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V JUB Design Studiu odprli prvo Energetsko pisarno Srca Slovenije

Energetska pisarna je ODPRTA

iz
vsebine
Županova beseda
- str. 2
Spomladanski sejem v
Dolu in 750 let župnije
- str 2
Pisma bralcev
- str. 3
14. Seja Občinskega
sveta
- str. 4

Podpis pogodbe o sodelovanju, od leve: Primož Zupančič, župan Občine
Dol pri Ljubljani, Aleksandra Gradišek, direktorica .Razvojnega centra Srca
Slovenije in Sašo Kokalj, predsednik uprave JUB-H, d.d.
foto: JanaV

V JUB Design Studiu so 18. junija letos slovesno odprli prvo
Energetsko pisarno Srca Slovenije, ki je nastala kot plod
partnerskega sodelovanja Občine Dol pri Ljubljani, družbe JUB in
Razvojnega centra Srca Slovenije.
Sašo Kokalj, predsednik uprave JUB-H, d. d., je na slovesnosti ob odprtju pisarne poudaril: »V zadnjih nekaj letih postopoma, vendar konkretno uresničujemo
svojo strateško zavezo, da bomo našim kupcem vedno ponujali edinstvene celovite rešitve ter pri tem ohranjali in razvijali sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Prav zato je naša usmerjenost v trajnostno gradnjo, energetsko varčnost in
okoljsko odgovornost v zadnjem desetletju še toliko bolj izrazita. Z Občino Dol pri
Ljubljani, s katero smo že pred leti vzpostavili plodno sodelovanje, se ponovno
povezujemo na novem projektu, Energetski pisarni Srca Slovenije.«
Občina Dol pri Ljubljani je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije
začela projekt lokalne samooskrbe že pred leti in je pri nas prva občina, ki je podprla konkreten javno zaseben projekt o energetski oskrbi. Župan Primož
Zupančič je povedal, da gre za uresničevanje lani sprejetih zavez Občinske uprave: »Konec leta 2012 smo sprejeli Lokalni energetski koncept (LEK), ki posebej
izpostavlja načela energetske varčnosti in skuša pri stanovanjskih in javnih objektih premostiti ter odpraviti napake potratne gradnje iz preteklosti. Ta koncept
vključuje tudi vzpostavitev energetske pisarne v okviru naše občine. Skladno s
tem smo poiskali tudi profesionalnega energetskega strokovnjaka, ki bo občanom
nudil kakovostne informacije in nasvete za varčno rabo energije pri gradnji ali
obnovi objektov, stroške zanj pa bo krila naša občina. Veseli nas, da Energetsko
pisarno odpiramo na sedežu družbe JUB, s katero že vrsto let izjemno dobro
sodelujemo.«
V Razvojnem centru Srca Slovenije poudarjajo, da želijo s svetovanjem občanom
na območju Srca Slovenije predvsem ozaveščati lokalno prebivalstvo, saj energetsko svetovanje kljub smernicam, ki jih je predpisala država, pri nas doslej še
ni zaživelo. Direktorica Aleksandra Gradišek: »Veseli nas, da je gospodarstvo
prepoznalo pomen sodelovanja z Razvojnim centrom Srca Slovenije, saj sodelujemo z več kot 2.000 organizacijami in posamezniki in smo povezani z 28 razliMaga d.o.o.
čnimi državami.«

Ogled po prostorih Tehnološko raziskovalnega centra je vodila direktorica TRC Bernarda Bardutzky (skrajno desno).
foto: JanaV

PROGRAM ENERGETSKEGA OSVEŠČANJA OBČANOV
Odločili smo se, da vsem občanom ponudimo brezplačno svetovanje energetskega strokovnjaka. Predpisi s področja učinkovite rabe energije in uporabe
obnovljivih virov energije nas zavezujejo, da do leta 2020 dosežemo zmanjšanje
porabe energije, zmanjšanje izpustov CO2 in povečanje izkoriščanja obnovljivih
virov za 20 %.
Ker pri gradnji in uporabi stanovanjskih in javnih objektov v preteklosti, predvsem v 60. in 70., pa tudi 80. letih prejšnjega stoletja, ni bila upoštevana
energetska varčnost z današnjega stališča, jih je potrebno tako zaradi dotrajanosti posameznih elementov, kot tudi zaradi zmanjšanja stroškov uporabe, čim
bolj učinkovito sanirati.
Brezplačno energetsko svetovanje obsega:
- pogovor o obstoječem objektu; starost objekta, način gradnje, način ogrevanja
z razlago energijsko kritičnih mest,
- predlog sanacijskih ukrepov z okvirno oceno stroškov za:
ovoj stavbe: zamenjava oken, izolacija fasade, strehe, kletnih sten, balkonov
način ogrevanja: vir toplote – energent (drva, peleti, sekanci, kurilno
olje,
plin, toplotna črpalka - in izbor ustrezne kurilne naprave,
pripravo tople sanitarne vode:v kombinacija z ogrevanjem, s sprejemniki sončne
energije (kolektorji), s toplotno črpalko.
Svetovanje zajema tudi predloge za prijave na razpise za nepovratne spodbude
(subvencije) ali kreditiranje občanov, ki jih nudijo razne ustanove (Eko sklad,
ministrstva, Petrol,…) pri ustrezni zasnovi sanacije objektov za zmanjšanje rabe
energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije.
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Neodvisni energetski svetovalec Simon Brlek bo vsem zainteresiranim občanom
na razpolago vsak torek med 15. in 18. uro v prostorih JDS (Jub Design Studio),
Dol pri Ljubljani 28. Vprašanja lahko zastavljate tudi na e-pošto: energetska.pisarna@dol.si

Rok Prevc, v. d.tajnika

Energetska pisarna in UGODNOSTI PRI IZDELKIH ZA UREDITEV FASAD ZA PREBIVALCE
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Energetska pisarna bo v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani
odprta vsak torek od 15. do 18. ure.
Svetovalec Simon Brlek vam bo dajal brezplačne nasvete v okviru Energetske pisarne, poleg tega pa imajo prebivalci
občin Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert in Mengeš) tudi 30%
popust pri nakupu izdelkov za ureditev fasad. Koristite lahko tudi brezplačen ogled strokovnjaka na vaši lokaciji,
svetovanje o načinu ureditve fasad in izdelavo predloga tehnične rešitve. Ugodnosti veljajo za objekte v navedenih
občinah. Za ogled in svetovanje v okviru navedenih ugodnosti lahko zaprosite na elektronski naslov info@jub.si ali
telefon 041 575 574, svetovalec Miha Šimenc. V centru bodo organizirali tudi izobraževanja in delavnice ter praktične
prikaze, ki vam bodo še v dodatno podporo in pomoč.
Ana Savšek, Razvojni center Srca Slovenije

Simon Brlek
foto: JanaV

Lepe, prijetne počitnice
in miren dopust vam,
drage bralke in dragi
bralci, želimo
Jana Vejnovič, urednica,
in člani Uredniškega
odbora Občinskih novic

PROSIMO, DA ČLANKE
ZA OBJAVO V OBČINSKIH
NOVICAH POŠLJETE NA
NASLOV UREDNIŠTVA DO
30. V MESECU ZA
OBJAVO V AKTUALNI
ŠTEVILKI OBČINSKIH
NOVIC .
uredniški odbor
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občina
ŽUPANOVA BESEDA

NOVICE IZ OBČINSKE UPRAVE
- Pričelo se je snemanje občinskih cest v občini in določitev
natančne banke cestnih podatkov (BCP);
- Zaradi poteka koncesijske pogodbe za redno in zimsko
vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest se predvideva
njeno podaljšanje za obdobje največ enega leta. V naslednjem
letu se nato predvideva razpis za podelitev nove koncesije.
- Izveden je bil popis stanja vseh cest in vodotokov v Občini
Dol pri Ljubljani.
- Župan je imenoval komisijo za pripravo razpisov za kulturo, društva in šport 2013, ki so objavljeni v Občinskih
novicah.
- S 1. 9. 2013 bo v novo šolsko leto sprejetih 60 otrok.
- V zadevi prenove kulturnega društva Dolsko smo uspeli
pridobiti uporabno dovoljenje, vendar bo objekt predvidoma
v celoti obratoval po poletnih počitnicah, ko bo izpeljana
primopredaja zaključnih del.

župan
Primož
Zupančič
Brezskrbne počitnice in prijeten dopust
Spoštovane občanke in občani,

- Oddelek vrtca v gasilskem domu v Dolu bodo otroci pričeli
obiskovati s 1.9.2013.

Za naše najmlajše in mladino so se pred nekaj dnevi začele
zaslužene počitnice. Upam, da jih boste lahko uživali brezskrbno in brez dodatnih poletnih šolskih obveznosti.

- pri OŠ Janka Modra je spremenjen prometni režim.
Poleg spremenjene signalizacije so nameščene tudi opozorilne table »sprememba prometnega režima«, ki bodo še
dodatno opozarjale in bodo začasnega pomena, dokler se
uporabniki ceste ne navadijo na spremenjen režim.

Sejem v Dolu in 750 let župnije
Tudi tokrat smo praznovali pomlad z zdaj že tradicionalnim in tokrat tudi
jubilejnim 5. spomladanskim sejmom. Lepa in sončna nedelja nas je pričakala na ploščadi pred župniščem v Dolu, kjer smo se prijetno družili do
večernih ur.

Za vse nas, ki so nam osnovnošolske in srednješolske klopi
le še prijeten spomin, pa se začenjata vroča poletna meseca,
ko bomo lahko, upam in želim, za nekaj dni odložili delo in
skrbi, najsi bo v službi ali doma, ali pa se odpravili na zaslužen dopust.
Jeseni nas čakajo nove obveznosti, zato naj vam do takrat
zaželim prijetno preživete poletne dni, da bi našli čas zase,
družino in prijatelje, da si naberete novih moči in da se
zdravi vrnete na svoje delovno mesto.

