Barbara Pavlič ob klavirski spremljavi Teje Komar.
Na spletnih straneh
http://www.drustvo-lipa.si/ in https://domzalec.si/

Pletenice so informativno glasilo občine Dol pri
Ljubljani. Glasilo izhaja enajstkrat letno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo v občini.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani

Otroci za mame

Zanj
župan Željko Savič

Spletna prireditev ob materinskem dnevu
Organizator: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža
Povezava: https://bit.ly/3bAKdUA

Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Matura’21, ponovitev jezikovnih znanj – Tanja Tomšič

Spletni dogodek Knjižnice Bežigrad
Serijo osmih delavnic, namenjenih pripravam na maturo iz
slovenščine in mozaičnemu poglabljanju znanj, nadaljujemo s
ponovitvijo jezikovnih znanj, potrebnih za 2. izpitno polo.
Vodi: Tanja Tomšič, profesorica slovenščine in zunanja ocenjevalka
na splošni maturi prek Facebook profila Knjižnice Bežigrad
ali na Zoom povezavi
https://zoom.us/j/94208747623 / Meeting ID: 942 0874 7623
Spletni dogodek Knjižnice Bežigrad
Povezava: Zoom, Meeting ID: 978 5701 4146

E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Kodent-Kokalj in družbenik, k. d.

Ura pravljic

Uredniški odbor
Katja Kralj
Aleksandra Resman
Borut Zajc

Knjižna doživetja

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 vred) zaradi omejenega
prostora ne bodo objavljena. Navodila za oddajo
prispevkov in pisem bralcev ter cenik oglasnega prostora
najdete na spletni strani www.dol.si.

Spletni dogodek Knjižnice Bežigrad
Delo smo izbrali iz seznama Mesto bere. Mladi zdravilec,
prežet s krivdo zaradi smrti ljubljene, se poda na dolgo romanje
skozi čas in prostor srednjeveške Evrope.
Vodi: Nadja Ebner
Povezava: https://zoom.us/j/99996951797,
Meeting ID: 999 9695 1797

Naslednja številka izide 15. aprila 2021. Prispevke za
objavo pošljite na elektronski naslov pletenice@dol.si.
Zadnji rok za oddajo
prispevkov je 1. april 2021.

V objemu zvoka in slike

Razstava mladih likovnih ustvarjalcev osrednje Slovenije v okviru
likovnega natečaja po izboru mag. Nuše Lapajne Čurin
in Klemena Markovčiča
Erbergovi paviljoni graščine Dol
Ogled po predhodnem dogovoru po telefonu 041 539 265.

Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov
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iz županove pisarne

Spoštovane
sokrajanke in
sokrajani!

Prihaja pomlad in marec je v znamenju ženskih
praznikov, župan pa je sestavo uvodnika in
možnost, da nagovorim naše občane, predvsem
pa občanke, prepustil meni. Po osmem
marcu, ki ga po vsem svetu praznujemo kot
mednarodni dan žena, se večina naših občank
veseli še enega praznika – materinskega dne.

N

Foto: Vid Rovšek

aj tako najprej izkoristim to ponujeno priložnost in voščim
vsem občankam ob dnevu žena
in materinskem dnevu, z delovanjem v vodstvu občine pa se trudim tudi z
dejanji to podkrepiti in prispevati čim več
k izboljšanju počutja vseh občanov. Zato
bomo v občinski upravi prihajajočo pomlad izkoristili za nove ureditve na področju varnosti pešcev in prometa ter zagotavljanju dodatnih možnosti za rekreacijo –
vse z namenom uživanja na svežem zraku
v prihajajoči pomladi.

Pomlad v občinski upravi pomeni tudi nov
zagon gradbenih projektov. V ta namen
smo okrepili ekipo občinske uprave z novo sodelavko Valentino Brečko Čebela,
prav tako pa smo občinski svetniki na februarski seji obravnavali in potrdili proračun za leto 2021, saj v investicije ne moremo zagristi brez ustrezno pripravljene finančne podlage. V proračunu med investicijami prednjačijo komunalne in prometne
ureditve, najvišje postavke so namenjene
gradnji kanalizacije, obnovi cestišč, gradnji
pločnikov in javne razsvetljave. S tem se izpolnjuje naša prva zaveza po urejanju varnejših šolskih poti, ob tem pa tudi lovimo
težko izvedljive roke opremljanja s kanalizacijo, saj jo je občina do zdaj zgradila premalo in zato nas državni nadzor že preverja in opozarja. Da bo tudi priključevanje
posameznih stavb na kanalizacijo potekalo
brez zapletov, pripravljamo spremembo
občinskega odloka o obvezah plačila ko-

munalnega prispevka. V prenovljenem odloku bodo obveznosti bolj jasno zapisane,
zneski plačil pa nekoliko nižji, saj ima občina ta trenutek enega višjih komunalnih
prispevkov v državi.
Marca praznuje tudi naša občina in ob tem
voščim vsem nam. Praznik je občina navadno proslavila tako športno, s pohodom in
tekom na Murovico, kot kulturno, žal pa
bodo epidemiološke razmere tudi letos
okrnile druženja. Vseeno računamo, da bo
župan uspel poiskati ustrezno priložnost
za podelitev občinskih priznanj, ki so si jih
v preteklem letu zaslužili družbeno angažirani občani.
Ko to pišem, me skozi okno že greje sonce, ki spodbuja zavest, da v deželo prihaja
pomlad – vedno razlog za dobro voljo in
optimizem. Če se ob tem ozremo na lanski
marec, ko so nas presenetili in prestrašili
začetki pandemije, se v občutke prikrade
nekaj tesnobe. Mineva že eno leto, odkar
naša življenja kroji novi koronavirus. Tudi
v Občini Dol pri Ljubljani nismo ostali neprizadeti, vendar smo z ustreznimi odzivi
na šolskem, socialnem, družbenem in
zdravstvenem področju z ustreznimi prilagajanji in ukrepi uspeli zdržati. Tudi to pomlad še vedno spremlja novi koronavirus,
vendar smo tokrat odpornejši, podprti z
znanjem in izkušnjami, zato tudi vam želim, da gledate naprej s pomladanskim optimizmom. 

•Mag. Nika Rovšek, podžupanja
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Pešpot v Dolu

V središču Dola smo pristopili k sanaciji težav že
v decembru, z deli pa smo zaradi mraza končali v
februarju. Sanirali smo dvignjen pločnik, ki je bil
ob zadnjem posegu izveden tako, da je bil za okoli
30 cm dvignjen nad cestiščem. Ta višinski preskok
je bil nevaren tako za pešce kot tudi za vozila.
Sanacijo smo izvedli tako, da smo cestišče dvignili
in poravnali ter uredili odvodnjavanje križišča, ki je
zdaj speljano v ponikovalnico.
Ob cesti med trgovino in občinsko stavbo
smo uredili odvodnjavanje, saj so bili obstoječi
požiralniki brez pravega odvoda. Problem smo rešili
z izvedbo novega voda meteorne kanalizacije od
občine do parkirišča pri župnišču, kjer smo vključili
odtok vode s parkirišča in vse skupaj odvedli v
obstoječo ponikovalnico, ki smo jo še dogradili.
S tretjim posegom smo izpolnili zahteve predloga
iz participativnega proračuna, ki je bil usmerjen v
varno pot v šolo za otroke iz Zajelš in Zaboršta.
Z izvedeno peščeno pešpotjo od parkirišča pri
župnišču do hiše št. Dol 1c smo poskrbeli za to,
da se lahko pešci popolnoma izognejo najbolj
prometnemu delu vaškega središča. Na ta način
je stikov pešcev s prometom manj in je njihova pot
varnejša.
• Občinska uprava

Križišče in pločnik v
Dolskem pri Mercatorju
V Dolskem poteka sanacija cestišča državne ceste
od rondoja do pokopališča. V sklopu teh posegov bo
izvedena preplastitev cestišča, hkrati pa bosta izvedeni
dve pomembni pridobitvi tudi za občane. Priključek
lokalne ceste na državno cesto pri Mercatorju bo
prenovljen in razširjen tako, da bo omogočal laže zavijanje in vključevanje iz ene na drugo cesto. Za večino
domačinov pa je najpomembnejša izgradnja pločnika
od rondoja do Mercatorja z mostičkom preko Kamnice.
S tem bo pešcem omogočena varna pot neposredno
ob državni cesti. Ker je to tudi najkrajša pot do tega
dela naselja, so mnogi neprevidno hodili ob cesti in
tako tvegali morebitno nesrečo. 
•Občinska uprava

Foto: Nina Keder

Urejene bankine
Ob koncu zime smo spet pristopili tudi k sanaciji bankin,
makedamov in udarnih jam, ki so bile lani celostno urejene samo v Beričevem in Brinju, po ostalih vaseh pa smo
predvsem sanirali nastale luknje. V zadnjem mesecu smo
izvedli sanacijo bankin od Dolskega do Dola in Zaboršta in v
nižinskem delu Laz. V nadaljevanju načrtujemo dokončanje
nasipavanja in utrjevanja tudi v ostalih vaseh, potem pa
bomo na bankinah uredili tudi naklon, da bo omogočeno
odtekanje vode. Zadrževanje vode ob cesti je namreč glavni
dejavnik, ki vpliva na obstojnost bankine.

• Občinska uprava
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Vzdrževanje cest
in zimska služba
Občina Dol pri Ljubljani je v februarju 2021 zaključila postopek
javnega naročila »Vzdrževanje občinskih cest do 15. 3. 2023«.
Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov, za izvedbo naročila pa
je bil izbran ponudnik ŠUŠTAR TRANS, d. o. o., iz Kresnic, ki je
ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev ponudil najnižjo ceno,
in sicer 378.036,43 EUR (z DDV), najdražja ponudbena cena
je znašala 852.482,53 EUR z DDV.
• Občinska uprava

V Zagorici nameščen
defibrilator
Konec februarja je bil v Zagorici na rojstni hiši Jurija
Vege nameščen nov defibrilator. Sredstva zanj
so se zbirala v novembrski ekološko-humanitarni
akciji Manj svečk za manj grobov, katere pobudnik
je Dobrodelno društvo Fundacija Svečka iz Zagorja
ob Savi. V novembru 2020 se je za namen nakupa
defibrilatorja zbralo 1.010 evrov, razliko (slabih 800
evrov) pa je krila Občina Dol pri Ljubljani iz lastnih
sredstev. V naši občini je bil tako nameščen deseti
defibrilator. Lokacije ostalih pa so:
•Beričevo: PGD Beričevo-Brinje, Beričevo 12, pred
vhodom v gasilski dom
•Brinje: Brinje 8, ob cesti pred hišo Brinje 8
•Dol: v podjetju Rotoprint Slavko, s. p., Dol 28 (če
vrata niso odprta, uporabite AED na Vidmu)
•Dolsko: KD Dolsko, Dolsko 55, pred vhodom v
Kulturni dom
•Laze: PGD Laze, Laze 29b, pred vhodom v gasilski
dom
•Senožeti: PGD Senožeti, Senožeti 25, pred vhodom
v gasilski dom
•Videm: PGD Dol pri Ljubljani, Videm 48, pred
vhodom v gasilski dom
•Videm: Vrtec pri OŠ Janka Modra, Videm 17c, levo
od glavnega vhoda, zunaj
•Vinje: ob cesti na kozolcu, pri h. š. Vinje 9 

• Občinska uprava

V Beričevem postavili
naprave za vadbo na prostem
Občina z izvajanjem projektov participativnega proračuna
ne počiva – še posebno pospešeno se izvajajo projekti,
izglasovani za leto 2020, ki jih ni bilo moč dokončati do
konca decembra. V februarju je bil tako dokončan del
telovadnega parka v Beričevem pri gasilskem domu.
Otroško igrišče je zdaj bogatejše za t. i. street workout
sestav in štiri fitnes naprave. Vsi elementi so opremljeni
tudi s tablicami z navodili za pravilno izvajanje vaj. Sicer
ograjeno igrišče je odklenjeno in na voljo vsem občanom.
V kratkem bo Občina poskrbela še za ureditev dostopa
do naprav, saj je ob slabem vremenu teren precej blaten

•Občinska uprava

Javna razsvetljava
Občina Dol pri Ljubljani je v februarju 2021 zaključila postopek
javnega naročila »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na
območju Občine Dol pri Ljubljani do 30. 6. 2023«. Na razpis
so se prijavili štirje ponudniki, za izvedbo naročila pa je bil izbran ponudnik JAVNA RAZSVETLJAVA, d. d., iz Ljubljane, ki je
ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev ponudil najnižjo ceno,
in sicer 101.498,80 EUR (z DDV), cena najdražjega ponudnika
je znašala 144.016,12 EUR z DDV.
• Občinska uprava
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Potrjen proračun za leto 2021
Epidemiološke razmere
se še vedno niso umirile,
zato je tudi 13. redna
seja občinskega sveta
potekala na daljavo,
prek informacijskokomunikacijske
tehnologije.

O

Direktor občinske uprave je še izpostavil, da so med drugim ugodili tudi
predlogu ravnatelja osnovne šole
Gregorja Pečana, ki predvideva kritje
investicije za ureditev prezračevanja
v učilnicah Osnovne šole Janka
Modra v višini 25.000 evrov. Glede
na stanje s covidom-19, ko so se
učenci ponovno vrnili v šolo, bi se s
to investicijo zmanjšala možnost
okužb v šoli. Zaradi pogostega prezračevanja je tudi možnost velikih
toplotnih izgub, z novim prezračevalnim sistemom pa se te toplotne
izgube v 90 % rekapitulirajo in bi bila s tega vidika to tudi dolgoročno
upravičena investicija. Med večje pričakovane investicije občine se uvršča tudi prenova Rajhove domačije,
kjer dela že potekajo. Tja je predvidena selitev občinske uprave, v seda-

Foto: Nina Keder

bčinski svetniki so komuniciranja na daljavo zdaj
že vajeni, tako da je seja
potekala nemoteno. Ena
najpomembnejših postavk na dnevnem redu je bila druga obravnava
predloga proračuna Občine Dol pri
Ljubljani, ki je bil po daljši razpravi
na koncu tudi potrjen in občina bo
lahko nadaljevala z načrtovanimi investicijami. Direktor občinske uprave Rok Prevc je pojasnil, da je bilo v
15-dnevni javni razpravi podanih nekaj pripomb. Občina pričakuje v tem
letu dva večja komunalna prispevka,
in sicer ob gradnji bencinske črpalke
Petrol na Vidmu in ob gradnji več
stanovanjskih hiš v Kamnici. Povečal
se je tudi priliv države s strani uravnoteženja razvitosti občin na podlagi
sprejetega novega zakona, in sicer v
znesku 88 tisoč evrov. Proračunski
primanjkljaj sicer znaša 1.123.000
evrov, so pa na drugi strani lani privarčevali 1.254.000 evrov, tako da je s
tega vidika proračun uravnotežen in
ne pričakujejo dodatnih težav.
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njih občinskih prostorih pa bo knjižnica, s čimer bi v osnovni šoli pridobili nujno potrebne dodatne učilnice. V prostore sedanje občine je
načrtovana tudi selitev ambulante
zdravnice dr. Anje Černe, ki ima zdaj
v prostorih vrtca premajhne delovne
prostore. Pomembnejše prihodnje
investicije Občine vključujejo še nadaljevanje izgradnje kanalizacije v
Dolu in urejanje varnih šolskih poti,
tudi z nadaljevanjem izgradnje pločnikov v Brinju, Beričevem, na
Vidmu, v Dolu, Dolskem in
Senožetih.
V prvem branju je bil obravnavan
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Dol pri Ljubljani, saj je obstoječ že nekoliko zastarel. Novi odlok tako upošteva povprečne vrednosti komunalnih prispevkov po
Sloveniji in zato se posledično komunalni prispevek tudi zmanjšuje.
Svetniki so na seji že drugič obravnavali tudi Odlok o enkratni denarni
pomoči za novorojence, ki bo znašal
150 evrov. Do nje bo upravičen eden
od staršev, ki ima skupaj z novorojencem na dan rojstva stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani, in
posvojitelj ali druga oseba, ki je zakoniti otrokov zastopnik.
Ob zaključku seje so bila podana še
vprašanja in pobude članov sveta.
Izpostavili so nujno urejanje bankin
in krpanje lukenj na občinskih ce-
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stah, potrebno obnovo otroških
igrišč v več vaseh, opozorili na
obljubljene ležeče hitrostne ovire
skozi vasi Beričevo in Brinje, a jih še
vedno ni, pa tudi to, ali bo v naši občini kdaj možen tudi raztros pepela
pokojnikov. Na to je odgovoril župan, da je imel na to temo v svojem
mandatu do zdaj le eno samo povpraševanje.
Celotno sejo, dolgo dobri dve uri,
lahko poslušate na avdio posnetku
na spletni strani občine www.dol.si
pod zavihkom z naslovom občinske
seje, ki ga najdete na naslovni strani.

•Nina Keder

Izpis sklepov 13. seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 17. 2. 2021
AD i SKLEP:
Potrdi se predlagani dnevni red 13. redne seje. Sklep je bil
sprejet.

AD 3.4 SKLEP (Amandma št. 4):
V predlog proračuna se na PP 621003 (Cesta Osredke
7–44), podkonto 420804 (Načrti in druga projektna
dokumentacija) vključijo sredstva za investicijo v projekt
ureditve ceste Osredke 7 do 44 v skupni višini 90.000 EUR,
kar izhaja iz vključitve novega projekta št. OB22-21-0003
(Ureditev ceste Osredke 7–44) v NRP 2021–2024. Sklep je
bil sprejet.

AD 1 SKLEP:
Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Dol pri Ljubljani z dne 20. 1. 2021. Sklep je bil sprejet.
AD 2 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani v
prvem branju v predlagani vsebini. Sklep je bil sprejet.
AD 3.1 SKLEP (Amandma št. 1):
Iz predloga proračuna se na PP 40073 (Prispevek za
zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov), podkonto
413116 (Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb,
ki ga plačuje država za določene osebe) izločijo predvidena
sredstva za kritje prispevkov v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje občanov brez dohodkov v vrednosti 30.700
EUR. Sklep je bil sprejet.
AD 3.2 SKLEP (Amandma št. 2):
V predlog proračuna se na PP 40120 (Osnovna šola
Janka Modra), podkonto 432300 (Investicijski transferi
javnim zavodom) vključijo sredstva za kritje investicije v
ureditev prezračevanja v učilnicah na OŠ Janka Modra v
višini 25.000 EUR, kar izhaja iz vključitve novega projekta
št. OB22-21-0002 (Ureditev prezračevanja na OŠ Janka
Modra) v NRP 2021-2024. Sklep je bil sprejet.

AD 3.5 SKLEP (Proračun):
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 v drugem
branju.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Načrt
razvojnih programov 2021–2024 v drugem branju.
3. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2021 v drugem branju.
4. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Kadrovski
načrt Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 v drugem branju.
Sklep je bil sprejet.
AD 4 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri
Ljubljani. Sklep je bil sprejet.
Zapisal: Darko Ilievski

Izpis sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 1. 3. 2021
AD 1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o dodelitvi
pooblastila županu za potrditev dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Rekonstrukcija prostorov knjižnice
v učilnice na OŠ Janka Modra« zaradi potrebe pridobitve
državnih sredstev, in sicer izključno v primeru, ko slednja
ne vpliva na povečanje rezervacije proračunskih sredstev za
investicijo v predlagani projekt. Sklep je bil sprejet. 

Zapisal: Darko Ilievski

AD 3.3 SKLEP (Amandma št. 3):
Iz predloga proračuna se na PP 40074 (Mrliško ogledna
služba), podkonto 402199 (Drugi posebni materiali in
storitve), 402399 (Drugi prevozni in transportni stroški) in
413302 (Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za
blago in storitve) izločijo sredstva za financiranje aktivnosti
mrliško ogledne službe v skupni višini 9.640 EUR. Sklep je
bil sprejet.
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Dogajanje v naši občini

Občina uspešna s prijavo
dveh razvojnih projektov
2. februarja 2021 so se v Kulturnem domu Dolsko sestali člani
Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije.

G

lavna tema srečanja je bila
seznanitev s poročilom
Ocenjevalne komisije LAS
ter potrditev predloga
operacij za sofinanciranje, prejetih
na 1. Javnem pozivu za izbor
operacij za uresničevanje ciljev

Strategije lokalnega razvoja na
območju občin Dol pri Ljubljani,
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji v letu 2020 za
EKSRP (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja).
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Občina Dol pri Ljubljani je skupaj s
partnerji iz različnih sektorjev na
razpis prijavila dva projekta, s
pomočjo katerih se bo na Rajhovi
domačiji sofinanciralo preureditev
pomožnega objekta v sanitarije in
letno kuhinjo ter zagotovilo ureditev
posestva.
Z operacijo Park življenja bo v
lokalnem okolju dosežen napredek
na področju oživitve vaškega jedra
Dola pri Ljubljani, ki bo skozi
zeliščarsko in sadjarsko tradicijo
prinesel novo znanje, ozaveščal
prebivalstvo in obiskovalce o
pomenu odgovornega upravljanja z
naravno in kulturno dediščino ter v
lokalnem okolju nudil višjo kakovost
življenja. Občina Dol pri Ljubljani se
skupaj s partnerji operacije –
Turističnim društvom Dolsko in
Sadjarsko-vrtnarskim društvom
Tunjice – srečuje z izzivom, kako
tradicionalna znanja s področja
zeliščarstva in sadjarstva spremeniti v
razvojno priložnost.
Na posestvu Rajhove domačije bomo
poleg obnove podpornega objekta
prek operacije uredili zeliščni vrt in
nasadili sadno drevje. Operacija
predvideva 24 mesecev dela in se
osredotoča na vzpostavitev razmer,
ki bodo omogočile nemoteno delo
in izvedbo aktivnosti, kot so
strokovna predavanja oz. praktične

Dogajanje v naši občini

delavnice za vse, ki vas
zanima skrb za drevesa,
zeliščarsko obarvane
izkustvene poučne
delavnice in kulinarične
delavnice za male in
velike, za laike in tiste, ki o
zeliščarsko-sadjarski
tradiciji že nekaj vedo.
Izvedli bomo dva tematska
sejma (zeliščarskega in
sadjarskega) z lokalno
ponudbo na stojnicah.
Raziskali bomo tudi
ljudska izročila in
pripravili 50 tradicionalnih
receptov ter jih natisnili v
knjižici. Med šolskimi
počitnicami bomo
poskrbeli za animacijo otrok in
mladine z izvedbo različnih
kulinaričnih delavnic, kot so priprava
zeliščnih zvarkov in namazov, peka
piškotov, kruha, sadnega peciva,
sušenje sadja in zelišč, ter tako
poskrbeli za kvalitetnejše preživljanje
prostega časa.
Čebelja pravljica povezuje projekt, ki
se osredotoča na čebelarsko
dediščino. Občina Dol pri Ljubljani v
projektu sodeluje s Čebelarsko zvezo
Slovenije, Čebelarskim društvom
Dolsko in Gostiščem Pri čebelici
(Sabina Pirš, s. p.). Povezovanje
partnerjev bo omogočilo oblikovanje
in razvoj inovativnega turističnega
produkta, ki bo povezal Čebelarski
center na Brdu pri Lukovici in
Rajhovo domačijo v Dolu pri
Ljubljani. Projekt namreč predvideva
nadgradnjo čebelarske učne poti za
slepe in slabovidne s pomočjo
elektronskih tablic pri Čebelarskem
centru Slovenije v Lukovici ter
obnovitev gospodarskega objekta in
postavitev tipičnega slovenskega
čebelnjaka s prostorom za počitek

(po principu apiterapije) na Rajhovi
domačiji v Dolu pri Ljubljani.
Projekt poleg slepih in slabovidnih
naslavlja tudi najmlajše (otroke), ki
jim prek igre (iskanje zaklada) in
delavnic (izdelava sveče, delo v
čebelnjaku) ponudi znanje o
pomenu čebele za našo prihodnost.
S kulinaričnim pridihom pa krepimo
pomen lokalne samooskrbe
(podpiramo kmete in druge lokalne
pridelovalce). Glavni cilj projekta je
oblikovanje inovativnega turističnega
programa, ki bo v naše okolje
privabil tako slovenske kot tudi tuje
goste.

občin LAS zastopano v projektih,« so
zapisali na spletni strani LAS Srce
Slovenije.
Kot upravičenec je bila Občina Dol
pri Ljubljani po odločitvi
Ocenjevalne komisije in Razvojnega
sveta LAS obveščena o potrditvi obeh
prijavljenih projektov. Potrjeni
projekti bodo v nadaljevanju poslani
v pregled in potrditev še na Agencijo
za kmetijske trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP), z izvajanjem
infrastrukturnega dela pa začnemo
še pred poletjem.
•Občinska uprava

»Splošno mnenje Ocenjevalne
komisije o kvaliteti pripravljenih vlog
je bilo zelo dobro. Glede na pretekle
javne pozive so vlagatelji tokrat
oddali zelo dodelane projektne
predloge, kar je bilo razvidno tudi iz
visokega točkovanja projektov.
Potrjeni projekti so namreč dosegli
zelo veliko število točk. Ob pregledu
vseh projektnih predlogov se je
ugotovilo, da je območje vseh šestih

Postopno odpiranje krajevnega urada Dol pri Ljubljani
Upravna enota Ljubljana obvešča vse krajane, da bo Krajevni urad Dol pri Ljubljani ponovno odprt v tretjem
tednu meseca aprila 2021. Upravne storitve na krajevnem uradu boste lahko opravljali predvidoma vsakih
14 dni. Za osebni obisk Krajevnega urada Dol pri Ljubljani se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko
številko 01/4755621 ali preko elektronskega predala narocanje.uelj@gov.si. Prosimo vas, da ob telefonski
ali elektronski prijavi na prosti termin opozorite, da boste upravno storitev (izdelava osebnih dokumentov,
prijava prebivališča, izdaja izpiskov iz uradnih evidenc) opravili na lokaciji Krajevnega urada Dol pri Ljubljani.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
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Dogajanje v naši OBČINI

Zasmetenost zbiralnic (eko otokov) in
usmeritve za pravilno ravnanje z odpadki
Zadnje mesece opažamo
številne nepravilnosti
v zvezi z odlaganjem
odpadkov v zabojnike
na zbiralnicah (eko
otokih). Poleg zabojnikov
se nabirajo odpadki, ki
spadajo v zbirni center
oziroma je zanje treba
naročiti kosovni odvoz.