URADNE URE
Občinski urad Občine Dol pri Ljubljani je odprt v času
uradnih ur, namenjenih poslovanju s strankami:
v ponedeljek, od. 8. do 13. ure; sredo, od 8. do 13. ure in
popoldne od 15. do 17. ure, petek, od 8. do 12. ure.
Glavna pisarna za oddajanje vlog bo odprta v okviru
poslovnega časa:
v ponedeljek od 8. do 14 .ure; torek od 8. do 14. ure; sredo
od 8. do 17. ure; četrtek od 8.14 ure; petek od 8. do 13 ure

- Ekipa prve pomoči Civilne zaščite se je udeležila XVIII.
Regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je sicer 15.6.2013 potekalo
v Grosupljem.
- V sredo 19. 6. 2013 je potekala 14. Redna seja občinskega
sveta.
- S 1. 6. 2013 je odstopil podžupan Bojan Herman, s tem
datumom pa smo dobili novo podžupanjo Marijo Zajec.
- 30. 5. 2013 je potekala 16. seja Nadzornega odbora.
- Predstavniki podjetja Snaga d.o.o. in medobčinska inšpektorica so opravili ogled ekoloških otokov v občini in preverjali pravilnost odlaganja odpadkov.
- V tem mesecu je bil odstranjen ekološki otok v Zaborštu.

Sejemska panorama. Zgoraj: Nataša in Jože
Klemenčič: prijazen nasmeh je del vse ponudbe
na vseh treh sejmih v naši občini.

V duhu domačega in dobrega se je tudi letos predstavilo preko 30
ponudnikov sadja in zelenjave, oljčnega in bučnega olja, medu, domačega vina, unikatnih izdelkov iz lesa, izdelkov umetnostne obrti,
ročnih unikatnih in lončarskih izdelkov, s svojo odlično ponudbo slaščic in drugih dobrot pa tudi vsi trije občinski aktivi žena. Tudi sicer,
kot je na našem sejmu že v navadi, je bilo odlično poskrbljeno za vse
lačne in žejne, bogat srečolov s samimi dobitnimi srečkami pa so
imeli člani TSK JUB Dol. Za tokrat nekoliko drugačne glasbene ritme
je poskrbela skupina Soul, Jazz in Jaz z disco, soul in jazz ritmi, vse
skupaj pa je prijetno popestrila še pevka Aynee.
Za vse, ki so se želeli pred kosilom nekoliko sprehoditi, je TSK JUB
Dol organiziral pohod v nordijski hoji. Pohodniki so se na prizorišču
sejma zbrali že ob 10. uri ter se najprej seznanili z osnovami nordijske
hoje, potem pa odšli na dveurni voden pohod – in se vrnili, ko se je
sejem ravno začenjal.
Medtem so pred župniščem zadonele lepe cerkvene pesmi. Po koncu
nedeljske maše se je namreč odvila še ena iz vrste obeležitev 750letnice prve pisne omembe Dola. Takoj po maši nas je pričakala
godba iz Trebnjega, nas iz cerkve popeljala do prireditvenega prosto-

Občinska uprava

080 11 37

Slovesni koncert
foto: JanaV

Šahovski turnir

ra, tam pa smo lahko prisluhnili lepemu koncertu treh cerkvenih zborov župnije Dol ter simpatičnemu nastopu mažoretk.
Ne samo pevci, tudi šahisti so se spomnili te lepe obletnice. Šahovska
sekcija TD Dol pri Ljubljani je v okviru sejma priredila ekipno šahovsko prvenstvo za pokal svete Marjete ob zaključku praznovanj 750.
obletnice prve pisne omembe imena Dol. Zmagala je ekipa Senožeti I.
pred ekipo Dol ter Senožeti II. Celotne rezultate najdete na
www.sah.si
Nasvidenje na poletnem sejmu V naravi ob Savi v Senožetih, 25. 8.,
na zadnjo počitniško nedeljo v avgustu!

Jakica Jesih
foto: Jakica Jesih

Z usposabljanji do novih
podjetnikov na podeželju
Kar 120 kmetov in rokodelcev se je v maju in juniju udeležilo
usposabljanj o dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in rokodelstvu.
Na predavanjih in strokovnih ekskurzijah so udeleženci spoznali
osnove o posamezni dejavnosti pa tudi zgodbe posameznikov, ki
so že uspešno razvili samostojno podjetniško pot.
Za kmete je potekala strokovna ekskurzija v Poljansko dolino,
rokodelci pa so se z dobrimi primeri praks ohranjanja dediščine
naših prednikov spoznavali v Prekmurju. Na usposabljanjih je
sodeloval tudi etnolog prof. dr. Janeza Bogataja, ki je prepričan, da
je rokodelstvo s številnimi možnostmi samozaposlovanja ljudi ena
od pomembnih razvojnih priložnosti. Vse to predstavlja odlično
popotnico za Rokodelski center Srca Slovenije, ki ga bomo
vzpostavili konec leta.
Skupaj z njim pripravljamo v septembru še usposabljanje na temo
lokalne kulinarike, ki bo namenjeno gostincem in različnim

STRAN 2

društvom, aktivom žena in organizatorjem lokalnih prireditev. Na
Razvojnem centru Srca Slovenije smo posameznikom, ki želijo
naprej razviti svojo podjetniško pot, na voljo za svetovanja o registraciji dejavnosti.

Ana Savšek,

*novogradnje stanovanjskih
in poslovnih objektov
* adaptacije
* fasade
* druga gradbena dela
ZI Investicije d.o.o., Videm 53
1262 Dol pri Ljubljani
GSM: 031 504 288, 041 625 224
www.zi-investicije.si; info@zi-investicije.si
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dogodki / pisma
BLIŠČ IN BEDA

H V A L I M O

Občina Dol pri Ljubljani s svojimi 33 km/2 in okoli 5300 dušami spada med manjše občine, pa vendar v njej deluje 11 kulturnih društev in kulturniških skupin, kopica športnih društev,
dve društvi upokojencev in 7 (sedem) prostovoljnih gasilskih
društev. Na 5 km/2 oziroma na 750 prebivalcev eno gasilsko
društvo.

Čukec na kolesu

Malo ali veliko!? Samoumevno je, da PGD delujejo na principu
prostovoljnosti, humanitarnosti in človekoljubnosti. Fantje in
dekleta, prostovoljni gasilci, so ljudje, ki žrtvujejo svoj prosti
čas, ko hodijo na razne tečaje in usposabljanja. Lahko smo srečni in ponosni, da med nami živijo posamezniki, ki so zmeraj,
ne glede na čas in vremenske pogoje pripravljeni pomagati
občanu, ki ga je doletela nesreča, bodisi požar, poplava ali prometna nesreča. Pri intervencijah pogosto izpostavljajo svoje
zdravje in tudi življenja. Da bi teh sedem društev delovalo čimbolj učinkovito in usklajeno, so povezani v GZ Dol-Dolsko, ki se
ravna po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Uredbi o organiziranju, opremljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list št. 92 10.10. 2007). Ravna ali pa tudi ne,
kar je največ odvisno od župana, ki je po zakonu dolžan skrbeti za opremljenost gasilskih enot.

Po končanih vožnjah je
treba sešteti vse točke
in razglasiti dosežene
rezultate.
Letošnji Čukci so se vozili po igrišču POŠ Dolsko. Učenci 4.
razredov iz vseh treh šol v naši občini so pokazali in dokazali, da so spretni kolesarji in da dobro poznajo vse cestnoprometne predpise, ki veljajo za varno vožnjo kolesarjev.
Letos so jim policisti, ti vedno obiščejo omenjeni šolski
dogodek, predstavili svoje delo. Čeprav ni bilo nobenega
policista s konjem, so učenci izvedeli, da s policisti ni zdravo
češenj zobati. Nepoštena dejanja so prej ali slej kaznovana.
Ob razglasitvi rezultatov, podelili so 4 zlate, 4 srebrne in 5
bronastih priznanj, je mlade kolesarje nagovorila podžupanja
Marija Zajec, ki je POŠ Dolsko predala tudi novo kolo, donacijo Maratona Franja.
JanaV

G R A J A M O
So prometni znaki za okras?

Slovenijo pretresajo cestne tragedije in vedno več je nesreč
zaradi neupoštevanja cestnih predpisov in prometne signalizacije. Sprašujem se le, koliko časa bomo še zmajevali z glavo
in se ozirali proč ter še kar iskali izgovore? Resnici na ljubo
velja pritrditi: niso za vse tragedije krivi le alkohol in prehitra
vožnja. V največji meri je vzrok le en sam: zavestno kršenje
cestno-prometnih predpisov. Prometni znaki (dokazano!)
niso sami sebi namen in prav bi bilo, da jih upoštevamo VSI
udeleženci v prometu, tudi (in sploh!) športniki, ki ceste uporabljajo za svoj trening poligon.
Fotografija ni nastala v okviru športne prireditve, ampak v
nedeljo, 2. 6. 2013 ob 12.10 uri, na relaciji Dolsko - Videm, kjer
je vožnja kolesarjem (kot kaže znak) strogo prepovedana.
Stane iz Vidma)

CENIK REKLAMNIH OGLASOV

STRAN

EUR (barvno)

1/1 (267x385mm)
1/2 (131x385mm; 267x192mm)
1/4 (131x192mm; 267x96mm)
1/8 (131x100mm)
1/32 (85x50mm)

450,-240,-115,-90,-40,--

Popust:
Za 3 x objavo: 10% / za 6 x objavo: 15%
Za 8x objavo: 20% / za 10 x objavo: 25%