P

lastična embalaža, papir in
karton so namesto v zabojnik odloženi poleg njega,
kopičijo se vreče in vrečke z
odpadki, ki v zabojnike na eko otoku
ne spadajo. Ko govorimo o zasmetenosti in nepravilnem odlaganju odpadkov, se je stanje v preteklem letu
poslabšalo, zato z vami delimo nekaj
ključnih usmeritev, da do nepravilnosti ne bi več prihajalo.
Z zbiralnic (eko otokov)
bomo umaknili zabojnike za
embalažo
V letošnjem letu bomo z eko otokov
(skladno z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri

Ljubljani) umaknili zabojnike za embalažo.
Vsi občani imate namreč na svojih
zbirnih mestih lastne zabojnike za
embalažo. Če zabojnik za embalažo
ne zadostuje potrebam vašega gospodinjstva, lahko brez dodatnega
plačila naročite večjega ali dodatnega. To storite tako, da izpolnite obrazec za sporočanje sprememb, ki je
dostopen na www.vokasnaga.si in

V zabojnik odlagamo:
Zabojnik za papir

Zabojnik za steklo

www.mojiodpadki.si v rubriki
»Naročanje in obrazci« oziroma
»Naročila«.
V zabojnikih na eko otokih
bomo zbirali samo papir in
steklo
Eko otoki so posebej urejeni prostori
na javni površini, kamor lahko občani prinesete ločene frakcije komunalnih odpadkov, ki ne spadajo v doma-

V zabojnik ne spadajo:

POSEBNOSTI

•časopise in revije,
•zvezke in knjige,
•prospekte in kataloge,
•pisemske ovojnice,
•pisarniški in ovojni papir,
•papirnate nakupovalne
vrečke,
•kartonsko embalažo in
lepenko.

•kartonska votla embalaža tekočin ali t. i. tetrapak
(ta spada med embalažo),
•povoščeni in plastificirani papir, tapete in celofan
(odložimo med preostale odpadke),
•cigaretni zavojčki (spadajo med preostale
odpadke),
•higienski papir, papirnate brisačke, prtički, robčki
ipd. (odložimo med biološke odpadke),
•z živili pomazana ali prepojena papirnata in
kartonska embalaža (spada med preostale odpadke).

•Kartonaste škatle raztrgamo in
zložimo, da zasedejo čim manj
prostora. Z njih odstranimo lepilne
trakove.

•steklenice živil in pijač,
•stekleno embalažo zdravil
in kozmetike,
•kozarce vloženih živil,
•drugo stekleno embalažo.

• okensko in drugo ravno steklo (oddamo ga v
zbirnem centru),
•neonske, halogenske in žarilne žarnice ter
svetlobne cevi (spadajo v zbirni center)
•avtomobilsko steklo (to in spodaj našteti odpadki
spadajo med mešane komunalne odpadke);
•ogledala, porcelan in keramika,
•izdelki iz kristala in ekranskega stekla,
•pleksi in karbonska stekla,
•laboratorijska in ognjevarna stekla.

• Stekleno embalažo vedno
izpraznimo in ji odstranimo zamaške
ali pokrovčke.
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•Če je revija zavita v plastično folijo,
to odložimo v zabojnik z rumenim
pokrovom.

•Kovinske pokrovčke odložimo v
zabojnik za embalažo, plutovinaste
zamaške pa v zabojnik za mešane
komunalne odpadke.

Dogajanje v naši občin

Ekološki otok
v Kamnici

V naselju Kamnica na ograjenem
prostoru deluje razširjen EKO otok
za embalažo, papir, steklo in zeleni
odrez, ki je za občane odprt vsako
sredo od 13. do 17. ure (od aprila
do oktobra do 18.ure) in soboto od
8. do 12. ure.

če zabojnike. Embalaže na eko otokih ne bomo več zbirali, saj imate vsi
občani zabojnike za embalažo na
svojih zbirnih mestih. Eko otoke bosta tako sestavljali dve vrsti zabojnikov, in sicer za papir in steklo.
Odlaganje odpadkov poleg
zabojnikov je prepovedano
Na podlagi 25. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini
Dol pri Ljubljani je za posameznika,
ki odpadke odlaga poleg zabojnikov
za zbiranje komunalnih odpadkov,
zagrožena globa v višini 400 evrov,
za pravno osebo 2.000 evrov, za njeno odgovorno osebo 500 evrov, za
samostojnega podjetnika posameznika ali zasebnika 1.400 evrov in njegovo odgovorno osebo 300 evrov.
Nadzor nad izvajanjem določb odloka, za katere je predpisana globa za

prekršek, opravlja Medobčinski inšpektorat.
Skladno s področno zakonodajo so
pravne osebe (lokali, restavracije, trgovine …) dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže (plastične, kartonske,
papirnate, steklene), ki nastaja pri
opravljanju proizvodne, trgovinske in
storitvene dejavnosti.
Večja količina odpadkov in
zamenjava zabojnikov
Kadar imate bioloških in/ali mešanih
komunalnih odpadkov več kot običajno, jih lahko pospravite v 50- ali
100-litrske Vokine Snagine tipizirane
vreče in jih na dan odvoza postavite
zraven ustreznega zabojnika.
Naenkrat lahko pripravite do pet

vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov.
Vreče so naprodaj prek spleta (www.
vsezaodpadke.si/vokasnaga).
Če velikost zabojnika ne ustreza več
vašim potrebam, naročite večji ali dodatni zabojnik. Naročilo večjega/dodatnega zabojnika za embalažo ne
prinaša dodatnih stroškov, upoštevajte pa, da na ceno, ki jo plačate za storitve ravnanja z odpadki, vplivata velikost črnega in rjavega zabojnika.
Odvoz kosovnih odpadkov
enkrat letno brezplačen
Odvoz kosovih odpadkov je treba naročiti prek posebne (spletne) naročilnice na www.mojiodpadki.si v rubriki Naročila. Izberete si datum znotraj
razpisanega termina (med 15. aprilom in 31. majem ter med 1. oktobrom in 30. novembrom 2021). Ko
bomo v Voki Snagi prejeli vaše naročilo, vas bomo poklicali in se dogovorili za datum odvoza. Če imate v
zvezi z odvozom kosovnih odpadkov
kakšno vprašanje, nam lahko pišete
na kosovni@vokasnaga.si.
Zbirni center Barje deluje
po ustaljenem urniku
Odlaganje odpadkov je v zbirnem
centru za občane brezplačno, tam pa
lahko oddate kosovne odpadke, pohištveni les, zeleni odrez (odpadki, ki
nastajajo pri urejanju vrtov), plastično embalažo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo, avtomobilske gume, stiropor …
Zbirni center je od 1. novembra do
31. marca odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro, od 1. aprila do
31. oktobra pa od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro.• Javno podjetje

Vodovod Kanalizacija Snaga, d. o. o.
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vprašali ste odgovarjamo

Od nadležnega pasjega laježa do težav z odpadki
Vedno aktualen problem so smeti, poiskali smo odgovore na vaša vprašanja v zvezi
s temi in še številnimi drugimi težavami, ki vas tarejo. 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.
1. VPRAŠANJE
Ali Občina načrtuje ureditev javnih
parkirišč? Še posebej na Vidmu se
pojavlja parkiranje ob cesti in na
pločnikih, ker pri nekaterih objektih
nimajo dovolj površin za
parkiranje.
O: Občina v tekočem
proračunskem obdobju nima
predvidenih sredstev za urejanje
tovrstnih objektov, saj dejanska
potreba po zagotavljanju dodatnih
javnih parkirišč, poleg že obstoječih
(pri cerkvi, pri OŠ Janka Modra, pri
KD Dolsko, pri igrišču v Senožetih
…) še ni bila zaznana.
Kar zadeva parkiranja ob cesti in
na pločnikih pa izpostavljamo, da
morajo biti za zadostitev zakonskih
predpisov pri javnih in zasebnih
objektih zagotovljene zadostne
parkirne površine na funkcionalnem
zemljišču uporabnika.
V skladu z določili 4. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto B8 Beričevo (Uradni
list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št.
27/92, 61/98, 70/98, 29/08), ki
določa skupna merila in pogoje za
gradnjo na celotnem območju
občine, je pri novogradnjah in pri
spremembi namembnosti objektov
že v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest v
skladu z veljavnimi normativi in
pridobiti soglasje pristojnega
upravnega organa.
In sicer, navedeni člen določa
potrebno število garažnih oziroma
parkirnih mest (PM) za:
– stanovanjsko hišo 3 PM na
stanovanje,
– stanovanje v večdružinski hiši 1,5–
2 PM na stanovanje,
– poslovne prostore (pisarne) 1 PM
na 30 m2 neto površine,
– poslovne prostore z obiskom
strank 1 PM na 20 m2 neto površine,

– gostilno 1 PM na 4 sedeže in 1 PM
na 1 tekoči meter točilnega pulta,
– ostale dejavnosti se določi
potrebno število parkirnih mest v
lokacijski dokumentaciji skladno s
predpisi.
Občinska uprava
2. VPRAŠANJE
Kaj se dogaja z industrijsko cono v
Dolskem? Po sestanku s
predstavniki DUTB je bilo rečeno,
da bodo tam na voljo poslovni
prostori. Zdaj je od tega minilo že
več kot eno leto. Kaj je novega?
O: Lastnik zemljišča, Družba za
upravljanje terjatev bank (DUTB), se
neposredno pogovarja s
potencialnimi investitorji, zato je
Občina o tem obveščena zgolj
posredno. Največja težava pri prodaji
zemljišča končnemu kupcu je
dostopna cesta med rondojem v
Petelinjah in poslovno cono v
Dolskem, ki je še vedno v lasti
družbe Energoplan, d. d. Mimo
slednjih torej dogovor ne bo mogoč.
Ideja DUTB, da bi do rešitve
problema uporabljali alternativni
dostop skozi naselje Dolsko, za
občino ni sprejemljiva.
	
Občinska uprava
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3. VPRAŠANJE
V Klopcah pri Gasilskem domu
smeti ležijo vse okrog kontejnerjev.
Kako se bo to uredilo? Ima Občina
kakšen načrt? Zdaj je tam prava
katastrofa.
O: Podobno kot sedaj v Klopcah
smo bili v preteklosti priča smetišču
pred ekološkimi otoki tudi v drugih
delih občine. Občina bo poskušala
najti drugo, bolj primerno lokacijo. V
nasprotnem primeru se bo ekološki
otok ukinil, kar pomeni, da bodo
morali ljudje odpadke odvažati na
razširjeni ekološki otok v Kamnico. 

Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
Na Vidmu pri Kostanjevih cvetovih
nam je neznanec večkrat
zaporedoma v smetnjake za
biološke odpadke odložil testo, ki je
povzročilo pokanje smetnjakov. To
se je zgodilo vsaj trikrat. Sicer so bili
smetnjaki s strani Snage potem
zamenjani, a vseeno nas zanima,
ali bo za to kdo odgovarjal, kdo
krije stroške menjav smetnjakov,
oziroma kako se lahko to divje
odlaganje prepreči. Šlo je za velike
količine testa, tako da domnevamo,

vprašali ste odgovarjamo

da ni šlo le za gospodinjsko
uporabo, ampak je to odložilo
kakšno podjetje, ki se ukvarja s
kvašenim testom.
O: Zabojnike je zamenjalo naše
podjetje. Zamenjave uporabnikom
ne bomo zaračunali. Nadzor nad
izvajanjem določb Odloka o zbiranju
komunalnih odpadkov v Občini Dol
pri Ljubljani izvaja pristojni
Medobčinski inšpektorat.
Predlagamo, da jih stanovalci v
primeru ugotovljenih nepravilnostih
o tem obvestijo.

Javno podjetje Vodovod

Kanalizacija Snaga
5. VPRAŠANJE
Zanima nas, kdaj se bo uredil
vodohran na Vrhu oziroma kdaj bo
dejansko voda v njem?
O: Izvajajo se zaključna dela,
prevezava cevi in sistema, telemetrija
ipd. Predvideva se, da bo projekt
končan do konca tega meseca.

Občinska uprava
6. VPRAŠANJE
Pišem vam zaradi motečega pasjega
laježa v Dolskem. Sredi naselja
imajo že veliko let psa, ki brez
prestanka glasno laja z balkona
večkrat dnevno, vsaj 10-krat ali
večkrat. To traja, dokler ga lastniki
ne odpeljejo v notranje prostore. To
je za vse, ki stanujemo v tej okolici
ali gremo samo mimo, zelo moteče.
Kaj lahko občina ukrene v zvezi s
tem?
O: Verjamemo, da je lajanje psa na
prostem zelo moteče za bližnjo
okolico, vendar ni sprejetega
predpisa, kateri tovrstni nadzor bi
lahko izvajala občinska inšpekcija.
Dejavnikov, zakaj pes laja, je več in
vsekakor je potrebno ugotoviti
razlog. Zato je morda najbolje, da se
s prošnjo obrnete na veterinarsko
inšpekcijo, ali gre morda za kršenje
predpisov, katerih nadzor izvajajo
(zakon o zaščiti živali).

Helena Kozlevčar,

medobčinska inšpektorica

O: Kmetijska zadruga Domžale je v
preteklih letih zaradi slabega
poslovanja zamudila priložnost širitve
maloprodajne enote v Dolu. Z
začetkom letošnjega leta je novo
vodstvo lastnikom - kmetom
predstavilo vizijo razvoja podjetja, v

7. VPRAŠANJE
Kmetijska zadruga v Dolu dobiva v
zadnjih tednih novo podobo. Bo še
naprej ohranila svojo ponudbo in
namen ali se bo tudi tu kaj
spremenilo?
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okvir katerega sodi tudi prenova
poslovalnice Dol. Zaradi časovne
stiske smo začasno postavili šotor, v
katerega bomo preselili celotno
prodajalno. Seveda bomo ponudbo
močno razširili tako za kmete in
predvsem za vrtičkarje. Na ta način
skušamo že za pomladansko sezono
našim kupcem ponuditi razširjen
prodajni program. Dodatno smo
okrepili tudi kadrovsko zasedbo in v
drugi polovici marca bomo podaljšali
tudi odpiralni čas. V nadaljevanju
planiramo tudi celovito prenovo
obstoječe trgovine, saj bomo v drugi
polovici leta ponudbo razširili tudi na
lokalne živilske izdelke. Cilj, ki smo si
ga zastavili, je, da v letu 2022 v
prenovljenih prostorih ponudimo
celovit in močno razširjen obstoječi
prodajni program. Povsem na novo
bomo postavili tako imenovani
Domači kotiček, v katerega bomo
vključili izdelke naših partnerskih
podjetij. To so mesni izdelki pod
blagovno znamko Arvaj in Mesnine
Bohinja ter mlečni izdelki pod
blagovno znamko Loška mlekarna ter
celotno ponudbo ostalih domačih
izdelkov. Obstoječim izdelkom bomo
skušali dodati čim večje število
lokalnih proizvajalcev iz širše okolice
Dola. Zato že sedaj vabimo vse
lokalne proizvajalce, da se nam
pridružijo pri širitvi prodajnega
programa naše skupne prodajalne v
Dolu. Mitja Vodnjov, direktor KZ Domžale

Pri sosedu na obisku

Dobitniki plaket občine in
priznanj župana za leto 2020

Foto: Nina Keder

Ob rojstnem dnevu svetovno znanega matematika in izumitelja
Jurija Vege, 23. marca, praznuje naša občina 26 let obstoja. Ob
tej priložnosti se bodo podelile tudi plakete občine zaslužnim
posameznikom, društvom in organizacijam, župan pa bo trem
posameznikom podelil še priznanje župana za njihove zasluge
v posebej težkem letu 2020. Tu predstavljamo vse prejemnike.

PLAKETE OBČINE
Ivan Mlakar, Čebelarsko društvo
Dolsko
Ivan Mlakar, dobitnik plakete občine, je
bil osemnajst let predsednik
Čebelarskega društva Dolsko. V tem času so njihovi člani skrbeli za predstavitev čebelarstva otrokom v šolah in vrtcih
ter ozaveščanje prebivalcev dolske doline o pomenu uživanja lokalno pridelanega medu in ostalih čebeljih pridelkov.
Čebelarsko društvo Dolsko je bilo ves
čas dejavno v lokalni skupnosti in je
konstruktivno sodelovalo z ostalimi društvi. »Od leta 1980 sem član čebelarjev,
zdaj sem v nadzornem odboru čebelarjev, istočasno član upokojencev Dolsko,
osem let predsednik Društva upokojencev Dolsko, nato podpredsednik, vsako
leto pa poskrbim, da imamo štiri izlete.
Bil sem tudi idejni vodja doma za upokojence v Dolskem in to je še naprej
moja velika želja.« Ivan Mlakar je sicer
po poklicu elektrotehnik, najprej je delal v Zavodu za avtomatizacijo, nato v
podjetju Fotona, kjer so izdelovali laserje, zdaj pa je že štiriindvajset let v pokoju. Na Laze, kjer tudi prideluje svoj med,
se je priselil iz Ljubljane. »Čebelar sem
že šestdeset let. Izhajam iz družine čebelarjev, tako stari oče kot oče sta imela čebele. Vsaj petim čebelarjem sem pomagal, da so začeli s čebelarjenjem.
Čebelnjak z dvajsetimi panjskimi družinami imam sam poleg hiše na Lazah.«

Kot čebelar je prejel priznanje 3., 2. in 1.
stopnje Antona Janše. »V Društvu nas je
okoli sedemdeset in to najvišje priznanje Antona Janše je bilo doslej s strani
Čebelarske zveze Slovenije podeljeno le
štirim našim članom.« Ivan je ob čebelarskih dnevih vodil tudi predavanja o
čebelarstvu na osnovnih šolah v Dolu,
Senožetih in Dolskem. »Svetovni dan čebelarstva praznujemo 20. maja, takrat je
tudi rojstni dan Antona Janše, znamenitega slovenskega čebelarja in prvega
učitelja čebelarstva, ki je poučeval na
Dunaju. Čebelarji praznujemo tudi medeni dan 23. aprila, ko poteka dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev in takrat
običajno predstavljamo slovenske čebele šolarjem.« Preteklo leto je bilo tudi
zanj precej umirjeno, z upokojenci niso
mogli niti na izlete. V času epidemije je
nemoteno potekala le pridelava medu,
čeprav pove, da je zadnja tri leta tudi ta
letina slabša.
Župnijska Karitas Dol pri Ljubljani
Ob izbruhu pandemije covid-19 je župnijska Karitas Dol s svojo angažiranostjo in pomočjo ranljivejšim skupinam
bistveno pripomogla pri ublažitvi posledic in stisk pri krajanih občine Dol pri
Ljubljani. V preteklem letu je tako za nemoteno delovanje v sodelovanju z župnikom Alojzijem Grebencem skrbela
tudi tajnica župnijskega Karitasa Dol
Angelca Škrajnar: »Naše aktivnosti še vedno potekajo, le prilagojene so času, v
katerem smo. Sestanki v živo ne poteka-
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jo. Običajno smo obiskovali starejše,
bolne in invalidne občane na domu in v
domovih za starejše, zdaj jih pokličemo
po telefonu ali pa nas pokličejo oni.
Veliko smo se ukvarjali z občani, ki so
potrebovali pomoč ali pogovor. Veliko
je bilo stisk, tudi duševnih, in pogovor
po telefonu marsikomu zelo pomaga.
Kolikor je bilo mogoče, smo pomagali
družinam in posameznikom v stiski. Še
vedno zbiramo oblačila, obutev in otroške vozičke, ki jih dobijo naši občani ali
pa jih oddamo v zbirni center Karitas v
Štepanji vasi. Lani smo začeli tudi z akcijo urjenje spomina, logike in koncentracije pod vodstvom Metke Velepec Šajn.
Delavnice so potekale enkrat mesečno,
nato pa smo se prestavili na splet zaradi
drugačnih razmer. Tistim, ki nimajo računalnikov, gradivo pošiljamo po pošti.
Pred prvim novembrom smo sodelovali
v dveh akcijah, ki sta ekološko-humanitarne narave, in sicer »Manjša sveča za
sočloveka sreča« in »Manj svečk za manj
grobov«. Namen teh akcij je zmanjšanje
onesnaževanja okolja z odpadnimi svečami in ekološko ozaveščanje ljudi. Z
drugo akcijo (Manj svečk za manj grobov) smo zbirali sredstva za nakup defibrilatorja. Izdelovali smo tudi zaščitne
maske, ki so jih potem dobili občani.
Uspešno smo sodelovali z Občino Dol,
med drugim se je nekaj prostovoljk udeležilo akcije izdelava mask za občane.
Dobro sodelujemo tudi z Osnovno šolo
Janka Modra v Dolu in z župnijsko
Karitas Dolsko.«
Prostovoljno gasilsko
društvo Klopce
Društvo je bilo ustanovljeno 2. februarja
1980 na Vrhu 1 in bilo vključeno v takratno Občinsko gasilsko zvezo Ljubljana
Moste-Polje. Prvi predsednik Društva je
bil Viktor Belcijan. Ob ustanovitvi
Društvo ni imelo svojih prostorov niti
potrebne opreme. V nadaljevanju se je
razvijalo, pridobilo ustrezno gasilsko
opremo in ustrezne prostore. Ob ustanovitvi Občine Dol pri Ljubljani se je
vključilo v Gasilsko zvezo Dol-Dolsko,
požarno pa pokriva naselja Križevska
vas, Zagorica, Vrh in Klopce. Najnovejša
pridobitev Društva je novo gasilsko vo-
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zilo GVV-1. Društvo sodeluje pri vseh aktivnostih, ki jih organizira Gasilska zveza
Dol-Dolsko. Ob štiridesetletnici delovanja gre Prostovoljnemu gasilskemu društvu Klopce velika zahvala za uspešno
delovanje in se mu podeli plaketa občine. Predsednik PGD Klopce Maks Jemec
je povedal: »Kot predsednik se zahvaljujem Občini in županu za podeljeno priznanje, kar pa je obveza za aktivno delovanje tudi v bodoče. Predvidena je bila
slovesnost ob 40-letnici in slovesno bi
prevzeli novo gasilsko vozilo. Vse priprave so bile že v zaključni fazi, a ker je epidemija še vedno tu in so še vedno vse
prireditve prepovedane, s tem pa tudi
naš slavnostni dogodek, in kot kažejo
razmere, slovesnost verjetno letos ne bo
izvedljiva. V tem obdobju ne moremo izvesti niti občnega zbora, vaj in izobraževanj. Na intervencije pa smo kljub temu
pripravljeni in smo v preteklem letu tudi
imeli eno. V Klopcah je v starejši hiši prišlo do samovžiga starejšega hladilnika.
Začetni požar so pogasili domači, zaradi
zadimljenosti objekta in vročine pa smo
morali vstopiti z dihalnimi aparati, iznositi vso ožgano opremo in plinsko jeklenko iz hiše. Nastala je velika gmotna
škoda, k sreči pa ni bilo poškodovanih.«
Maks Jemec je njihov predsednik od leta
2000, štejejo pa štirinajst operativnih članov, na tekmovanjih pa sodelujejo z žensko in moško ekipo. »Težave imamo le s
podmladkom, ker ga ni, prebivalstvo se
stara. V naših vaseh močno primanjkuje
mladine, posledično imamo težave s pridobivanjem mladih v naše vrste. To je še
posebej izrazito v današnjih časih, ker ni
druženja in ni kontaktov.« Njihovi člani
pa so tudi v okviru civilne zaščite priskočili na pomoč in raznašali zaščitne obrazne maske občanom.
PRIZNANJE ŽUPANA
Marko Jesenšek
Priznanje župana za preteklo leto je prejel tudi gostinec Marko Jesenšek. Med izbruhom epidemije je s svojim delom v
Gostilni in piceriji Pod hribom prispeval

k boljši oskrbi naših občanov, še posebej tistih najranljivejših. Skupaj s Civilno
zaščito je pristopil k razdeljevanje obrokov in dostavo hrane na dom ter dva občana, pomoči potrebna, kar celo leto
brezplačno dnevno oskrboval s toplim
obrokom. V času epidemije njegov gostinski lokal ves čas deluje, četudi le za
osebni prevzem in z dostavo hrane. Ob
tem je svoje občutke lani ob koncu leta
strnil takole: »Gostinec sem sicer že petindvajset let. Boril sem se, da sem ljudi
privabil k sebi, da sem dober gostitelj.
Zdaj v teh časih pa je to popolnoma obrnjeno na glavo. Zdaj moram odgnati ljudi, ko pride kdo na kavo ali do nas, da bi
pojedel malico pri nas. Ljudi odganjamo
od sebe in to je res grozno. To res boli.«
Mojca Repanšek
Preteklo leto je bilo tudi za Mojco
Repanšek precej drugačno. Svoje delo
kot svetovalka za odnose z uporabniki
pri podjetju Telekom že od oktobra
opravlja od doma. Mojca se je sicer pri
aktualnem županu aktivirala kot občinska svetnica v želji, da bi nekaj naredili
za občane in da bi bile stvari narejene
drugače in bolje, kot so bile doslej. Zase
pravi, da je mama dveh sinov, dveh krasnih otrok, od katerih je eden že poročen, drugi pa z dekletom živi še pod isto
streho kot ona. Mojčin starejši sin je dolga leta treniral smučarski tek in tako se
je tudi sama dvajset let aktivno vključevala in delala v upravnem odboru smučarsko-tekaškega kluba. Rada se ukvarja
s športom, bere in se druži, rada ima akcijo, izzive in rešitve. »Priznanja župana
ne jemljem kot nagrado zase, ampak priznanje ekipi, ki je takrat dobro sodelovala in bila pripravljena delati. Jaz sem le
koordinirala stvari in jih povezovala. Ko
se je začela epidemija lani konec marca
in ker nikjer ni bilo dobiti mask, smo se
aktivirali in jih začeli izdelovati. Stvari so
se poklopile, zbrali smo se v dobro ekipo in začeli delati. Vključenih je bilo petintrideset šivilj in še dodatnih petnajst
prostovoljcev, ki so skrbeli, da so stvari
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tekle. Izdelali smo okoli šest tisoč mask,
po dve na gospodinjstvo. Danes lahko
povsod dobiš maske, takrat pa je bil to
velik problem. Iz te akcije sem pridobila
tudi veliko novih poznanstev, stikov s
srčnimi ljudmi, ki jih lahko ponovno kadar koli skličemo in so pripravljeni spet
pomagati.«
Marko Lunar
Marko je član občinskega štaba Civilne
zaščite Občine Dol pri Ljubljani in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Dol pri Ljubljani. Član civilne zaščite je še
iz časa občine Ljubljana Bežigrad. »Pred
dvaintridesetimi leti sva se s kolegom
Dušanom Musijem priključila enoti reševalcev iz vode in na vodi, vključno s potapljaško reševalno službo. Od takrat
sem tudi aktiven v štabu civilne zaščite.
Lani sem bil ob razglasitvi epidemije poklican s strani Občine Dol pri Ljubljani za
organizacijo in izvedbo ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.«
Vodil je štab Civilne zaščite, sestajali so se
vsak dan, sprejemali dnevne ukrepe, poročali štabu Republike Slovenije, nabavljali zaščitni material za prebivalstvo in
za reševalne enote, to so bili v tem primeru gasilci. Marko pripoveduje: »Skupaj
z Mojco Repanšek smo organizirali delavnice za šivanje mask in koordinirali
gasilske enote in njihovo raznašanje
mask po gospodinjstvih. Razdelili smo
zaščitno opremo župnikom, oskrbnikom
pokopališč, stanovanjski skupini Društva
Altra v Senožetih, poskrbeli za zaporo
igrišč in igral. Oskrbeli smo zdravnice in
zobozdravnice s termometri in zaščitno
opremo: zaščitnimi vizirji, maskami in rokavicami. Naredili smo seznam kmetij, ki
so pripravljene prodajati svoje pridelke
doma, in iz tega je nastal projekt lokalne
samooskrbe. Ob prejemu priznanja se
zahvaljujem županu Željku Saviču, poveljniku Civilne zaščite Klemnu
Zupančiču, članici štaba Civilne zaščite
Sandri Učakar in predstavniku policije
Savu Gvardjančiču, s katerimi smo delovali kot uspešen tim.«
•Nina Keder
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Največji Dolan
V prihodnjih številkah Pletenic bomo občane obveščali in
seznanjali z zgodovinskimi dogodki, povezanimi s predstavitvijo Dola v času barona Erberga, z ozadjem ljubljanskega
kongresa in obiskom cesarja Franca I. v Dolu pred 200 leti. V
okviru teh zgodovinskih dejstev bo potekalo več dogodkov,
16. 5. pa osrednja prireditev.