Občina je v preteklosti financirala eno vozilo za PGD na tri
leta, letos pa, kakor da imamo v proračunu ogromen višek
sredstev, kar dve vozili (PGD Senožeti in PGD Laze). Župan je
na predlog gasilskega poveljstva in na podlagi meril opravil
kategorizacijo PGD v občini, tako da imamo šest PGD I. kategorije in osrednje PGD Dol III. kategorije, ki pokriva skoraj 40%
populacije. S to kategorizacijo se določa tudi opremljenost z
gasilskimi vozili, za kar mora skrbeti Občina, tako je določeno,
da prvokategornikom pripada GVV-1 (manjše gasilsko vozilo z
vodo). Marsikdo se sprašuje, kaj je vodilo župana, da je potrdil
nabavo GVC-16/25, ki je za cca. 80-100 000 € dražje od GVV-I
in to v času, ko so zamrle skoraj vse investicije v občini, ko
župan najema premostitven kredit (300 000 €), ko Občinski
svet znižuje subvencije za otroke, ki niso vključeni v programe
vrtcev, ko rigorozno zmanjšujemo denarno pomoč novorojencem, ko je nekoga spet zamikalo, da bi prodal elitno parcelo
(8600 m/2) samo, da bi Občina preživela.
Mislim, da ga ni občana, ki ne bi privoščil gasilcem pri opravljanju svojih nalog solidne opreme, po drugi strani pa bi moral
župan izkazati več modrosti in iznajdljivosti pri upravljanju s
proračunskimi sredstvi. Mislim, da je nabavljanje ekstremno
drage opreme milo rečeno negospodarno. Saj vendar ne živimo
na zelo hudo požarno ogroženem območju, in tudi poplave
niso vsakdanji pojav! Ta draga vozila bodo samevala v garažah,
prepuščena zobu časa, medtem ko bi morali reševati težave z
vrtci, v šolstvu, kam s starostniki, kakšne imamo ceste…
Prostovoljni gasilci so ljudje z vsakodnevnimi težavami kot vsi
drugi občani in hodijo v službe, zaradi česar ne morejo biti
vsak trenutek dosegljivi. Zato ima Občina sklenjeno pogodbo z
gasilsko brigado, ki je dosegljiva na št. 112 in zelo hitro intervenira. Vem, da bo »pomembnež« iz Senožet mazal moje ime
in me označeval za sovražnika gasilcev, kar zagotovo ni res. 40
let sem že podporni član PGD Dol. Moj namen s tole obrazložitvijo je, da se kot občinski svetnik trudim, da se z davkoplačevalskim denarjem ravna čim bolj gospodarno. Da skrajšam.
Po prioritetni listi bi bilo letos upravičeno PGD Laze do novega
gasilskega vozila, vmes je skočilo PGD Senožeti z željo in
»potrebi« po vozilu GVC -16/25 (ki je mnogo dražje od GVV-I,
ki jim po kategorizaciji pripada. Mnogi ki se v gasilstvo razumejo bolje od mene, menijo, da bi brez nabave tako drage tehnike, požarna varnost v občini bila še vseeno na zglednem
nivoju.
P.S. Poleg že naštetih človeških vrlin naših gasilk in gasilcev
verjamem, da je velika večina njih tudi skromnih. Se pa najde
med njimi tudi kdo, ki bi rušil vse pred sabo za dosego cilja ne
glede na zmožnosti in potrebe. Gasilstvo je pomemben faktor
za udobno in varno bivanje v občini, tako kot šport, kultura,
dobra šola, vrtec, ceste, vodovod…Zavedati se moramo, da živimo v času gospodarske krize in bo treba stiskati z denarjem na
vseh področjih, tudi v gasilstvu. Davkoplačevalci imamo konec
koncev pravico vedeti, kdo je odgovoren za (ne)gospodarno
porabo našega denarja. Torej kdo?!
Jože Virant

MALI

OGLASI-

cena 8,- evrov (+DDV)

PRODAMO STANOVANJE, VIDEM, 72 m2,
3-sobno, zgrajeno l. 2004, 1/2 nad., 72 m2 uporabne
površine + balkon 5,4 m2 + shramba 5,1 m2, lega VZ,
vsi priključki, klima, kopalnica + ločena pralnica,
parkirišče, prodamo. Cena: 139.500,00 EUR .
GSM: 031-538-750/031-332-051

Cenik (cena + DDV) velja od 01. 01. 2012
Oglas je lahko oblikovan in poslan v formatu pdf oziroma v formatu, primernem za tisk. Če želite, da oglas
oblikujemo, naj bo besedilo v wordu, fotografije ali
logo pa posebej v jpg.

PRODAM 3- SOBNO STANOVANJE V
VIDMU, 75m2, v celoti opremljeno, s parkirnim
mestom v garazi. Cena po dogovoru. 051/430-224

Mirno in spokojno si zaspal
V večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje,
In pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
ob boleči in nenadni izgubi dragega brata in strica

METODA GRAD-a iz Kamnice
se
iskreno
zahvaljujemo
vsem
sorodnikom,
prijateljem,sosedom in znancem za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje, sveče in sv.maše.
Posebna zahvala gasilcem PGD Dolsko, gospodu župniku
Marku Avseniku in pogrebni službi Vrbančič, ki so bili s prijazno besedo in strokovnostjo v veliko pomoč.
Sestra Helena in nečaki

Pismo Občini Dol pri Ljubljani, dne 13. 6. 2013:
Spoštovani,
V soboto, 8. junija, nas je dosegla močna nevihta in so že tako
neurejeno cesto uničili močni hudourniki. Ker robovi ceste
oziroma bankine niso čisto nič urejeni, je močan naliv ob robovih
že tako slabe in ozke ceste naredil velike udarnine, tako da je vožnja z avtomobili zelo nevarna.
Tako dobre Občine in komunalne službe v življenju še nisem
srečala. Vaše delo je več kot učinkovito, saj je od ujme poteklo že
pet dni, cesta pa je povsem uničena in nedotaknjena. Še več, sploh
ni videti, da bi se kdo od cestarjev sploh prikazal na terenu, kaj
šele, da bi jo pričel popravljati in čistiti. Resnično, Občina in
komunalna služba sta več kot odlični. Zaslužite si vse pohvale.
Že nekajkrat sem vas po elektronski pošti spraševala, kdaj v
bodočnosti nameravate začeti popravljati celotno cesto Kamnica,
Osredke, Vinje, Osredke-Hrib, vendar za vas očitno nisem
pomemben občan (priseljenec) in si ne zaslužim niti odgovora, kaj
šele natančnejše obrazložitve.

Mira Marvin,
Osredke 28, Dol pri Ljubljani
p.s.: “Ravno te dni (konec junija) imam na obisku sorodnike in prijatelje iz Švice, ki gledajo cesto in se čudijo, kje mi sploh živimo, in
da se Občina nič ne zanima za nas.”

Vabljeni na poletni sejem
V naravi ob Savi

<

Tudi letos bomo v Senožetih doživeli sejemsko nedeljo.
25. avgusta vabljeni na ploščad pri POŠ Senožeti.

Stezice dečka Jurija Vega
Spoznajte stezice, po katerih je hodil Jurij
Vega kot majhen deček
Vabimo vas na predstavitev vsebin in opreme Vegove
poti od Dolskega do Zagorice, ki se bo začela
v petek 5.7.2013 ob 17.00 uri
pred Kulturnim domom v Dolskem in končala ob
19.00 uri pred rojstno hišo Jurija Vege v Zagorici.
Turistično društvo Dolsko in Občina Dol sta kot partnerja v
projektu LAS Srce Slovenije, skupaj z OŠ Janka Modra iz Dola,
OŠ Jurij Vega iz Moravč, Turističnim društvom Moravče,
Jožetom Pokovcem (Vegov muzej) in drugimi posamezniki ki
so v projektu aktivno sodelovali, uresničili prvi del načrta
razvoja vsebin in opreme Vegove poti, v jeseni nas čaka drugi
del razvoja poti od Zagorice do Moravč. Z dolgoročnim razvojem Vegove poti želimo nadgraditi ustrezno turistično
ponudbo in infrastrukturo obeh občin, povečati število
obiskovalcev v obeh občinah in okrepiti razpoznavnost
območja Srca Slovenije.

Kontaktni naslov: jana.prevod@siol.net
OBČINSKE NOVICE, junij 013
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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, OBČINSKI URAD, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani; Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249; e-pošta:obcina@dol.si

Številka: 0320-0005/2013-4
Datum: 20.6.2013

IZPIS SKLEPOV 14. SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI Z DNE
19. 6. 2013
OBRAVNAVA DNEVNEGA REDA
Župan je z vabilom predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta z dne 17. 4.
2013
2. Potrditev zapisa 7. izredno – dopisne seje Občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 27. 5. 2013.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri
Ljubljani – skrajšani postopek (82. člen Poslovnika), poročevalec:
Bojan Kokol
4. Poročilo inventurne komisije za leto 2012 – poročevalki Marija
Zajec, Zdenka Šušteršič
5. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2012 – hitri postopek (81. člen Poslovnika), poročevalca: Zdenka Šušteršič, Franc Vončina
6. Obravnava Enotnega zakladniškega računa 2012 – hitri postopek
(81. člen Poslovnika), poročevalca: Zdenka Šušteršič, Franc
Vončina
7. Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2012
– poročevalka: Zdenka Šušteršič
8. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol
pri Ljubljani v letu 2013 in 2014, poročevalec: Rok Prevc
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in postopkih za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca, poročevalka: Sandra Učakar
10. Uskladitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Dol pri Ljubljani, poročevalka: Sandra Učakar
11. Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za
leto 2013, poročevalec: Miro Šubelj
12. Letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013,
poročevalka: Sandra Učakar
13. Letni program ukrepov in sklep o razporeditvi sredstev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2013 in sredstev za ostale aktivnosti na področju kmetijstva, poročevalka: Ana
Biser
14. Varnostna ocena za leto 2012, med 01.01.2012 in 31.12.2012 za
10. policijski okoliš Policijske postaje Ljubljana Bežigrad – poročevalec: Rado Jože Kerč, komandir PP Ljubljana Bežigrad
15. Pobude, predlogi in vprašanja članov Občinskega sveta.
Župan je na predlog članice Občinskega sveta Nike Kokalj dal na
glasovanje umik 9. točke dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca. Predlog ni bil
sprejet. Od 14 (štirinajst) prisotnih članov Občinskega sveta je za
umik glasovalo 5 (pet) članov, proti pa jih je bilo 6 (šest).
Župan je na predlog člana Občinskega sveta Aleša Žnidaršiča dal
na glasovanje umik točke 5. dnevnega reda: Obravnava
Zaključnega računa proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto
2012. Predlog je bil sprejet. Od 14 (štirinajstih) prisotnih članov
Občinskega sveta je za umik glasovalo 7 (sedem) članov, proti pa
jih je bilo 5 (pet).
Župan je na predlog Marije Zajec dal na glasovanje umik točk 4., 6.
in 7.: Poročilo inventurne komisije za leto 2012, Obravnava
Enotnega zakladniškega računa 2012 in Premoženjsko bilanco
Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2012. Predlog je bil sprejet.
Od prisotnih 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta jih je za glasovalo 12 (dvanajst), nihče ni bil proti.
Župan je predlagal, da se točka 14., Varnostna ocena za leto 2012,
med 01. 01. 2012 in 31. 12. 2012 za 10. policijski okoliš Policijske
postaje Ljubljana Bežigrad prestavi za 2. točko dnevnega reda in
postane 3. točka.
Občinski svet je glasoval o predlaganem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta z dne
17.4.2013
2. Potrditev zapisa 7. izredno – dopisne seje Občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 27.5.2013
3. Varnostna ocena za leto 2012, med 01. 01. 2012 in 31. 12. 2012 za
10. policijski okoliš Policijske postaje Ljubljana Bežigrad – poročevalec: Rado Jože Kerč, komandir PP Ljubljana Bežigrad
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri
Ljubljani – skrajšani postopek (82. člen Poslovnika), poročevalec:
Bojan Kokol
5. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol
pri Ljubljani v letu 2013 in 2014, poročevalec: Rok Prevc
6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in postopkih za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca, poročevalka: Sandra Učakar
7. Uskladitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Dol pri Ljubljani, poročevalka: Sandra Učakar
8. Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za
leto 2013, poročevalec: Miro Šubelj
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9. Letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013,
poročevalka: Sandra Učakar
10. Letni program ukrepov in sklep o razporeditvi sredstev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2013 in sredstev za ostale aktivnosti na področju kmetijstva, poročevalka: Ana
Biser
11. Pobude, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov
Za predlagani dnevni red je glasovalo 14 (štirinajst) članov
Občinskega sveta, nihče ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta.
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta z dne
17.4.2013
AD 1/1 SKLEP:
Potrdi se zapisnik 13. seje Občinskega sveta z dne 17.4.2013.