Č

e bi Dolane vprašali, kdo je
njihov najslavnejši rojak, bi
jih večina odgovorila, da
Jurij Vega, matematik,
izumitelj in balist. A ta se je rodil v
Zagorici, ki je tedaj spadala v
moravško faro in občino. Po študijih
v Ljubljani je odšel na Dunaj in se ni
več vrnil. Z Dolom ga ni nič vezalo,
nič mu ni bil dolžan in mu tudi ni nič
dal. Z njim nas veže le dejstvo, da
njegova rodna vas sedaj spada v našo
občino. Tega smo zelo veseli,
ponosni smo nanj in ga slavimo.
Kdo je torej po zaslugah največji
prebivalec Dola? Presejati moramo
dejanja prebivalcev, kmečkih in
gosposkih, v daljši krajevni
zgodovini. In kaj hitro najdemo
pravega. Bil je Vegov vrstnik, a v
nasprotju z njim plemiškega rodu –
baron Jožef Kalasanc Erberg, dolski
grajski gospod med letoma 1795 in
1843. In zakaj bi bil on tako
pomemben? J. K. Erberg se je rodil
pred 250 leti (1771) v četrti generaciji
dolskih poplemenitenih Erbergov.
Baroni Erbergi so bili stara in vplivna
kranjska plemiška rodbina, katere
člani so se med 17. in 19. stoletjem
udejstvovali na področju šolstva,
kulture, cerkve in politike. Večina jih
je študirala na Dunaju in dosegli so
razne akademske nazive, nato pa
službovali kot eminentni pravniki,
deželni uradniki, profesorji v
jezuitskih ustanovah ter zasedali
visoke cerkvene položaje. Uspešnost
in premožnost so izkazovali tudi
navzven s hišami v Ljubljani, z
nakupom in prezidavami dolske
graščine ter urejanjem njenih vrtov,
parkov in drevoredov. Bili so tudi

širokosrčni meceni ter zbiratelji
umetnin, knjig in arhivskega gradiva
o kranjski zgodovini. Rodbina je
dosegla vrh v Jožefu Kalasancu
Erbergu. Oče in mati sta mu umrla že
v otroštvu, zato je zrasel v skrbništvu
turjaških grofov. Po študiju prava na
Dunaju se je vrnil domov, prevzel
graščino in se poročil z Jožefino iz
goriške grofovske družine Attems, ki
mu je rodila sedem otrok. V tem času
je opravljal nekaj manjših deželnih
funkcij, ki pa jih je kmalu opustil in
se posvetil gospodarjenju z obsežno
graščinsko posestjo, ki je štela kar 63
kmetij. Leta 1808 je bila Jožefina
izbrana za vzgojiteljico dvanajstih
otrok ovdovelega cesarja Franca I.,
Jožef Kalasanc osebno pa za
najstarejšega sina –
prestolonaslednika Ferdinanda. V
petih letih službovanja se je par
spoprijateljil s cesarsko družino, kar
se je kasneje odrazilo tudi v visokih
obiskih prestolonaslednika (leta
1819) in cesarskega para (leta 1821)
na njunem domu v Dolu.
Baron se je odlikoval po izjemni
razgledanosti, obsežnem znanju,
finem okusu, svetovljanstvu in
ljubeznivosti. Kljub vrhunski
izobrazbi in velikemu ugledu v
tedanji družbi se po vrnitvi z Dunaja
ni več potegoval za javne službe na
Kranjskem. Očitno je bil dovolj bogat,
da se je raje ukvarjal z
gospodarjenjem ter številnimi
'konjički': zbiranjem in urejanjem
najrazličnejših zbirk umetnin in
starin, pisanjem družbeno
angažiranih člankov, širjenjem parka
in botaničnih vrtov. Bil je član več
organizacij, pomembnih za
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spodbujanje kulture in gospodarstva
na Kranjskem: Filharmoničnega
društva, Kranjske kmetijske družbe in
Kranjske hranilnice. Imel je stike z
vodilnimi intelektualci tistega časa:
Zoisom, Linhartom, Vodnikom,
Kopitarjem, Gruberjem idr. Napisal je
prvi »Poskus osnutka za literarno
zgodovino Kranjske«, ki so ga poznali
vsi literati tedanjega časa, tudi Čop in
Prešeren. Njegova knjižnica in arhiv
sta bila največja na Kranjskem, odprta
za ljubitelje umetnosti in zgodovine
za časa baronovega življenja in še po
njegovi smrti. Tovrstne javne
ustanove so pri nas nastale šele proti
koncu stoletja, univerza pa šele leta
1920, zato je bil pomen baronovih
zbirk v Dolu za razvoj znanosti in
humanistike izjemen. Največje so bile
tudi botanične zbirke domačih in
eksotičnih rastlin v parkih, vrtovih in
rastlinjakih. Za rutinska opravila v teh
dejavnostih je zaposlil številne
domačine in jih priučil
bibliotekarstva, konzervatorstva,
vrtnarstva in podobnega.
Veliko je prispeval tudi k
družbenemu standardu kraja. Tako je
l. 1802 zgradil nov most čez
Mlinščico, do kamor je od graščine
segal slavni grajski kostanjev
drevored. Napis je bil v slovenščini,
ki jo je baron dobro obvladal: 1802.
Most vsim k' pridu napervo stavil
Josip baron Erberg. Ob cesarjevem
obisku v Dolu je dal na enem svojih
parkov postaviti empirski spominski
obelisk, ki zdaj stoji v parterju
zgornjega grajskega parka. Leta 1824
je v neorenesančno vilo obnovil del
ruševin na Ostrem vrhu nad
Podgradom. Vzdrževal je brod čez

dogajanje v naši občini

Savo in nadzoroval klesanje mlinskih
kamnov iz kamnoloma pod Starim
gradom. V vilo nad sotočjem
Ljubljanice in Save, ki je imela
izreden razgled, je ob nedeljah
hodila ljubljanska gospoda opazovat
napredovanje regulacijskih del na teh
rekah. V Dolu je med letoma 1829 in
1831 zgradil dva klasicistična
paviljona, kamor je premestil svojo
knjižnico, arhive in razne zbirke. Dal
je postaviti tudi kapelo na koncu
hruškovega drevoreda (v smeri Kleč),
ob kateri je posadil dve platani; ena

od njiju je zdaj največje drevo v naši
občini. Njegova graščina s svojo
okolico in okrog 7.000 vrstami rastlin
je bila tako lepo urejena, da je dobila
vzdevek 'slovenski Versailles'. Cerkvi
sv. Marjete je poklonil več liturgičnih
predmetov (svečnikov, monštranc) in
nabožnih slik, ki so še sedaj v
funkciji. Njegove zasluge za kraj in
deželo še niso do kraja raziskane, so
pa nesluteno velike. Umrl je leta
1843.
Žal je z njegovim sinom Jožefom
Ferdinandom rod Erbergov na višku

svoje imenitnosti leta 1847 po moški
strani izumrl. Veličina zbirk je bila
postopoma razprodana na dražbah
in znaten del je postal jedro fonda
novih ustanov – deželnega muzeja in
arhiva. Dolska intelektualna slava se
je končala, a duh prosvetljenstva se je
razširil po Kranjski, omika in znanje
pa sta dosegla tudi preprost kmečki
slovenski rod. Prispevka ljudi,
kakršen je bil baron Jožef Kalasanc
Erberg, zavedni in domoljubni
Kranjec, se ne sme pozabiti.

•Viktor Grilc

Ponovno obujeno
kulturno društvo
Ponovno obujeno kulturno društvo
V KUD Jurija Fleišmana smo bili v marcu
zelo aktivni. V Kmetskem domu smo
popravili vodovodno napeljavo in začeli z
obnovo dvorane. Stene smo prepleskali
in del prekrili z lesenim opažem. Pri tem
se iskreno zahvaljujemo podjetju Jub, ki
nam je priskočilo na pomoč z donacijo
materialov za obnovo. Na dom smo vrnili
star napis. Kmalu bomo začeli z obnovo
spodnjih društvenih prostorov, kjer bo
imelo prostore tudi društvo smučarskih
tekačev TSK Jub Dol. Z veseljem vam
sporočamo, da se bo v Kmetskem
domu začelo snemanje nove slovenske
humoristične serije z delovnim naslovom
»Za hribom«. Če bi sodelovali pri
nastajanju serije kot statisti, prosim, pišite
na: kudjurijfleisman@gmail.com.

• Klemen Runtas, KUD Jurij Fleišman

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI RAZPISUJE NATEČAJ ZA OTROKE

FOTO GREGORJEVO 2021

Spoštovani otroci, vabimo vas k sodelovanju!
Dragi starši, stari starši, vzgojiteljice, vzgojitelji, pedagoginje, pedagogi, vas pa prosimo za vzpodbudo!
Letos zaradi znanih razmer običajnega spusta gregorčkov ne bomo mogli izpeljati, zato vas vabimo k
ustvarjanju. Bodite izvirni, kreativni, dajte svoji domišljiji
prosto pot. Svoje izdelke fotografirajte in fotografije do
20. 3. pošljite po elektronski pošti na naslov:
natasa.klemencic@jskd.si.
POGOJI ZA SODELOVANJE: Starost do 15 let, avtor
lahko odda 1 fotografijo (v jpg formatu). Z oddajo fo-

tografije starši/skrbniki dovoljujete, da se fotografija
vašega otroka z imenom in priimkom avtorja objavi na
spletni in/ali FB strani Občine Dol pri Ljubljani in v občinskem glasilu Pletenice.
NAGRADE: Med sodelujočimi bomo izžrebali 10 knjižnih
nagrad. Žrebanje bo javno. Kdaj in kje bo potekalo, vas
bomo obvestili kasneje.
Najlepši gregorčki bodo po izboru uredništva objavljeni v
aprilski številki občinskega glasila Pletenice.
Dodatne informacije: Nataša Klemenčič, natasa.klemencic@jskd.si, M: 041/539-265.
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Prost pristop v knjižnico
Od 10. marca 2021 je knjižnica po dolgem času spet
odprta za prosti pristop. V knjižnici.

P

o novem bo med knjižnimi policami lahko največ pet obiskovalcev.
Čitalnica in računalnik še ne bosta v uporabi. V Mestni knjižnici
Ljubljana se zaradi razglašene epidemije in različnih protikoronskih
ukrepov več mesecev ni zaračunavala zamudnina. Obveščamo vas,
da se s 17. marcem 2021 za nevrnjeno gradivo začne obračunavati zamudnina. Gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, lahko do omenjenega datuma vrnete še brez plačila zamudnine.
Uvajanje članske izkaznice Urbana
V Knjižnici Jurij Vega smo z lanskim letom začeli uvajati mestno kartico
Urbana, ki je tudi članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana in s tem tudi
Knjižnice Jurij Vega. Vsem, ki ste že vpisani v knjižnico, moramo staro kartonsko izkaznico, zamenjati z Urbano. Za novo izkaznico boste plačali 2 evra.
Če Urbano že imate, jo prinesite s seboj in v knjižnici bomo nanjo natisnili
vašo evidenčno številko ter ime in priimek. Otrokom do 14. leta starosti bomo zamenjali staro izkaznico z Urbano samo ob prisotnosti enega od staršev
ali skrbnika, ker morajo starši preveriti točnost podatkov in se elektronsko
podpisati. Mladostniki od 14. leta starosti pa lahko to uredijo že sami.
Beremo z malčki
Ciciuhec je bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana, namenjen predšolskim
otrokom in njihovim staršem. V šolskem letu 2020/2021 smo v sodelovanju z
nekaterimi skupinami Vrtca Dol začeli s projektom tudi v Knjižnici Jurij Vega.
Vzgojiteljice – mentorice v vrtcu skupaj s starši razvijajo bralne navade pri
svojih ciciuhcih. Ciciuhci so otroci, ki v vrtcu predstavijo knjige, ki so jim jih
prebrali starši. Otroci, stari do treh let, predstavijo dve knjigi, otroci med tretjim in šestim letom pa štiri. Otrokom se pri predstavitvi dopušča veliko svobode – lahko pripovedujejo, pojejo, plešejo, rišejo itd. Izdelki se razstavijo v
vrtcu ali knjižnici. Skupino otrok, mlajših od treh let, po predhodnem dogovoru lahko obišče knjižničarka, skupine otrok med tretjim in šestim letom
starosti pa obiščejo svojo najbližjo knjižnico. Obiski so namenjeni predstavitvi knjižnice in izvajanju različnih dejavnosti za otroke, kot so pripovedovanje
pravljic, reševanje ugank, izposoja knjig … Zaradi protikoronskih ukrepov se
vse naštete aktivnosti v knjižnici žal še ne morejo izvajati, zato se boste morali vzgojiteljice – mentorice in starši ciciuhcev še bolj potruditi, da projekt nemoteno teče. Ob zaključku projekta Ciciuhec bo vsak sodelujoči otrok prejel
pohvalo za družinsko branje, vsaka mentorica pa potrdilo o sodelovanju pri
projektu.
Bralni nahrbtniki za malčke
Za najmlajše se na novo uvajata bralna nahrbtnika za malčke (0–3 let), napolnjena s knjižničnim gradivom, ki si ju družine z majhnimi otroki lahko izposodite v knjižnici. V vsakem nahrbtniku sta dve igroknjigi in dva CD-ja z otroškimi pesmicami ali pravljicami. Na voljo bosta za tritedensko izposojo z možnostjo podaljšanja. Vse starše predšolskih otrok vabimo, da skupaj z otrokom obiščete knjižnico in ga vpišete vanjo. Vpis je brezplačen, prav tako je
za predšolske otroke brezplačna
izkaznica Urbana. Ob vsakem obisku dobi otrok na svoj kartonček
žig; po osmih obiskih pa prejme
nagrado – vrečko za copate ali
športno opremo.
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2. APRIL – MEDNARODNI
DAN KNJIG ZA OTROKE
Od leta 1967 je vsako leto 2.
aprila – na rojstni dan Hansa C.
Andersena – mednarodni praznik,
s katerim želimo spodbujati
ljubezen do branja in mladinskih
knjig. Letošnjo poslanico
Glasba besed je napisala
Margarita Engle, ilustriral pa
Roger Mello, prejemnik nagrade
Hansa Christiana Andersena. V
slovenščino je poslanico prevedla
Nada Marija Grošelj.

Glasba besed
Margarita Engle

Ko beremo, zrastejo duhu peruti.
Ko pišemo, nam zapojejo prsti.
Besede so bobni in flavte na listu,
so ptič, ki se s pesmijo vzpenja,
in slon, ki trobenta,
so reka, ki teče, in slap, ki teleba,
metulj, ki zakroži
visoko na nebu!
Besede nas vabijo k plesu –
ritmi in rime, utripi srca,
peket in prhut, stare in nove povesti,
take izmišljene, take resnične.
Kadar si udobno ugnezden doma
ali čez meje drviš proti novim deželam
in tujim jezikom, so zgodbe in pesmi
vse tvoje.
Kadar delimo besede drug z drugim,
glasovi postanejo glasba prihodnosti,
mir, prijateljstvo, radost:
melodija, ki upa.

Dogajanje v naši občini

Projekt vzpostavitve pametnih mest in skupnosti
V torek, 23. 2. 2021, je Občina Dol pri Ljubljani v Kulturnem domu Dolsko gostila srečanje županov enajstih
občin, s katerimi skupaj vstopamo na pot uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin.

P

oleg Občine Dol pri
Ljubljani konzorcij sestavljajo še Občina Domžale,
Občina Hrastnik, Občina
Litija, Občina Lukovica, Občina
Mengeš, Občina Moravče, Občina
Šentrupert, Občina Šmartno pri Litiji,
Občina Trzin in Občina Zagorje ob
Savi. Povezane občine se bodo sku-

paj prijavile na »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti«, ki ga
razpisuje Ministrstvo za javno upravo, in sicer z implementacijo izbranih digitalnih rešitev, ki bodo pokrivale eno oziroma več vsebinskih področij pametnih mest: upravljanje z
viri in infrastrukturo, skrb za okolje,

Mladost

Očistimo!
Z velikimi koraki prihaja pomlad in z njo
vsakoletna čistilna akcija, ki jo že vrsto let
organizira naša občina. V eni od lanskih številk
Pletenic je gospa opozarjala na nesnago
ob Savi. Verjetno ste tudi drugi sprehajalci
v korona časih opazili marsikateri kup
raznovrstnih smeti, ki nimajo mesta v naravi.
Zato prosim vse, ki jim je mar za naše okolje,
in tudi tiste, ki jim ni, da se čistilne akcije
20. marca (podrobnosti o akciji na strani
28) udeležite v čim večjem številu in se tudi
samoorganizirate. Gasilci v vašem gasilskem
domu vas bodo opremili z rokavicami in
vrečami ter navodili. Naj še omenim, da naša
občina sega od Save do vrha Murovice in
od Šentjakoba do Senožeti. Ne ustrašite se
grmovja in luž. Stopimo skupaj, očistimo naš
kraj in si olajšajmo našo potrošniško dušo.
Zemlja nam pošilja opozorila, jih slišimo?

• Dušan Hribernik

zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura,
šport in turizem ter varnost in zaščita. Strokovno podporo pri prijavi
projekta bo konzorciju nudil
Razvojni center Srca Slovenije.
Digitalne rešitve, ki jih bomo prioritetno izbrali, bodo omogočile boljše
upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč
oziroma zagotavljanje kvalitetnejšega
življenja občanov in obiskovalcev.

•Občinska uprava

Potoček pšaški žubori,
spomine mi vrača na otroške dni.
Bilo mi je lepo,
a brez mame in očeta dostikrat v trnje ujeta
so tekla mi mladostna leta.
Šele potem, ko sam si starš,
zavedaš se, če starše imaš.
Kako ljubeč je mamin objem
in očetov nasvet za ta pokvarjen svet.
Dostikrat bi razjokala se v naročje svoje mamice,
ker le mama zna zaceliti ranjeno srce.
Vsem mamam iskrene čestitke za praznik.
Marija Cerar



Iskrene čestitke z
najboljšimi željami
vsem ženam in materam
ob praznovanju v marcu –
KO ZB za vrednote NOB Dol-Dolsko
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Slovenija in Argentina povezani prek Zooma
dišč in domov, dobro je organizirana
slovenska šola, verouk ter versko in
družabno življenje. Trenutna epidemija niti tam ne prizanaša in vsi si želimo,
da kmalu mine.

V nedeljo, 21. februarja 2021, ob 18. uri smo v Društvu
misijonarja dr. Janeza Janeža izvedli pogovorni večer. Gre za
prvi tak dogodek, ko se prek video konferenčne aplikacije
srečamo z gosti, ki so na različne načine povezani z našim
Društvom, pa nas žal ločuje večja geografska razdalja.

P

ravzaprav ni nobenega dvoma več, da je preizkušnja, ki
jo to leto doživljamo, odprla
nove možnosti povezovanja,
ki so nam bile še pred letom dni popolnoma nepredstavljive. Kar neverjetno se zdi, da sogovornika nagovoriš z
»dober dan«, udeležence pa z »dober
večer«! In prav tako je bilo, saj je bil
naš prvi gost g. Marjan Loboda, po domače Trobentarjev Marjan iz Podgore,
živeč v Argentini. Ločujeta nas namreč
štiriurna razlika in drug letni čas. In ko
mi že vstopamo v pomlad, na drugem
koncu sveta pričakujejo jesen.
Naš gost živi v velikem Buenos Airesu,
ki ima prebivalstva kar osemkrat več
kot naša Slovenija. Mesto je od 19. stoletja dalje sprejemalo milijone priseljencev z vsega sveta, med njimi več ti-

soč Slovencev pred 2. svetovno vojno
in po njej. Od leta 1949 živi tam tudi g.
Marjan, in ni edini iz naše občine. Nov
dom si je poleg njega v Buenos Aiersu
ustvarilo več Dolanov: Ivan Klemenčič,
Julka in Mici Moder ter Kosmovi. V
kraj Bariloche pa sta prišla iz bližnjega
Sela pri Ihanu športnika France
Jerman in Janez Flere (žal večina od
naštetih ni več živih). G. Marjan nam je
podal mnogo zanimivih informacij o
življenju v Dolu pri Ljubljani, župniji
sv. Marjete, o dr. Janezu Janežu oz.
Pletarjevem Ivanu, kot so Janeža nekoč
imenovali domačini, pa tudi o svoji begunski poti, ki sta jo začela skupaj z
mamo pri njegovih rosnih 14 letih.
Predstavil nam je svojo poklicno pot,
ki je bila tesno povezana z delovanjem
med tam živečimi Slovenci. V
Argentini je namreč več slovenskih sre-

Čeprav je bil tovrsten dogodek prvi v
tej obliki, je bila udeležba zelo dobra
(med 40 do 45, nekje celo po 2 ali 3
prisotni). Udeleženci so bili večinoma
starejši od 70 let, kar je nadvse pohvalno. Mnogi so se prvič srečali v video
konferenčnem okolju Zoom. To dokazuje tudi na to, da je dogodek prispeval k medgeneracijskemu sodelovanju,
saj so mlajši, ponekod celo vnuki, poskrbeli za povezavo in vključitev starejših. Trenutek srečanja je bil čustveno
intenziven, saj nam trenutna situacija
ne omogoča srečevanj. Po daljšem času je bilo res lepo videti sorodnike, prijatelje, vaščane, župljane in znance. V
dogodek so se povezali tudi nekateri
Slovenci iz Argentine, Avstrije in
Nemčije. Še vedno prejemamo vrsto
pozitivnih odmevov prek elektronske
pošte in telefonskih klicev.
Zahvaljujemo se našemu gostu za njegovo veliko pripravljenost, odprtost in
podarjeni čas, ter vsem drugim, ki so
prispevali na tak in drugačen način k
izvedbi čudovitega dogodka. Zaupam
vam lahko, da smo takrat popolnoma
pozabili na čas in na oddaljenost.
Pogovorni večeri bodo potekali vsako
3. nedeljo v mesecih: marcu, aprilu,
septembru in oktobru. Z nami bodo
še drugi gostje iz domovine in tujine.
21. marca ob 18h se bomo povezali s s.
Barbaro Poredoš, mlado redovnico iz
Vinj, ki trenutno deluje v Rimu.
Dobimo se na povezavi https://bit.
ly/3t2uL9B. Vabljeni!
 •Mateja Lunar Jemec, Društvo misijonarja
dr. Janeza Janeža

Foto: osebni arhiv

Pogovorni večer prek Zooma

Na obisku v Sloveniji
leta 2016, v družbi
Tončke Jemec.
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90-letnik Janez Upelj
Nedavno je častitljivih
devetdeset let praznoval naš
soobčan Janez Upelj.

R

odil se je 14. februarja 1931 v
Kresniških Poljanah v delav
ski družini kot peti otrok.
Osnovno šolo je obiskoval v
bližnji Jevnici. Po vojni se je zaposlil in
poleg službe kot udarnik pomagal pri
obnovi in gradnji tamkajšnje šole in
zadružnega doma. V tem domu je kasneje spoznal življenjsko sopotnico, sovaščanko Terezijo, s katero sta se leta
1960 poročila in si ustvarila dom. V zakonu sta se jima rodila sin in hči in nanju sta izredno ponosna.
Njegov napredni duh in želja po lepšem sta ju kasneje pripeljala v Dolsko,
kjer sta si sezidala hišo, da bi bila bliže
zaposlitvi. Kljub gradnji je zmeraj našel
čas in posluh za dogajanja v kraju in
tako kot odbornik v Krajevnem uradu
Dolsko pomagal soustvarjati boljše pogoje za napredek kraja. Ne smemo pozabiti udarne akcije pri ureditvi pokopališča v Dolskem in drugih akcij ter
njegovo posebno prizadevanje za
ohranitev krajevnih skupnosti. Njegovi

predlogi in pobude so bili vedno dobrodošli. Še posebej je ponosen na
svoje službovanje pri Pošti Slovenije,
kjer je delal nepretrgoma do upokojitve. Še vedno je član DU Pošte
Slovenije in se rad udeležuje vsakol
etnih piknikov.
V pokoju se je posvetil delu okrog hiše, predvsem ga zanima vrt, na katerem se sprosti. Pomagal je sinu pri gradnji hiše in z velikim veseljem tudi pri
varstvu in odraščanju vseh štirih vnukov. Včlanjen je v Društvo upokojencev Dolsko, še bolj aktiven pa je v
Krajevni organizaciji Zveze borcev. Za
svoje delo v organizacijah je dobil številne pohvale in priznanja. O njegovih
dejavnostih pričajo priznanja, ki jih je
prejel za svoje delo pri KO ZZB in posebno priznanje za praporščaka v aprilu 2011, ki mu ga je podelila Zveza
združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije. Skoraj ni bilo prireditve, srečanja borcev, komemoracij ,kjer ne bi
ponosno nesel prapora. V zadnjih letih
je moral to žal prepustiti drugemu.