AD 5/1 SKLEP:
Na podlagi 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list št. 21/12) se je Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani odločil, da bo sprejem
DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI V LETU 2013 IN
2014
preložil na eno izmed naslednjih sej.

Za sklep je glasovalo 7 (sedem) članov Občinskega sveta, 5 (pet) pa
jih je bilo proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst) članov Občinskega
sveta.

Za sklep je glasovalo 12 (dvanajst) članov Občinskega sveta, nihče
ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 14 (štirinajst) članov Občinskega
sveta.

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in postopkih za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca

2. Potrditev zapisa 7. izredno – dopisne seje Občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani z dne 27.5.2013

AD 6/1 SKLEP:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št.
48/2010) Občinski svet sprejema spremembe Pravilnika o merilih
in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso
vključeni v programe vrtca (Ur. list RS, št. 63/2010) v tistem delu,
ki določa višino subvencije in sicer se spremeni prvi odstavek 3.
člena, da se glasi:
»Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 10% veljavne ekonomske cene programov predšolske vzgoje in varstva v
Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra in ga Občina sofinancira mesečno na otroka.«
Sprememba se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Za sklep je glasovalo 7 (sedem) članov Občinskega sveta, 5 (pet) jih
je bilo proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst) članov Občinskega
sveta.
7. Uskladitev višine enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Dol pri Ljubljani

AD 2/1 SKLEP:
Potrdi se zapis 7. izredno – dopisne seje Občinskega sveta Občine
Dol pri Ljubljani z dne 27.5.2013.
Za sklep je glasovalo 13 (trinajst) članov Občinskega sveta, nihče ni
bil proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst) članov Občinskega sveta.
3. Varnostna ocena za leto 2012, med 01.01.2012 in 31.12.2012 za
10. policijski okoliš Policijske postaje Ljubljana Bežigrad
Občinski svet se je seznanil z Varnostno oceno za leto 2012.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri
Ljubljani – skrajšani postopek (82. člen Poslovnika)
AD 3/1 SKLEP:
Sprejme se Amandma št. 1 k Predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Dol pri Ljubljani:
V preambuli odloka se črta besedilo: 32. člena Uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
(Uradni list RS, št. 64/2012 in 76/2012).
Amandama je bil sprejet. 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta je
glasovalo za, nihče ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst)
članov Občinskega sveta.
AD 3/2 SKLEP:
Sprejme se Amandma št. 2 k Predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Dol pri Ljubljani:
V preambuli odloka se črta besedilo: 13. člen Poslovnika
Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani.
Amandama je bil sprejet. 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta je
glasovalo za, nihče ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst)
članov Občinskega sveta.
AD 3/3 SKLEP:
Sprejme se Amandma št. 3 k Predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Dol pri Ljubljani:
V naslovu se črta besedilo: o spremembah.
AD 3/4 SKLEP:
Sprejme se Amandma št. 4 k Predlogu Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Dol pri Ljubljani:
V 19. členu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest se doda tretji odstavke, ki se glasi:
Zaradi podaljšanja koncesijskega razmerja se sklene aneks k obstoječi koncesijski pogodbi, v kateri se določi skrajni rok izvajanja
koncesije, možnosti predčasnega prenehanja v primeru končanja
postopka izbire novega koncesionarja in opravljanje koncesije na
podlagi najnižjih cen, ki niso višje od veljavnih v zadnjem (sedmem) letu koncesijskega razmerja.

AD 7/1 SKLEP:
Na podlagi 9. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani, Občinski svet Občine Dol pri
Ljubljani sprejema naslednji sklep:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog za znižanje
enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Dol pri
Ljubljani in sicer se le ta zniža na 110 €.
Za sklep je glasovalo 7 (sedem) članov Občinskega sveta, 6 (šest)
pa jih je glasovalo proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst) članov
Občinskega sveta.
8. Letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za
leto 2013
AD 8/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013.
Za sklep je glasovalo 15 (petnajst) članov Občinskega sveta. Sklep
je bil sprejet soglasno.
9. Letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013
AD 9/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013.
Za sklep je glasovalo 15 (petnajst) članov Občinskega sveta. Sklep
je bil sprejet soglasno.
10. Letni program ukrepov in sklep o razporeditvi sredstev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2013 in sredstev za ostale aktivnosti na področju kmetijstva
AD 10/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Letni program ukrepov in Sklep o razporeditvi sredstev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2013 in sredstev za ostale aktivnosti
na področju kmetijstva.
Za sklep je glasovalo 15 (petnajst) članov Občinskega sveta. Sklep
je bil sprejet soglasno.
Zapisala: Mag. Nataša Gostinčar Petre
Primož Zupančič, Župan

Amandama je bil sprejet. 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta je
glasovalo za, nihče ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst)
članov Občinskega sveta.
AD 3/5 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v občini Dol pri Ljubljani s sprejetimi amandmaji.
Amandama je bil sprejet. 14 (štirinajst) članov Občinskega sveta je
glasovalo za, nihče ni glasoval proti. Prisotnih je bilo 15 (petnajst)
članov Občinskega sveta.
5. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dol
pri Ljubljani v letu 2013 in 2014

Komandir Rado Jože Kerč, PP Ljubljana Bežigrad:
“Varnostna ocena na področju Občine Dol pri Ljubljani je
zadovoljiva. Zelo pomembno je dobro sodelovanje z
občani, zato se ne obotavljajte, če imate kakšno informacijo, ki bi nam pomagala pri odkrivanju povzročiteljev
kaznivih dejanj. Pokličite na našo telefonsko številko. “
JanaV
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seja/razpisi
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998,
97/2001 - ZSDP, 110/2002 - ZGO-1, 15/2003 - ZOPA), 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri
Ljubljani (Ur. l. RS, št. 68/03 in 122/04), Občina Dol pri Ljubljani
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ŠPORTA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2013
I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v Občini Dol
pri Ljubljani z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok – program javnega zavoda,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
2. Vrhunski šport.
3. Kakovostni šport.
4. Športna rekreacija.
5. Šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– sofinanciranje športnih društev,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– športne prireditve,
– založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.

II. RAZPISNI POGOJI
Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zveza športnih društev (ki jo ustanovijo društva),
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in
so splošno koristne in neprofitne.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje :
- imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in v njej pretežno izvajajo
svojo dejavnost,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in
prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo za določene športne programe zagotovljen program redne
vadbe najmanj 35 tednov v letu,
- da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu
in plačani članarini,
- da imajo sprejet program dela.

III. OBDOBJE ZA IZVEDBO PROGRAMOV ALI PROJEKTOV IN ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Prijavljeni programi in projekti morajo biti v celoti ali delno
izvedljivi v letu 2013, dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2013, zahtevki za posamezna izplačila pa
posredovani občinskemu uradu najkasneje do 30. 11. 2013.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na v ta namen
izdelanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (vse
to se nahaja na spletni strani www.dol.si).
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnih obrazcih.

Na

podlagi Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 48/2010)
in Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2013 (Ur. l. RS, št.
106/2012), objavljamo

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev,
zvez in svetov v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti
društev, zvez in svetov, ki izvajajo dejavnosti in naloge, pomembne za raznoliko in kvalitetno družabno življenje naših občanov.
Na podlagi tega razpisa se ne financirajo društva s področij, katerih sofinanciranje je urejeno z drugimi akti.
2. Cilj javnega razpisa je zagotoviti podporo pri delovanju
naslednjih dejavnosti:
- turizem,
- upokojenci,
- mladinski svet,
- humanitarne
organizacije,
- društva s področja invalidnosti,
- odborov ZZB,
- zveze častnikov,
- prosti čas,
- taborniki.
3. Pravico do sofinanciranja dejavnosti iz proračunskih sredstev
Občine Dol pri Ljubljani imajo društva, zveze in sveti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani oziroma delujejo na
njenem območju oziroma so
njihovi člani tudi občani Občine Dol pri Ljubljani,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da vsako leto Občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Obseg razpoložljivih sredstev je določen s sprejetjem
proračuna za leto 2013.
5. Izvajalce razpisanih programov se sofinancira po sledečem
razdelilniku:
- društva, ki imajo večino svojih članov iz drugih Občin po 50
TOČK na člana iz naše občine;
- društva, ki imajo večino članov iz območja Občine je znesek
glede na število članov v društvu in sicer:
- od 1 do 50 članov po 400 točk na društvo
- od 51 do 150 članov po 600 točk na društvo
- nad 150 članov po 1000 točk na društvo
6. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko
dvignete na Občini Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, v času uradnih ur in sicer od dneva objave razpisa
ali na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani: www.dol.si.
7. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno posredovati
v zapečateni kuverti osebno v času uradnih ur v glavno pisarno
ali po pošti. Obvezno je potrebno napisati na kuverto »Javni
razpis za sofinanciranje delovanja društev, zvez in svetov
093/2013- NE ODPIRAJ!«.
8. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 30. 7. 2013.
Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele
na sedež naročnika oziroma bodo do tega roka oddane na pošti.
9. Postopek javnega razpisa bo izvedla strokovna komisija, ki
je imenovana s strani župana Občine Dol pri Ljubljani.
10. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Številka: 093-0003/2013-2, Datum:
20. 6. 2013
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI,
Primož Zupančič, Župan

OBVESTILO
Javni razpis za PRIDOBITEV SREDSTEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2013 bo objavljen v septembrskih
Občinskih novicah. Namen tega obvestila je, da se lahko kmetje na
razpis pravočasno pripravijo.

Dolski upokojenci

Vse obrazce je potrebno izpolniti v računalniški obliki (izpolnjene
obrazce je potrebno priložiti tudi na digitalnem mediju, npr. CD…),
jih natisniti, in s priloženim digitalnim medijem vse skupaj oddati
do 30. 7. 2013, osebno v času uradnih ur ali po pošti na naslov:
Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Prijava mora biti oddana v zaprta ovojnici z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje športa 2013, ne odpiraj - vloga«, na hrbtni strani
mora biti naveden naslov pošiljatelja.

IV. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Pravočasno prispele prijave bo strokovna komisija ovrednotila v
skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje športnih programov v
Občini Dol pri Ljubljani. Pogoji in merila so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijavljeni kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno,
najkasneje v 30 dneh od roka za oddajo vlog.
Številka: 6710-0007/2013-2, Datum:

20. 6. 2013

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Primož Zupančič, Župan

ZAHVALA
Vsem članom odborov društva in vsem, ki so sodelovali pri organizaciji
in izvedbi Letnega srečanja upokojencev v Dolskem, dne 8. 6. 2013, se
iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala gre gasilcem PGD Dolsko in
Branetu Hatzetu za vso pomoč. Letno srečanje je zelo lepo in dobro
uspelo.

Ivanka Vrtarič, predsednica in Marija Zajec, tajnica,
v imenu upravnega odbora

OBČINSKE NOVICE, junij 2013

IZLET NA GOLI OTOK
»O tem kako kruta je bila zadnja svetovna vojna, in da so današnje
vojne, čeprav omejene, še bolj krute in umazane. Nič se nismo
naučili iz zgodovine. Na Golem otoku se vedno spomnim na reveže, ki smo živeli na otoku. Zmeraj mi skozi glavo šinejo podobe
zapornikov, pa največjih denunciantov in tudi miličnikov, ki niso
bili udbovci, so nas pa morali stražiti daleč od svoje družine. Vsi
smo bili po svoje reveži. Toda na otoku najdem neko žarčenje s
pozitivno energijo. Ko pridem od tam, sem fizično utrujen, saj
govorim na potovanju petdesetim (danes 100) ljudem, vendar se
nekako psihično napolnim. Domov vedno prinesem kakšen kamen
z otoka. In vedno pravim ljudem,naj ne bodo zlobni, naj se ne maščujejo, če jim kdo stori kaj žalega, ker z maščevanjem kaznuješ
tudi samega sebe. Tako tudi skozi vso dolgo življenje ravnam sam.
Zato imam mirno vest in lahko vsakomur rečem, kar si zasluži«.
To je bil odgovor Radovana Hrasta, našega vodiča, partizana in
zapornika na Golem otoku, na izletu 16. 5. 2013, ko smo mu zastavili vprašanje: »Pogosto se vračate na Goli otok kot vodnik po poteh
trpljenja. O čem razmišljate, ko opazujete kraj, kjer je nekoč stalo
taborišče in ste bili tu sami dvakrat zaprti?«
Dež in zopet dež. Toda nas, upokojencev, to ni ustavilo. Skoraj l00
se nas je udeležilo izleta na Goli otok in Sv. Grgur. Vožnja proti
Reki, Kvarneru in do Bačke - otok Krk, morali smo spremeniti program, ker iz mesta Krk zaradi velikih valov ne bi mogli izpluti, kjer
smo se vkrcali na ladjo, ki nas je ob nenehnem pozibavanju, vendar v rokah izkušenega kapitana pripeljala na Goli otok. Na ladji
smo se najedli okusnih sardelice, pa tudi šilček travarice je sodil
zraven. Deževno vreme nam ni bilo ravno v veselje, se pa nismo
pritoževali nad slastnimi ribjimi jedmi, s katerimi smo se lahko
okrepčali tudi za kosilo, za povrh pa še z vinom iz Vrbnika, saj, bili

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007,
65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - Odl. US),
Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in
dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), v nadaljevanju
Pravilnik, objavlja Občina Dol pri Ljubljani

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov s področja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
Občini Dol pri Ljubljani za leto 2013
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2013, se lahko prijavijo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki imajo sedež v
občini Dol pri Ljubljani in izpolnjujejo pogoje iz 2. čl. Pravilnika, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjene vse predpisane obrazce iz
razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2013.
Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko predlagajo za sofinanciranje programe in projekte, pod pogojem, da imajo
zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov in imajo
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
5. Pogoji in merila ter Spremembe pogojev in meril, po katerih
se izberejo izvajalci programov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2013 in ki jih je potrdil Občinski svet občine Dol
pri Ljubljani, so priloga Pravilnika.
6. Programi se bodo sofinancirali do višine sredstev za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani v Proračunu
za leto 2013 tako, da se bo vrednost točke določila glede na višino
razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki jih bodo prejeli
vsi predlogi skupaj.
7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko v letu
2013, zahtevki za izplačila pa vloženi do najkasneje 30. 11. 2013.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30. 7. 2013.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno oddati na
naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani.
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako
»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s
področja ljubiteljske kulture 6100/ 2013 – ne odpiraj!« v levem
spodnjem kotu ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja.
11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti. Občina bo pri odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in nepopolne vloge.
12. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je najkasneje 30 dni od roka za prijavo. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja
programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Dol pri Ljubljani za leto 2013.
13. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo v
glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani in na spletni strani občine
www.dol.si, od dneva javne objave razpisa..
Številka: 6100-0003/2013-3, Datum: 20.6.2013
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Primož Zupančič, Župan

Naši upokojenci
ne bi bili
upokojenci, če
ne bi nabrali
tudi nekaj
otoškega zelenja in pa seveda
tudi kakšen
kamen za
spomin.

smo na morju. Po kosilu smo se zapeljali še na Otok Sv. Grgur, kjer
je bil do leta 1998 ženski kazensko popravni zavod oziroma zapor.

LETNO SREČANJE
Dolski upokojenci so tudi letos organizirali letno srečanje v soboto,
8. junija, tokrat pred novo obnovljenim kulturnim domom v
Dolskem.
Poskrbeli smo za hrano, pijačo, glasbo in za vreme, ki nam je sicer
nekoliko nagajalo v poznih popoldanskih urah, ni pa nas odvrnilo
od druženja pod šotorom. Za šotor in mize so poskrbeli naši dolski gasilci, ki nam vedno prijazno priskočijo na pomoč.
Ob koncu srečanja sem premišljevala, kako malo je potrebno, da
razveseliš starejšega človeka, sokrajana. To se je videlo na srečanju, ko smo se vsi zbrali le z enim namenom; da skupaj preživimo
eno lepo popoldne. Upam, da nam je uspelo.
Vsem, ki ste pomagali organizirati in izvesti srečanje, se iskreno
zahvaljujem.

Marija Zajec, za DU Dolsko
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šport / gasilstvo
12. Odprti turnir trojk v košarki – Dol pri Ljubljani 2013

NASVET GASILCEV

Gostujoče trojke tokrat
premočne za domačine
V soboto, 25. 5. 2013, se je odvil že 12. Turnir trojk v
košarki, ki ga dolga leta uspešno organizira Športno
društvo Partizan Dolsko. Dolgo časa smo lahko le nemilo pogledovali v nebo in upali na suho vreme, vendar
nismo bili uslišani. Prireditev smo izvedli v telovadnici
OŠ Janka Modra.
V osnovnošolski kategoriji so se med seboj pomerile 3 trojke.
Igrali so po sistemu vsak z vsakim po 2 tekmi. Po zmagoslavju
na občinskem turnirju, so tudi tokrat slavile VEVERICE, ki so
bile za razred boljše od ostalih trojk. Slavile so s koš razliko +
29. Na drugo mesto so se uvrstili KOŠARKAŽI, ki pa kaj več
kot 5 točk na dveh tekmah proti VEVERICAM niso zmogli.
Tretje mesto je dosegla ekipa BANANE IZ LJUBLJANE.
Bližala se je ura četrti popoldan in dvorana se je napolnila do
zadnjega kotička. V članski konkurenci je tokrat nastopilo kar
11 ekip. Prišlo je veliko število odličnih košarkarjev, starih
znancev velikih turnirjev ulične košarke po Sloveniji. Po
žrebu smo se razvrstili v dve skupini. Iz vsake skupine so se
nato po štiri ekipe uvrstile v četrtfinale. Spremljali smo trde
kakovostne dvoboje, z obilo požrtvovalnosti. Domače ekipe
tokrat niso bile tako uspešne. Nekdanji serijski zmagovalci
WEBB TEAM so se poslovili že v skupinskem delu, nič bolje
pa ni šlo niti lanskim zmagovalcem RUTINERJEM (zdaj z
imenom ŠD PARTIZAN DOLSKO), ki so se poslovili v
četrtfinalu. Tako so v borbi za pokale in lep nagradni sklad
ostale le gostujoče ekipe. V tekmi za tretje mesto je suvereno
slavila ekipa HILDA.
HEMENDEGS so premagali s 15:4. V velikem finalu smo
gledali pravo dramo do konca, ko so imeli malenkost več sreče
TRIO ADIJO. Ekipo WWW.MALE-NOGICE.SI so premagali s

PREVENTIVNI UKREPI
OB ODHODU OD DOMA
Vsakič, ko zapustimo stanovanje ali hišo, vsi mogoči povzročitelji nesreče ostanejo brez nadzora. Nekatere od nas spremlja skrb, spet drugi skrbi nimajo. Prav vsakemu izmed nas pa
se je že zgodilo, da se je nekaj minut ali ur po odhodu od doma
spomnil: »Joj, pozabil sem izključiti…«. V največ primerih do
nesreče ne pride, ni pa prijetno, če se to zgodi ravno nam.