Rad se udeležuje izletov in prireditev,
posebej, če je zraven glasba. Zelo rad
zapoje tako partizanske kot ostale pesmi. Da se rad zavrti na plesu, vemo
njegove soplesalke.
Kot edini občan se lahko pohvali, da
so mu ob lanskoletnem praznovanju
rojstnega dne sokrajani pod vodstvom
Ivana Marjanoviča postavili edinstveno
darilo – Janezov prestol, do katerega
se z veseljem sprehodi. Janezu pravimo tudi ikonca Zelene poti. Janez, še
na mnoga leta! 
•Marija Zajec
Ljuba Knavs, članica Aktiva žena
Plamen iz Turističnega društva
Dolsko, in Marija Zajec iz Društva
upokojencev Dolsko sta obiskali in čestitali Janezu Uplju (na
balkonu).

Srce prijateljstva

Foto: osebni arhiv

Slavljenec Janez Upelj

Iz Društva upokojencev Dolsko
še sporočajo: »Upokojenka in
Plamenka Ljuba Knavs ob skoraj
vsakem okroglem jubileju obdari
starejše z izpod svojih rok spečeno
pletenico – srce prijateljstva. Obdari
tudi nečlane iz skoraj vse občine.
S to svojo gesto zelo razveseli jubilante in jim polepša jesen življenja.
Za njeno pozornost in dobrosrčnost
ji izrekamo ISKRENA HVALA.”
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Ostanki broda v Dolskem
Turistična kmetija Pr’ Krač’ je daleč naokoli poznana po svoji
bogati vsebini, nenazadnje pa njen gospodar Tone Čič med
številnimi starimi predmeti tam hrani tudi nekaj ostankov
starega broda.

N

ekoč, od okoli leta 1865 je
namreč na Savi plul brod,
neposredno pod Čičevo
domačijo. »Odraščal sem v
Ihanu, imeli pa smo tudi vinograd na
Štajerskem. Tako smo do se sem
pripeljali s kolesi, jih tu pustili in se s
splavom odpeljali preko Save, na
železniško postajo v Lazah. Ta brod je
bil pritrjen na žico in s škripcem je šel
potem po »zajli« preko Save. Bil je

Foto: Nina Keder

Vesla z broda

Foto: Nina Keder

Nepravilno kurjenje
onesnažuje naš zrak

velik, gor sta šla dva konja z vozom in
senom, pa še nekaj krajanov poleg. Pet
minut je trajala vožnja in si bil na drugi
strani. Spominjam se, da je bil vedno
problem vodostaj vode zaradi
elektrarne v Medvodah in si prišel ali
prenizko ali previsoko. To je trajalo do
leta 1966, potem so zgradili most in je
bila zgodba z brodom končana. V naši
etnološki zbirki je še vedno škripec za
brod, vrvi, vesla in zapiski za plače
brodarjev.« Drugi brod v naši občini je
bil še v Jevnici. Znano pa je tudi, da je
bila zadnja brodarka v Jevnici Tilka
Jemec – Cerar. Broda v Dolskem in v
Jevnici zelo slikovito opisuje tudi
Minka Jerebič, avtorica knjige Bejž,
bejž, voda gre! Med drugim je zapisala:
»Sprva naj bi preko reke tu vozili
material za železnico v času njene
izgradnje, nato pa naj bi ljudje iz
zaselkov levega brega Save prihajali na
železniško postajo v Laze ter se nato
vozili proti Ljubljani … Lastniki broda
so pobirali denarna sredstva s
pobiranjem brodnine po vnaprej
določenem ceniku. Izkupiček je bil

Kljub pobudam in
opozorilom pred nepravilnim kurjenjem
in posledično velikim
onesnaževanjem okolja
in zraka, ki ga vdihavamo
v naši lepi dolski dolini,
se posamezniki še vedno
požvižgajo na to. Zato
je na mestu ponovno
napotek, da ne kurite
vlažnega lesa, embalaže,
barvanega ali lakiranega
lesa, plastike in ostalih
odpadkov, saj dim, ki nastaja pri njihovem gorenju,
vsebuje veliko strupenih
snovi. Izpostavljenost
pretirano onesnaženemu
zraku povzroča številne
bolezni (srčno-žilne
bolezni, bolezni pljuč,
raka …) in tudi predčasno
•Nina Keder
smrt. 
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Škripec nekdanjega broda je na ogled na
turistični kmetiji Pr’ Krač’ v Dolskem.

razdeljen za plače zaposlenih
brodarjev, nagrado predsedniku,
blagajniku in tajniku, za davek državi
in Občini Dolsko, za zavarovanje ter
druge stroške … Brod je bil s 1.
januarjem 1950 podržavljen. Od takrat
dalje je zanj skrbela občina in leta 1962
dala brod v zakup Ivanu Klandru iz
Dolskega. …. Brodarji so morali voditi
knjige in o vsem natančno zapisati.
Tako je bila nosilnost broda ob
normalnem vodostaju do 8 ton, ob
nizkih vodah pa le 6 ton. Brod naj bi
naenkrat prepeljal do 100 ljudi, 16 konj
ali 3 dvovprežne vozove … Na brodu
so delali brodarji. To so bili možje iz
Dolskega in bližnjih vasi.« •Nina Keder

Primer dobre prakse
V času, ko se začnejo dela na poljih in v
gozdovih, je na cestah opaziti tudi povečano
onesnaženje z blatom. Medobčinsko redarstvo
bo v tem obdobju izvajalo nadzor tudi na tem
področju, omeniti pa velja, da je zagrožena
globa za onesnaženje cestišča 1.000 evrov. Primer dobre prakse pa smo zabeležili v
Dolskem. Po oranju njive je izvajalec v roke vzel
metlo in cesto primerno očistil. Tako je promet
spet potekal nemoteno, tako za avtomobile,
še posebej pa za kolesarje, motoriste in
rekreativce na rolerjih in skirojih. • Nina Keder

kaj delajo naša društva

Nogometaši so spet aktivni

le trenerji in funkcionarji kluba, ki nudijo pomoč pri izvedbi treninga, po končani vadbi vsak igralec čimprej zapusti
igrišče in se ne zadržuje na njem ali v
označenem prostoru ter odnese s športne površine vse osebne stvari in morebitno embalažo, igralci morajo v času
treninga dosledno upoštevati navodila,
dana s strani trenerjev; igralci, ki navodil
ne upoštevajo, jim je prepovedana udeležba na treningih, za vsakega igralca vodimo evidenco udeležbe na treningu.

Delovna akcija
Trening U10

Glede na določila vladnega odloka o sproščanju ukrepov
na področju športne vadbe smo v NK Dol s ponedeljkom,
1. marca 2021, začeli z organizirano vadbo v mlajših
selekcijah NK Dol.

T

reningi potekajo ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med
16:30 in 20:30 ter ob torkih in
petkih med 16:30 in 17:30 na
malem igrišču z umetno travo pri OŠ oz.
Vrtcu OŠ Janka Modra, Videm 17. Da bi
v čim večji meri preprečili možnost
okužbe z novim koronavirusom covid-19, naprošamo vse starše in igralce,
da dosledno upoštevajo navodila s strani NIJZ in NZS ter naslednja klubska priporočila:
otrok lahko pride na trening le, če je
zdrav in nima znakov akutne okužbe
dihal (kašelj, nahod, bolečine v grlu in
žrelu, težko dihanje, z vročino ali brez),
zdravi pa morajo biti tudi svojci ali člani
skupnega gospodinjstva, pred vstopom
na igrišče/trening si morajo vsi igralci
razkužiti roke, po zaključku treninga si
roke umijejo in ponovno razkužijo, na
trening prihajajo le skozi prehod, ki je

označen kot VSTOPNA TOČKA, igralci
naj na treninge prihajajo že ustrezno
opremljeni in oblečeni, in sicer naj imajo pod trenirko oblečene kratke hlače,
majico, dokolenke, na trening/igrišče
igralci vstopajo posamično na razdalji
najmanj 2 metrov, v času odmora si morajo igralci razkužiti roke, uporabljajo
lahko le lastno brisačo, plastenko,
vsak igralec s seboj prinese svoj (označen/podpisan) bidon z vodo, posojanja
bidonov NI!
trenažni proces za mlajše selekcije se izvaja prilagojeno v skupinah z največ 3
ali 2 igralcema, ob tem so igralci skozi
celoten trening na varni medsebojni razdalji vsaj 2 m; vaje so sestavljene v parih/
trojkah, ki so vedno enaki/enake, igralci
pa so tekom celotnega treninga na varni
razdalji, staršem oz. drugim osebam na
označeno območje/igrišče ni dovoljeno
vstopati, na tem delu se lahko nahajajo

Delovna akcija na RC Korant

Obsežno delovno akcijo smo
zagnani člani Kluba izvedli tudi v
nedeljo, 28. februarja, in v
soboto, 6. marca, in sicer na
velikem nogometnem igrišču in
malem igrišču z umetno travo na
RC Korantu, od koder smo v
»dolino« pripeljali več vreč smeti.
Kot že nekajkrat doslej smo morali igrišče z umetno travo ob začetku treningov
temeljito očistiti vseh smeti in druge nesnage, ki jih tu in ob igrišču puščajo neodgovorni uporabniki. Zelo nas žalosti
dejstvo, da se igrišče zelo pogosto namerno uničuje, saj smo ob zadnjih vzdrževalnih delih morali zamenjati lovilne
mreže, popraviti mreže na golih, ki so
bile prerezane in prežgane na več mestih, zavariti stebre golov ter zamenjati
poškodovano panelno ograjo, ki so jo
vandali namerno uničili na več mestih.
Na takšen način se je Klubu povzročila
precejšnja materialna škoda.
V Klubu pozivamo vse, ki ste zainteresirani za igranje nogometa, da svoje želje
oz. povpraševanje pošljete na klubski e-naslov info@nk-dol.si in se bomo dogovorili za ustrezni termin. 

•Marjan Ferk, Nogometni klub Dol

Urejeno igrišče na RC Korantu
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Dogajanje v naši občini

Kolesarski tečaj
na koloparku

Kolesarsko društvo Rajd se ukvarja z vzgojo
otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport
v gorskem in BMX kolesarstvu.

A

traktivnost teh disciplin in
Društvo s svojim dobrim
delom pritegneta vsako leto
več mladih, ki si želijo
športnega udejstvovanja, druženja in
tekmovanj. Poleg rednih treningov
in vadb, ki jih ponujamo, v Društvu
veliko energije in pozornosti
namenjamo predvsem promociji
kolesarstva in gibanja na splošno. Z
različnimi programi, ki jih izvajamo,
bi radi čim večjemu krogu ljudi
pokazali, da je kolesarstvo zelo
zanimiv, zabaven, predvsem pa
varen šport, če se ga lotimo pravilno.
Na poligonih, kot so koloparki, se
lahko že otroci od 2. leta naprej učijo
osnovnih kolesarskih veščin, ki jih
kasneje na teh istih poligonih tudi
nadgrajujejo. Ta osvojena znanja so
neprecenljiva, ko se vključijo v cestni
promet ali se odločijo za vožnjo po
terenu z gorskim kolesom. Program,
ki je natančneje opisan v
nadaljevanju, največ poudarka daje
predvsem razvoju osnovnih tehnik
in spretnosti na kolesu.
PROGRAM KOLESARSEGA TEČAJA
NA KOLOPARKU
Tehnika je tisti element kolesarjenja,
ki nam v najširšem pomenu besede
omogoča, da se s kolesom peljemo
varno: bolj izpiljeno tehniko imamo,

laže in varneje lahko kolesarimo, naj
bo to po cesti ali po terenu.
Pumptrack poligoni ali koloparki so
zelo primerni za osvajanje osnovnih
tehnik kolesarjenja in razvoj zgoraj
omenjenih gibalnih sposobnosti. Ker
so primerni za vse starostne kategorije,
tako začetniku kot že izkušenemu
kolesarju predstavljajo odličen trening
in zabavo. Pumptrack poligon je
sestavljen iz asfaltiranih grbin (kuclov)
in nagnjenih zavojev (band), ki so med
seboj ritmično povezani v krožno
celoto. Razgibanost poligona tako
omogoča zabavno, a varno športno
izkušnjo tudi na manjših površinah.
Pumptrack poligone odlikuje
inovativen način poganjanja, kjer za
premikanje ne uporabljamo pedalov
ali odrivanja, temveč se po grbinah
gibamo s premikanjem težišča telesa (s
»pumpanjem«) in iz kroga v krog
pridobivamo na hitrosti. Tako pri
vzpenjanju na grbino kolo
razbremenimo, ob spustu z grbine pa
ponovno obremenimo. Ker je tovrsten
način gibanja fizično intenziven,
omogoča tako vadbo najmlajših kot
tudi vrhunskih športnikov, saj vožnja
po poligonu krepi razvoj ravnotežja in
koordinacije, kar je pomembno
predvsem za razvoj motoričnih
sposobnosti otrok in mladine. Na
takšnem poligonu tako izboljšamo
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koordinacijo gibanja na kolesu,
pridobimo na kondiciji in se hkrati
zabavamo.
Glavni cilj programa: izboljšati
kolesarsko znanje učencev in s tem
povečati njihovo varnost na terenu in v
cestnem prometu.
ORGANIZACIJA
Mesto izvedbe: kolopark Dol pri
Ljubljani.
Čas trajanja: 3 ure (prvi termin je
predviden za 31. marec od 16.00 do
19.00).
Število udeležencev: max. 8
(minimalno število prijav za izvedbo
tečaja je 6).
Starostna omejitev: tečaj je
namenjen osnovnošolcem v občini
Dol pri Ljubljani.
Oprema: lastno kolo (najbolj
primerna so BMX ali gorska kolesa), ki
mora biti tehnično brezhibno
(delujoče zavore, polne gume) in
čelada. Priporočamo, da se udeleženci
programa udeležijo v športni opremi.
Prijava: http://www.kd-rajd.si/prijavakolopark-dol-pri-ljubljani/
Cena tečaja: 30 EUR/osebo, od tega
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
SOFINANCIRA POLOVICO IZVEDBE
TEČAJA (cene vključujejo DDV).
VSEBINA PROGRAMA IN IZVEDBA
Po uvodnem zboru in razlagi navodil
sledita ogrevanje in zabavne igre na
kolesu. V prvem delu tečaja udeleženci
spoznajo in osvojijo osnovne tehnične
elemente, ki so potrebni za varno
kolesarjenje na koloparku. V drugem
delu tečaja skupina svoje znanje
nadgrajuje na poligonu in hkrati
spoznava pravilno uporabo koloparka
oziroma pravila, ki veljajo na poligonu.
Glede na predznanje vadečih se lahko
doda še učenje naprednih tehnik, ki
vključujejo vožnjo po zadnjem kolesu
čez grbine in skoke.

kaj delajo naša društva

Vadba moči

Gre za način vadbe, katere cilj je
okrepiti mišice, kosti in vezivna tkiva.

K

aj je pravzaprav vadba za
moč, je to sekanje drv ali
kopanje zemlje? Ne, nič od
naštetega ni vadba moči,
zato jo najprej definirajmo. Vadba za
moč je učen, varen in strukturiran
proces pridobivanja večje zmogljivosti našega telesa, pri katerem postopoma večamo obremenitev (maso
bremena). Je vadba za zdravje in premikanje brez bolečin, z njo dvignemo sposobnost našega organizma,
da se upira zunanjim silam in obremenitvam.
Vadba moči temelji na kompleksnih
gibalnih vzorcih, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, predkloni.
Gibalne vzorce na samem začetku izvajamo z lastno težo, nato pa z na-

menom napredka progresivno dodajamo bremena v obliki elastičnih trakov, uteži … Med izvajanjem tovrstnih
gibalnih vzorcev sodeluje večina mišic v telesu, kar predstavlja tudi časovno ekonomičnost v primerjavi z
vadbo hipertrofije, kjer z izolacijskimi vajami in obravnavo vsake mišice
oz. mišične skupine posebej stremimo k povečanju mišične mase. Do
povečanja obsega mišičnih vlaken
pride seveda tudi pri treningu moči,
vendar to ni primarni namen tovrstne vadbe. Moč se lahko poveča zaradi povečanja prečnega preseka mišic ali povečanja zmožnosti aktivacije
mišičnih vlaken.
Pomemben učinek vadbe za moč je
tudi adaptacija obmišičnih struktur –
vezi, kosti. Pri kosteh se poveča kostna gostota, kar predstavlja naložbo
v prihodnost, saj se ta v starosti
zmanjšuje. S povečanjem gostote so
kosti zmožne prenesti večje sile, kar
pomeni, da se teže zlomijo.
Podobno je pri mišicah, ki se okrepijo, s čimer se poveča sposobnost
premagovanja večjih sil. Z vadbo moči povečamo kapaciteto maksimalne
moči, kar pomeni, da delo laže opravljamo, smo bolj odporni. V praksi
to pomeni, da bomo npr. laže kopali

Nordijska hoja z ekipo Petre Majdič
Že tradicionalno vsako pomlad začenjamo z vadbo nordijske hoje. Vadba
je primerna tako za začetnike kot izkušene in poteka do konca junija.
Dobra družba in dobra volja sta zagotovljeni. Občanom Dola pri Ljubljani
občina sofinancira 50 % mesečnega plačila. Občani za vadbo zato plačajo
le 15 EUR na mesec. Program ne poteka v zaprtih prostorih, ne glede
na vreme smo vedno na svežem zraku. Pri vadbi raziščemo poljske poti v
okolici Dola in prijetne gozdne poti po Korantu in Ajdovščini. Naučimo se
pravilne tehnike nordijske hoje in spoznamo pravilno izvedbo vaj za moč
in gibljivost. Če bo dovolj interesa, bo vadba organizirana tudi v Dolskem.
Uvodno srečanje bo v sredo, 24. marca, ob 17:30 na travniku za Mercatorjem in trgovino Nordic v Dolu. Če ne utegnete priti na uvodno srečanje,
se nam lahko pridružite na kateri od vadb. Termini vadb bodo:
SREDA
17:30–18:45 (občani)
ČETRTEK 17:30–18:45 (občani)
PETEK
9:00–10:15
(občani in upokojenci)
Več informacij in prijave na jan@nordic.si in 051 606 740.
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zemljo – na lopato bomo lahko naložili več zemlje, obenem pa bomo po
končanem delu manj utrujeni, saj
bomo porabili manj energije.
In nazadnje, kako vaditi za moč:
- v vadbo vključimo kompleksne gibalne vzorce: počep, sklece …,
- izvajamo ponovitve, in sicer 6–15
ponovitev na serijo,
- progresivno dodajamo bremena,
- stremimo k tehnično pravilni izvedbi vaj.
Če bi se vadbe moči radi lotili pod
strokovnim vodstvom, se nam lahko
pridružite pri funkcionalni vadbi, ki
poteka ob sredah 19.00–20.00 v telovadnici Kulturnega doma v Dolskem.
Lahko pa se dogovorimo za individualne treninge. Da boste laže, predvsem pa hitreje dostopali do brezplačnih video vadb, smo ustvarili QR
kodo, ki jo preprosto »preberete« s
svojim mobilnim telefonom. 

•Nejc Bartolomej Polanec,

Športno društvo NBP FIT

pomembne informacije

Uradne ure institucij in organizacij v občini
Dol pri Ljubljani
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
(Ponovno delovanje 3. teden v aprilu,
predvidoma na 14 dni, več na str. 9)
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
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Zobozdravstvena ambulanta
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00
Pomoč na domu, Žarek upanja
Andreja Orel, 041 259 862
Lekarna Pogačnik
(01) 563 83 08
ponedeljek–petek: 7.30–19.30
sobota: 7.30–12.30
Kmetijska zadruga
(01) 563 93 50
ponedeljek–petek: 8.00–16.00
sobota: 7.00–12.00
LAS Srce Slovenije
www.las-srceslovenije.si
(01) 89 62 713
Društvo upokojencev
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936
Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
Občinski štab civilne zaščite
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih,
ob večjih nesrečah in
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250
Vzdrževanje
lokalnih vodovodov
Klopce–Vrh–Zagorica,
Podgora, Vinje–Žabja vas,
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558
Zavetišče za pse in mačke,
Meli center Repče
041 779 884 in (07) 304 56 16

Hlevski gnoj

Prodam hlevski gnoj za vrtičkarje.
Možnost dostave. Informacije na
telefon 051 353 165.

RAZNO

Kar devet merilnikov hitrosti je razporejenih po naši občini.
Nahajajo se v naseljih Brinje, Beričevo, Zaboršt, Videm,
Dolsko, Laze in Senožeti, postavljeni pa so na najbolj
nevarnih odsekih, v bližini šol in šolskih poti. Občina želi
z njimi umiriti promet, povečati prometno
varnost najbolj ranljivih udeležencev v
cestnem prometu – otrok – na nevarnih
odsekih njihovih šolskih poti, v bližini šol in
vrtcev. Vsi izmerjeni podatki o hitrosti vozil
se sproti posredujejo strežniku. Na osnovi
teh podatkov se občina lahko odloča tudi
o morebitnih dodatnih ukrepih za umirjanje
prometa. V tednu od 1. marca naprej, ko
so naši osnovnošolci po zimskih počitnicah
ponovno vsi začeli obiskovati šolo, smo
pregledali, kaj nam sporočajo podatki na
merilnikih hitrosti.
V Brinju je merilnik zabeležil največje število
prevozov vozil, in sicer 176 v jutranjem času, kar 29 %
voznikov je vozilo prehitro in pri omejitvi hitrosti na 40 km/h
je bila najvišja izmerjena hitrost 72 km/h.
V Beričevem je bilo največ prevozov v jutranjih urah, in sicer
84 vozil, 21 % jih je vozilo prehitro in pri omejitvi hitrosti na
40 km/h je bila najvišja izmerjena hitrost 67 km/h.
Na Vidmu merilnik hitrosti, ki je nameščen v enosmerni
ulici od osnovne šole proti Jubu, ni deloval, drugi, ki je
nameščen na poti proti Mercatorju, pa je zabeležil najvišje
število prevozov 132 v jutranjih urah, pri tem pa je 19 %

Črna kronika

voznikov vozilo prehitro. Pri omejitvi hitrosti na 40 km/h
je bila najvišja dosežena hitrost 69 km/h. Tretji merilnik
hitrosti na Vidmu, ki je nameščen na cesti v smeri proti
križišču za Ihan, je naštel 76 prevozov, in sicer največ
v popoldanskih urah. 9 % voznikov je bilo prehitrih, pri
omejitvi hitrosti na 40 km/h pa je bila najvišja izmerjena
hitrost 62 km/h.
V Zaborštu je bilo največ 20 prevozov
vozil, 9 % voznikov je bilo prehitrih in
pri omejitvi 40 km/h je bila najvišja
izmerjena hitrost 60 km/h.
V Dolskem je bilo največje število
prevozov zabeleženo v jutranjih urah,
in sicer 89, kar 96 % voznikov pa
je vozilo pravilno, po omejitvi. Pri
omejitvi hitrosti 40 km/h je bila najvišja
dosežena hitrost 53 km/h.
Na Lazah je bilo največje število
prevozov v jutranjih urah, in sicer 148,
pri tem pa je bilo kar 40 % voznikov
prehitrih. Pri omejitvi hitrosti na 50 km/h je bila najvišja
dosežena hitrost kar 102 km/h.
V Senožetih je merilnik zabeležil najvišje število prevozov
43 in 17 % voznikov je bilo prehitrih. Pri omejitvi hitrosti na
50 km/h je bila najvišja izmerjena hitrost 76 km/h.
Če vas potek prometa in meritve hitrosti v naših naseljih
zanimajo, lahko tudi sami spremljate statistične podatke
o hitrosti vozil na občinski spletni strani www.dol.si pod
zavihkom Meritve hitrosti, ki ga najdete na naslovni strani.

• Nina Keder

za obdobje med 1. in 28. februarjem 2021
Kriminaliteta
Prometne nesreče

Ostalo

Na območju Občine Dol pri Ljubljani:
•Nasilje v družini. Zoper storilca je bila podana
ovadba na okrožno državno tožilstvo.
• Zaradi vožnje pod vplivom alkohola (test je
pokazal 0,67 mg/l) je bilo vozniku odvzeto
vozniško dovoljenje in zoper kršitelja podan
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani.
•Kršitev javnega reda in miru, kjer so kršitelju
izdali plačilni nalog, prav tako je bilo zoper njega
odrejeno pridržanje.

• Prometna nesreča s
pobegom, v kateri ni bil
nihče poškodovan, nastala
je le premoženjska škoda.
Policisti nadaljujejo z
delom.

Senožeti
Beričevo
• Prometna nesreča, v kateri ni bil nihče
poškodovan, nastala je le premoženjska škoda.
• Prometna nesreča, v kateri je bila ena
oseba lažje telesno poškodovana.
• Zatajitev mobilnega telefona znamke
Samsung. Škoda znaša več 100 evrov.
• Vlom v zabojnik gradbišča. Škoda znaša
več sto evrov.
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Vir fotografije: www.piso.si

Foto: Nina Keder

Merilniki hitrosti v naši občini

SOFINANCIRANJE
STERILIZACIJE/KASTRACIJE
LASTNIŠKIH MAČK V OBČINI
DOL PRI LJUBLJANI
Subvencionirane sterilizacije/
kastracije se izvajajo v
Veterinarski ambulanti Ljubljana,
d. o. o., Sneberska cesta
111, Ljubljana po predhodni
prijavi na tel. št. 01 549 72 16
ali nujni dežurni tel. 031 297 147. Sofinanciranje
bo mogoče uveljavljati za največ dve živali na eno
gospodinjstvo. Za uveljavitev sofinanciranja je
potrebna izjava lastnika živali z navedbo imena
in priimka, naslova
bivališča, podpisa
in številko telefona.
Osnova za izračun
storitve je pogodbeni
cenik Veterinarske
ambulante
Ljubljana, d. o. o.
Subvencionirane
sterilizacije/kastracije
se izvajajo od 1. 3.
2021 do 31. 12.
2021.

SPOMLADANSKA
ČISTILNA AKCIJA
V OBČINI
Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v občini
Dol pri Ljubljani bo potekala v soboto,
20. marca 2021, z začetkom ob 8. uri. V primeru zelo
slabega vremena se akcija prestavi na 27.3.2021. Ves
potreben material (vreče, rokavice) bo možno prevzeti
na enem izmed zbirnih mest na naslednjih lokacijah:
1. Gasilski dom Beričevo-Brinje, Beričevo 12,
koordinator Gorazd Škraba
2. Gasilski dom Dol pri Ljubljani,
Videm 48, koordinator Marko
Lunar
3. Gasilski dom Dolsko,
koordinator Boštjan Zupančič
4. Gasilski dom Laze, Laze 29b,
koordinator Lojze Žnidaršič
5. Gasilski Dom Vinje, Vinje 26 b,
koordinator Ivo Sasso
6. Gasilski Dom Klopce, Klopce 40,
koordinator Marijan Prašnikar
7. Gasilski Dom Senožeti, Senožeti
25, koordinator Gregor Pirc
Vljudno vabljeni vsi, ki si boste vzeli čas in pripomogli k
čistejši in lepši okolici.