Osnovnošolci

Naj bo naš odhod od doma brezskrben. V nadaljevanju preberite
nekaj koristnih napotkov, ki so se v praksi izkazali kot zelo koristni.

KRAJŠA ODSOTNOST OD DOMA
Tudi kratek skok v trgovino, kavica pri sosedovih, delo na vrtu in
podobne odsotnosti so lahko usodne. Morda celo bolj, kot daljše
odsotnosti, saj si mislimo: »Če me pet minut ne bo, se pa res nima
kaj zgoditi…«. Pa vendar. Zato, kadar tudi za kratek čas zapustite
dom:
1. Izključite štedilnik in odstavite posodo ali prekinite dotok plina
2. Izključite likalnik, opekač, kalorifer in druge grelne naprave
3. Perila ne sušite na električnih radiatorjih ali drugih grelnih
napravah
4. Ugasnite goreče sveče
5. Ugasnite cigareto

Člani
15:13. Za zmagovalce v obeh kategorijah smo poskrbeli z
denarnim skladom v obliki darilnih bonov športne trgovine
Hervis . Vljudno Vas vabimo že na jesenski odprti turnir trojk
28. 9. 2013. Veseli bomo vaše udeležbe. Turnir nam je
omogočila OBČINA DOL PRI LJUBLJANI!Lep športni
pozdrav.

Klemen Kovačič
Za ŠD PARTIZAN DOLSKO

Alen Kralj odličen-

DUNAJ, ST. POELTN, CELOVEC

Alen Kralj, triatlonec iz naše doline, je po lanskoletni, dokaj
ponesrečeni sezoni letošnjo začel več kot odlično. Kar
dvakrat je stal na zmagovalnem odru.
Prva letošnja tekma, polovični Ironman, se je odvijala 18. maja na Dunaju.
Tekmovalci so preplavali 1,9 km v mrzli Donavi, v dežju prekolesarili 90 km
ter v vročini in sončni pripeki pretekli 20 km. V omenjenih težkih vremenskih
pogojih je Alen skozi cilj prišel s časom 4:05:52, kar je pomenilo 13. mesto
absolutno ter 2. mesto v kategoriji (M35–M39).
Teden dni kasneje je sledila tekma v avstrijskem St. Pöltnu, kjer so bile vremenske razmere še hujše. Ravno zaradi nenormalno nizkih temperatur (8
°C) in vetra, ki je v sunkih dosegal hitrost tudi do 100 km/h je bilo plavanje
odpovedano. Tako je triatlon dejansko postal duatlon. Glede na to, da je Alen
plavalec z izjemnim občutkom za vodo, se mu je izostanek plavanja še kako
poznal. Po prekolesarjenih 90 km in pretečenih 21 km je števec na uri
pokazal končni čas 04:00:40, kar je pomenilo 112. mesto absolutno in 13.
mesto v kategoriji (M35–M39).
9. junija pa je v Celovcu potekalo Ironman tekmovanje v olimpijski disciplini.
1,5 km plavanja, 40 km kolesarjenja in 10 km teka je končal s časom 2:11:15.
To je pomenilo 25. mesto absolutno ter 3. mesto v kategoriji (M35–M39).
Glede na poletne vremenske razmere, ko telo še ni bilo navajeno vročine, je
dosežen rezultat zelo spodbuden.
Rezultati z začetnih tekem kažejo, da večletno treniranje in odrekanje ni bilo
zaman in da se naporni treningi obrestujejo.

Po devetih letih spet petanka
v Dolskem

DALJŠA ODSOTNOST OD DOMA
Odhod na dopust, na službeno pot, preživljanje vikenda zdoma in
podobno zahtevajo nekaj več preventivnih ukrepov, saj se lahko
pripeti marsikaj, kar nam lahko pokvari užitke. Torej, ko greste od
doma za dalj časa:
1. Izključite štedilnik
2. Zaprite plinsko pipo oziroma ventil na plinski jeklenki
3. Iz električnega omrežja odklopite vse električne naprave
4. Odklopite antenske in kabelske priključke občutljivih naprav
kot so računalniki, TV sprejemnik, radijski sprejemnik, telefon in
podobno
5. Ugasnite goreče sveče
6. Ugasnite cigarete
7. Izključite centralno ogrevanje oziroma pripravo tople sanitarne
vode
8. Rezervne polne plinske jeklenke in nevarne snovi odstranite iz
hiše, stanovanja ali iz kleti
9. Zaprite glavni ventil za vodo
10.Sosede prosite, da popazijo na vašo hišo ali stanovanje in da
praznijo vaš poštni nabiralnik
Upoštevanje vseh priporočljivih ukrepov bo znatno zmanjšalo
nevarnost, da pride do nesreče. V primeru, da se to kljub vsemu
zgodi pa bomo gasilci lahko ukrepali hitro in učinkovito, čeprav
vas ne bo doma.

Alen se je 30. junija v Celovcu udeležil tudi glavne
Ironman tekme letošnje sezone: 3,8 km plavanja, 180 km
kolesarjenja in 42 km teka.
Sredi avgusta se namerava udeležiti evropskega prvenstva v 1/2 Ironmanu, ki se bo odvijalo v nemškem
Wiesbadnu.

Katja Kralj

Za varnost lahko najbolje in najprej poskrbimo sami.
___________________________________________________
V primeru požara ali suma na požar nemudoma pokličite gasilce
na številko 112. Povejte kdo ste, kaj gori in kje gori, kako velik je
požar in ali so ogrožene osebe oz. živali. Gasilski enoti omogočite dostop. Požar poskušajte pogasiti sami, vendar le, če s tem ne
ogrozite svojega življenja. Če požara ne obvladate, ne vstopajte v
prostor, zaprite vrata in vstop preprečite tudi drugim. Ko bo požar
pogašen, bomo gasilci preventivno pregledali vse prostore, jih
prezračili in tako preprečili ponoven vžig.

PGD Dol pri Ljubljani

Ekipa prve nujne medicinske pomoči na regijskem preverjanju
Ekipa prve nujne medicinske pomoči na XVIII. regijskem preverjanju v Grosupljem

V soboto 20. 4. 2013 so petankarji društva Hribovci po devetih letih
ponovno organizirali tekmovanje dvojic v domačem kraju Dolsko.
V ta namen so že v četrtek pričeli z izgradnjo začasnih igrišč in
sicer na igrišču za mali nogomet ŠD Dolsko. Dokončali so jih v
petek, v soboto pa se je pričelo zares. Na športnem igrišču v
Dolskem se je ob odličnem vzdušju in prijetnem vremenu zbralo
35 dvojic. Tekmovanje je odprl predstavnik Hribovcev Rok Mihič,
zbrane pa je pozdravil tudi župan Občine Dol pri Ljubljani Primož
Zupančič. Sledili so napotki, ki jih je dal predsednik TRK ZDPS
Matevž Dovžan, nato pa je predsednik ZDPS, Marko Brajer podelil
diplome vsem, ki so uspešno opravili izobraževanje za sodnika.
ZDPS je bogatejša za 11 sodnikov, med katerimi imajo dva tudi
Hribovci, in sicer Mateja Kršinarja in Gorazda Brodnika. Hribovci
so se tekmovanja udeležili s štirimi pari, ostali člani društva pa so
poskrbeli, da tekmovalci niso bili lačni in žejni. Kot se za vsako
pravo tekmovanje spodobi, smo bili priča zanimivim in napetim
tekmam, ki so se igrale do večernih ur. Finale so odigrali na centralnem igrišču Hribovcev pred gostilno Pri žerjavici, kjer sta člana
ljubljanske Sloge Tadej Premru in Veronika Prohart s 13:5 premagala dvojico Vile Ane Srečka Košiča in Draga Voriha, ter zasluženo
slavila zmago na turnirju. Člana Hribovcev, Gregor Sever in Robert
Novak pa sta na koncu delila 3. mesto z igralcema Janč, Miranom
Sprukom in Srečkom Birkom.
Upamo, da se kmalu in v še večjem številu spet vidimo v Dolskem.

Matej Kršinar

V soboto, 15. junija 2013 je na območju Občine Grosuplje potekalo
XVIII. regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa Slovenije. Tekmovanja se je tretje leto zapored
udeležila tudi ekipa prve pomoči naše Občine.
V ekipi so bili Boštjan Zupančič, Irena Verbič, Majda Bregovec,
Sandra Učakar, Grega Boštjančič, Rok Zamuda, Marija Nolimal
in Srečo Šimenc.
Vsi člani ekipe imamo uspešno opravljen tečaj polprofesionalne
nujne medicinske pomoči, ki so ga izvajali reševalci inštruktorji
reševalne postaje UKC Ljubljana. Obnovitveni tečaj je potekal v
mesecu maju letošnjega leta, v prostorih PGD Dol pri Ljubljani.
Tekmovanje je obsegalo pet kontrolnih točk, na katerih so bile
realistično in odlično zaigrane različne nesreče z različnimi oblikami poškodb. Ekipe smo na kontrolne točke prišle povsem brez
informacij o nesreči, kar pomeni, da smo se morali hitro znajti in v
desetih minutah oskrbeti 3- 5 ponesrečencev oziroma nenadno
obolelih ter jih ustrezno oskrbeti in pripraviti za prevoz v
bolnišnico. Na vsaki kontrolni točki so nas strokovno in temeljito
ocenjevali sodniki. Ekipa je sodelovala suvereno in učinkovito.
Oskrbeli smo vse poškodovance in rešili vsa življenja.
Poleg kontrolnih točk smo imeli tudi tri učne delavnice.

Ob lepem, sončnem dnevu smo skupaj preživeli poučen in
zabaven dan.

Ekipa NMP
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gasilstvo/nasveti
REGIJSKA GASILSKA ORIENTACIJA

Prvo mesto za trojko mladincev PGD Senožeti
Juretu Gradišku, Luku in Andražu Pircu čestitke za
osvojeno odličje in uvrstitev na regijsko tekmovanje.
Letošnje občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji je potekalo
na deževno soboto, 11. maja, v Klopcah. Tekmovanja se je udeležilo 43 trojk iz sedmih društev GZ Dol-Dolsko, razporejenih v 5 kategorij glede na starost in spol tekmovalcev. Tekmovalci so primerjale svoje znanje, spretnost in izkušenost v naslednjih disciplinah:
zbijanje tarče, vezanje vozlov, poznavanje topografskih znakov,
prenos vode, spajanje na trojak in zvijanje cevi. Kondicijska
vzdržljivost in veščina orientiranja v prostoru tokrat žal nista prišli
do izraza, saj neprimerne vremenske razmere niso omogočale
izpeljavo teka in orientacije v naravi. Sicer pa sta dve najbolje
uvrščeni ekipi po kategorijah imeli možnost sodelovanja na regijskem tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 18. maja, v Senožetih.
Organizator letošnjega regijskega tekmovanja v gasilski orientaciji
je bila GZ Dol-Dolsko. PGD Senožeti pa si je z osvojenim prvim
mestom v kategoriji mladincev zagotovilo tudi nastop na državnem
tekmovanju v gasilskih orientaciji. Dodajmo, da gre za prvo
uvrstitev katerekoli mladinske trojke GZ Dol-Dolsko na državno
gasilsko tekmovanje. Fantom Juretu Gradišku, Luku in Andražu
Pircu torej čestitke za osvojeno odličje in uvrstitev na regijsko tekmovanje.
Na regijskem tekmovanju se je zbralo in pomerilo skupno 108 trojk
devetih gasilskih zvez, razporejenih v 6 kategorij. Discipline so na
različnih ravneh tekmovanja v gasilski orientaciji enake, vendar je
konkurenca z vsakim nivojem ostrejša in zahtevnejša. Ostale
odlične uvrstitve trojk GZ Dol-Dolsko, ki so sledile prvemu mestu
mladincev: 4. mesto trojke pionirjev PGD Senožeti, 6. mesto trojk
pionirk PGD Senožeti, mladink PGD Dolsko in mladincev PGD Dol
pri Ljubljani, 11. mesto trojk pionirk PGD Vinje in pripravnikov
PGD Senožeti, 13. mesto trojke pripravnikov PGD Dol pri Ljubljani,
14. mesto trojke pionirjev PGD Laze in 19. mesto trojke mladink
PGD Senožeti. Potrdimo lahko, da so uspehi gasilske mladine iz
leta v leto resnično boljši. Zasluge za dosežene uvrstitve pa nedvomno gredo mentorjem mladine – njihovemu kvalitetnemu in
strokovnemu vodenju, usmerjanju in pripravi mladih – ne samo na

Svetovalni kotiček Kluba Gaia - Nasveti za vse
ljubitelje narave - strokovnjaki Kluba Gaia - na brezplačni
telefonski številki 080 81 22 ali www.klubgaia.com.

Težava zaradi temperaturnih nihanj

Težave na balkonu in

terasi

Plutavost na pelargonijah ni
bolezen in ne škodljivec.
Motnja v tem času običajno
nastane zaradi velike razlike
med temperaturo dneva in
noči, razlog pa je lahko tudi
nevihta, ki namoči razgrete
rastline. Ali če zalivate
preveč in za zalivanje uporabljate premrzlo vodo. Svetujemo vam zalivanje zjutraj, ko so rastline še hladne, čim manj omočite nadzemne dele, pred
nevihto lahko rastline tudi zavarujete s folijo ali umaknete.

Zalivajte pametno in stimulirajte rast
Najboljši recept za zalivanje je preizkus vlažnosti zemlje tako, da z roko za
prst globoko preverite vlažnost v koritu. V primeru, da je zemlja vlažna in
je napovedano oblačno vreme, z zalivanjem počakamo. Za zalivanje
uporabljajte mehko vodo, najboljša je deževnica. Uporabna je tudi voda iz
vodovodnega sistema, ki jo v posodi pustimo vsaj en dan.

Zgoraj senožeški gasilci,
spodaj zmagovalne trojice.

Julijaninih 80 let

foto: JanaV

tekmovanja, temveč tudi na izzive
življenja. Čestitke in zahvale torej
tudi mentorjem za dosežke njihovih mladinskih gasilskih vrst.
Pesti za trojko mladincev PGD
Senožeti pa bomo močno stiskali
14. septembra v Svetem Juriju ob
Ščavnici, ki bo gostilo državno tekmovanje v gasilski orientaciji.

Jasmina Kuhar

REZULTATI
PIONIRJI: Senožeti3, Laze1, Vinje2, Laze2, Dolsko2, Senožeti2, Dol1, Senožeti1, Dol2, Vinje1,
Klopce1
PIONIRKE: Senožeti3, Vinje1, Dolsko2, Dolsko3, Beričevo-Brinje1, Dol1, Senožeti1, Senožeti2,
Dolsko1
MLADINCI: Dol1, Senožeti2, Dolsko1, Dolsko3, Vinje1, Senožeti3, Laze1, Beričevo-Brinje1,
Dol2, Senožeti1, Dolsko2, Klopce2, Klopce3
MLADINKE: Dolsko1, Senožeti3, Dol1, Dolsko2, Dolsko3, Vinje1, Senožeti2
PRIPRAVNIKI: Senožeti1, Dol1

V majhni hiši, hiški, stisnjeni ob rob ulice v
Dolskem, stanuje Julijana
Aleš, ki je v letošnjem
juniju praznovala 80. rojstni dan. “V tej hiši sem se
rodila, od tu bom tudi za
vedno odšla,” je, sicer še
polna življenja, le z nekaj
besedami zaobjela vse
svoje življenje, ko res
mnogo let ni živela tu, pač Pr’Krač, v družbi z upokojenkami, od leve: Marija, Ivanka,
pa pri teti v Klečah, a se slavljenka Julijana in Fani.
vendar vrnila na domače
ognjišče. “Imam 28 let delovne dobe, najdlje sem delala v JUB-u, pa bi še, le da je moja bolna mama
potrebovala pomoč, tako da sem službo pustila, ko sem bila stara 55 let. Mamo sem imela zelo rada
in takrat sem se prav odločila.” Julijana ni srečala pravega, ki bi ogrel njeno srce, da bi šla z njim.
“Rada sem sama,” pravi, “saj družbe ne manjka, če si jo zaželim. Blizu stanuje sestra Ivana, pa pri
dolskih upokojencih se vedno kaj dogaja, imam pa še svoj vrt, njivo, kokoši, zajce, mačke..in za
vse moram poskrbeti. Dokler bom lahko, bom delala, potem pa, kar bo, pa bo.” Tako Julijana, in
prav ima, kajti sprejeti moramo tisto, kar nas čaka. Upajmo pa, da čim več lepega.

JanaV
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kultura / dogodki
VODNI DETEKTIVI - ZMAGOVALCI

Tortica Skupine Gadi in Sladkih
nasmehov za Gajine korake

D O GA JA N J E V K N J I Ž N I C I

POL URE BRANJA NA DAN
PREŽENE DOLGČAS STRAN!
Če si star/a med 7 in 12 let, zelo rad/a bereš ali pa
malo manj, si pravi/a za med Poletavce! V času
poletnih počitnic se lahko pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da
30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige, stripe, časopisne članke
, revije, recepte, turistične vodnike …
Tudi to šolsko leto, že trinajsto zapored so učenci 6., 7.,
8. in 9. razredov aktivno sodelovali na državnem
raziskovalnem natečaju VODNI DETEKTIV, ki ga organizira Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz
Domžal v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in
okolje.

Punčka Gaja v družbi Gadov in tortopekaric.
foto: Gregor Ravnjak

Prijetni glasbeniki iz Skupine Gadi so podarili svojo dobro
voljo Sladkim nasmehom, društvu, ki s torticami za rojstne
dneve razveseljuje otroke, ki so se znašli v stiski. Tako so s
pomočjo tortopekaric društva spekli torto za Gajo, ki trpi za
cerebralno paralizo in se pridružili akciji »Za Gajine korake«.
Po zabavni, petja in smeha polni, peki tortice so Gadi
povedali: »Za peko tortic smo se odločili, ko so nam v društvu
povedali, da lahko s peko pričaramo nasmeh mali Gaji. Peka
tortice nam je bila v veselje in izziv, saj je bila to naša prva
izkušnja. Naš namen pa je bil v celoti izpolnjen, ko smo videli
Gajin nasmeh.«
Društvu se je zahvalila tudi Gajina mamica Sonja Ulčar
Ivančič: »Hvala Dekletom iz Sladkih nasmehov, da ste
pričarale res sladek nasmeh na obrazu naše Gaje! Ob vseh
napornih terapijah in obveznostih, ki jih imamo trenutno ob
akcijah zbiranja denarja za njeno operacijo, je bil ta dogodek
prava popestritev in razveselitev naše punčke. Tako je dobila
Pujso Pepo na tortici, da so ji ob tem Gadi zapeli še njeno
najljubšo pesem "Malo malo še" je bila pa samo še pika na i!
Hvala in upam, da boste razveselile še veliko takih otrok!«
Želji mamice se pridružujemo tudi v Sladkih nasmehih,
prav z namenom zbiranja sredstev pa do 10. junija 2013
poteka naša tradicionalna dražba na Facebooku.
Več o društvu na: https://www.facebook.com/pages/SladkiNasmehi in http://www.sladkinasmehi.si/

Janja Juvan

Mladi
zdravniki v
Ugando
Ugando, ekvatorialno državo v centralni Afriki, zaradi njene naravne lepote
in edinstvenosti pogosto imenujejo
biser Afrike. Namen naše odprave, ki jo
sestavljamo štirje absolventi medicine
in študentka dentalne medicine, je
zagotoviti osnovno zdravstveno oskrbo
domačinom v vasi Bufuka ob jezeru
Bunyoni na jugozahodu Ugande.
Odprava deluje pod okriljem Sekcije za
tropsko medicino Medicinske fakultete
v Ljubljani, podpirata pa jo Medicinska
fakulteta v Ljubljani in Ministrstvo za
zdravje.
Ker je izvedba odprave povsem odvisna
od dobrodelnih prispevkov donatorjev,
bomo veseli vsakršne, tudi najmanjše
pomoči. Pomagate lahko tako, da
pošljete SMS z vsebino »Uganda2013«
na številko 1919 in darujete 1€ (samo
za uporabnike Simobila in Mobitela).
Sredstva bodo porabljena izključno v
zdravstveno humanitarne namene in
izdatke povezane z organizacijo odprave, porabo le-teh pa nadzira
Medicinska fakulteta.
Dobrodelne prispevke lahko nakažete na
transakcijski račun: UNIVERZA V
LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
TRR: SI56 0110 0603 0708 380,
SKLIC: 250526-11, Namen: UGANDA
AVGUST-OKTOBER 2013, ID za
DDV: SI 44752385.
Želite izvedeti več? Obiščite našo internetno stran www.uganda2013.si
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Letošnja tema natečaja je bila » VODA POVEZUJE«,
naslov naše naloge pa » VODA POVEZUJE… VSE CELICE
V ORGANIZMU«.
Natečaja se je udeležilo 42 šol iz vse Slovenije.
Dosegli smo prvo mesto za raziskovalni projekt tretje triade.
Komentar ocenjevalne komisije: Učenci ekološkega krožka so izdelali raziskovalni projekt »Voda povezuje… vse
celice v organizmu«. Gre za poglobljeno raziskovalno
nalogo, kjer so učenci s številnimi praktičnimi in
domiselnimi eksperimenti spoznavali kroženje vode v
organizmih (rastlinah) in njene funkcije:
voda v rastlinah, voda v semenih, voda v drevesih, voda
potuje po drevesu, voda potuje po rastlinah, zalivanje
zelišč, transpiracija, rast korenin, rast plesni, itd.
Kako je potekalo naše letošnje raziskovanje?
Najprej smo zbrali nekaj osnovnih podatkov o celici in
pomenu vode za celico in celoten organizem. Na koncu
poskusov smo rezultate analizirali in naredili zaključke.
Vse naše poskuse smo tudi fotografirali na začetku, med
poskusom in na koncu poskusa. Nalogo smo opremili z
izvirnimi risbami učencev 7., 8. in 9. razreda.
Kot vse nagrajene šole, smo bili tudi mi povabljeni na
zaključno prireditev, v petek, 14. 6. 2013, v Tehniškem
muzeju Slovenije, Bistra pri Vrhniki, kjer smo se
udeležili zanimivih delavnic ter si ogledali muzejske

zbirke. Navdušeni smo bili nad starimi avtomobili in
obsežno lovsko zbirko.
Po izobraževalnem delu je sledil odmor s kosilom.
Nato pa, finale dneva, slovesna podelitev priznanj.
Ponosno smo sprejeli plaketo za doseženo prvo
mesto.
Lep, sončen dan, poln novih doživetji, nam bo še
dolgo ostal v spominu.
Mentorice:
Tatjana Tomašič, Mojca Tkalec Zoran in Urška Grad
Kovač

na kratko o tem in onem
Po 115 letih nova streha na
zvoniku cerkve v Beričevem
Župnik Alojz Grebenc je povedal. “Zvonik cerkve v Beričevem je
bil prizidan leta 1699 k starejši zgradbi cerkve svetega Križa, ki je bila
zgrajena sredi 15. stoletja. Na zvoniku je v kamen vklesana letnica
1699. Po ljubljanskem potresu 1895 so zvonik dve leti pozneje povišali
za deset metrov. Streho zvonika je načrtoval in izdelal tesarski mojster
Lamberger, po domače Fecijev iz Kamnice. Zvonik ima zelo elegantno
in razgibano streho s predrto laterno ali slepimi linami pod vrhom.
Pokrit je bil s pocinkano pločevino in večkrat v tem času barvan in
popravljen. Sedaj je bil že močno potreben zamenjave pokrovnega
plašča. Delo opravlja kleparski mojster Srečko Belcijan iz Domžal.
Potrebno je bilo popraviti ostrešje, ki je bilo poškodovano zaradi
zamakanja, in zamenjati deske, na katere je položena bakrena
pločevina. Ko so mojstri odstranili staro pločevino, se je videlo, da je
bila obnova res nujno potrebna, da smo preprečili nadaljno škodo na ostrešju. Zvonik bo
dobil tudi nov strelovod. Obnovo omogočajo prostovoljni darovi faranov, ki prispevajo po
svojih močeh. V ta namen smo zbirali sredstva več let. Nekaj je pred dvema letoma
prispevala tudi domača Občina. Za približno polovico stroška obnove smo najeli kredit, ki
bi ga radi čim prej odplačali. Nova streha naj bi vzdržala vsaj nadaljnih sto let. Na ta način
se ohranja tudi naša kulturna dediščina kraja. Vsem, ki prispevate za obnovo kulturnega
spomenika lokalnega pomena iskrena hvala.”
JanaV

Kmet nima dopusta
V teh dneh se večina pogovarja o krajih dopustovanja. Morje, hribi, toplice, potovanja. Mnogi
si sanjske počitnice še lahko privoščijo, vse več
pa jih ostaja doma. Kmetu je usojeno, da je
petek in svetek doma, na zemlji, pri živalih. Če
že, gre lahko od doma le za par dni. Ko se peljete mimo lepo pokošenih travnikov, vedite, da
gre za to zahvala žuljavi roki slovenskega kmeta
- dokler bo še zmogla. Na fotografiji travnik ob
cerkvi sv. Helene, ki ga kosijo Vodetovi iz Vinj.
JanaV

Poišči zloženko Poletavci v knjižnicah (tudi v Knjižnici Jurij Vega Dol
pri Ljubljani) ali na spletu že v juniju, ko pričnemo z bralnim projektom. Do konca avgusta seznam bralnih dni oddaš v domačo
knjižnico ali pošlješ po pošti v Mestno knjižnico Ljubljana. Na
zaključni prireditvi konec septembra bo vsak Poletavec prejel priznanje in majico.

PRIDRUŽI SE POLETAVCEM- POLETNIM BRALCEM IN PRIDOBI SUPER NAVADO TER SUPER NAGRADO:
BRANJE IN MAJICO.

OBVESTILO
Obiskovalce Knjižnice Jurij Vega Dol pri Ljubljani
obveščamo, da bo začel veljati
POLETNI URNIK (od 1. 7. 2013 – 31. 8. 2013):
PONEDELJEK: 13.00 – 19.00 / TOREK: 07.00 – 13.00
SREDA: 07.00 – 13.00 / ČETRTEK: 13.00 – 19.00
PETEK: ZAPRTO
Zadnji teden v juliju in prvi teden v avgustu bo knjižnica
zaprta (29. 7. 2013 – 9. 8. 2013)

Plamenke na državni razstavi in
ocenjevanju kr uha
Po regijski razstavi in ocenjevanju kruha v Škocjanu na Dolenjskem, katere smo se zelo uspešno udeležile tudi Plamenke, so nas udeleženke iz
Bele cerkve povabile, da se predstavimo tudi pri njih na državnem ocenjevanju. Stopile smo skupaj in v okviru obstoječih skupin je nastala še
ena skupina, ki se je pod vodstvom Majde Peterka specializirala za peko
kruha.
Pridno smo se sestajale in preizkušale razne vrste mešanic moke, pekle,
se posvetovale in rodila se je ljubezen do tega čudovitega opravila, ki nas
je še bolj povezal. Vsakič, ko smo se sestale, smo kaj dopolnile in popravile. Bile smo zelo vesele, saj so bili izdelki z vsakim poskusom boljši. In
prišel je čas za prijavo na 3. državno razstavo, ki sta jo razpisali Zveza
kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena in deklet Bela cerkev.
Ocenjevanje je poteklo v šestih kategorijah: beli kruh, rženi
kruh, kruh iz drugih žit, mešani kruh, kruh posebnih vrst
in praznični kruh. Tokrat sta se nam zelo uspešno pridružila tudi dva partnerja, tako da smo prijavile 18
izdelkov v štirih kategorijah. Na razpis je prispelo
149 izdelkov, ki so jih ocenjevale tri komisije. Z
rezultati smo bile več kot zadovoljne, saj smo prejele 3 bronaste, 7 srebrnih in 7 zlatih priznanj ter
zahvalo.
Zlata priznanja so prejeli Nežka Čad, Ljuba
Knavs, Vane Škafar, Danijel Žibret, Polona Bizant
Rotar, Polonca Mihelčič in Darinka Škobič.
Le tako naprej in naj v vsakem domu zadiši po kruhu!
Kruha ne naredi moka, ampak roka.

Nataša Rotar

Lepa misel:
Dobro je imeti cilj, proti kateremu potujemo,
vendar na koncu spoznamo, da je potovanje
tisto, ki šteje.
(Ernest Hemingway,
ameriški pisatelj in novinar, 1899-1961)
ODGOVORNA UREDNICA: Jana Vejnovič
LEKTORIRANJE. Jana Vejnovič
UREDNIŠKI ODBOR: Jasmina Kuhar, Igor Lapič, Klara
Pavlinič, Andrej Bakovnik, Nataša Klemenčič

TISK: Božnar&Partner d.o.o., Kosovelova 19,
1000 Ljubljana
OBLIKOVANJE: Jana Vejnovič
Uredništvo Občinskih novic: tel.: 031/641 474
e-pošta: obcina@dol.si; jana.prevod@siol.net
Izdajatelj: Občina Dol pri Ljubljani
Naklada: 2300 izvodov
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