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Pustovanje za otroke s pustnim rajanjem

Srečanje Sekcije za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine

Srečanje je odprto in se ga lahko udeležijo tudi tisti, ki
jih tematika zanima, člani pa ne bili oziroma o tem še razmišljajo.
Župnišče Dol pri Ljubljani



Spusti svojega gregorčka

Na potoku Mlinščica, na travniku pod graščinsko kapelico

Pletenice
občinsko glasilo občine
Dol pri Ljubljani
Februar 2022
Številka 2/2022
Pletenice so informativno glasilo
Občine Dol pri Ljubljani. Izhaja
enkrat mesečno in ga brezplačno
prejme vsako gospodinjstvo v občini.
Naslednja številka izide 15. marca
2022. Prispevke za objavo pošljite na
elektronski naslov pletenice@dol.si.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je
1. marca 2022.
Izdajatelj
Občina Dol pri Ljubljani
Zanj
župan Željko Savič
Naslov uredništva
Glasilo Pletenice,
Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Foto naslovnica: osebni arhiv Ivana Hudača, Nina Keder, TSK Jub Dol pri Ljubljani

6. 3.

Dogodek ob dnevu žena

Koncert senožeškega tamburaškega orkestra in pevka Saša
Volasko. Kulturni dom Dolsko

18.00

25. 3.
19.00

13. 4.
18.00



Koncert ob materinskem dnevu, KUD Jurija Fleišmana



Potopisno predavanje Transibirska železnica

Kmetski dom, Beričevo 18

(v živo ali prek Zoom povezave, ki bo objavljena na FB-strani KUD
Jurija Fleišmana, odvisno od razmer)
KUD Jurija Fleišmana Beričevo - Brinje

Krajevna organizacija Zveze borcev za
vrednote NOB Dol Dolsko
vabi občane 26. 2. 2022 ob 11. uri
na spominsko slovesnost na OKLO.

Vabilo k vpisu v Kulturno-umetniško
društvo Jurija FleišmanaDol pri Ljubljani
V KUD Jurija Fleišmana iz Beričevega ustanavljamo dramski krožek.
Pripravljali bi raznovrstne predstave. Vsi, ki bi se želeli pridružiti ali imate
dodatna vprašanja, se lahko obrnete na kudjurijfleisma@gmail.com ali
na Klemna Runtasa po telefonu na številko: 040 217 202.
Prijazno vabljeni v našo družbo!
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E-naslov
pletenice@dol.si
Odgovorna urednica
Nina Keder
Grafična priprava
Urban Bat
Lektoriranje
Saša Erjavec Kobe
Uredniški odbor
Katja Kralj
Aleksandra Resman
Borut Zajc
Uredništvo si pridržuje pravico do
redakcijskega urejanja in krajšanja
besedil, ki so predolga ali vsebujejo
neprimerno in žaljivo vsebino.
Pisma bralcev, ki so dolga več kot
1.500 znakov (s presledki), zaradi
omejenega prostora ne bodo
nujno objavljena v celoti, ampak si
pridržujemo pravico do krajšanja.
Navodila za oddajo prispevkov in
pisem bralcev ter cenik oglasnega
prostora najdete na spletni strani
www.dol.si.
Tisk
Schwarz Print, d.o.o.
Naklada
2.500 izvodov

iz županove pisarne

Spoštovane sokrajanke in sokrajani,
kako čas hitro teče, pred
kratkim smo skočili v novo
leto, sedaj pa smo že v
mesecu februarju. Zaradi
lepega vremena na sončnih
legah že kukajo zvončki in v
okolici naselij je vedno več
sprehajalcev. Najbolj pridni
že obrezujejo drevje in urejajo
grmičevje, upajmo, da nas
bodo ti sončni dnevi spremljali
še ves februar in marec.

K

o smo se poslavljali od starega leta, je bila med ostalimi lepimi in srčnimi voščili ves čas
prisotna misel, naj se že končno zgodi konec epidemije in s tem
vseh ukrepov, ki nas bremenijo že zadnje dve leti. Žal smo bili ponovno priča velikemu porastu zadnje koronavirusne različice omikron, ki je ob dnevnem testiranju približno 200 do 300
prebivalcev v naši občini prinesel zelo
slab rezultat, ki je bil nekaj dni v povprečju 45 pozitivnih in več, najslabši
dan je prinesel 63 pozitivnih testov. Do
sedaj je bilo v naši občini pozitivnih ali
prebolelih že več kot 2684 oseb. Zato
vas prosim v imenu vseh, ki so se do
sedaj požrtvovalno borili proti širjenju
različnih oblik koronavirusa, da še bolj
dosledno upoštevate in izvajate preventivne ukrepe, kot so upoštevanje
razdalje, pravilno nošenje mask, razkuževanje rok in prezračevanje notranjih
prostorov. Cepljenje pa še vedno ostaja
najpomembnejši javnozdravstveni
ukrep v trenutni pandemski situaciji,
saj lahko omili morebiten potek okužbe ali bolezni, zmanjša tveganje za resnejše zaplete ter hospitalizacijo obolelih in število umrlih. Zdržimo še nekaj
mesecev, kajti obeti in napovedi za konec pomladi in začetek poletja se veliko bolj optimistični.
Ko smo že pri optimizmu, vam lahko z
veseljem sporočim, da smo z veliko večino svetnikov sprejeli občinski proračun za leto 2022. Proračun je res zelo
optimistično zastavljen, čeprav dobivamo zelo slabe ponudbe za izvajanje
del, ki so v nekaterih primerih celo 50

do 100 % višje od projektantskih vrednosti. Zato smo večino razpisov tudi
razveljavili in pri ponovnih razpisih
potencialnim izvajalcem omogočili tudi neposredno pogajanje. Upamo, da
se bodo vsa pogajanja kmalu uspešno
zaključila in da bomo v marcu že pričeli z deli.
Mesec februar je marsikomu še posebej všeč, imamo en dodaten dela
prost dan - 8. februar, ko se spominjamo slovenskega pesnika Franceta
Prešerna, šolarji imajo zimske počitnice, vse bolj priljubljen pa je tudi praznik vseh zaljubljenih oziroma valentinovo. To je dan, ko je vse obarvano v
rdečo, srčke in tako naprej. Konec
meseca se nam obeta še pustna sobota, ko bomo za naše najmlajše priredili pustno rajanje.
Kot sem že omenil, je 8. februar pri
nas največji kulturni praznik. V spomin pesniku Francetu Prešernu smo
izvedli dve čudoviti prireditvi. V petek,
4. februarja, je bilo v KD Dolsko res
prešerno, poleg čudovitih pesmi in recitalov so predstavniki JSKD Ljubljana
okolica našim najbolj zaslužnim krajanom podelili jubilejne Maroltove in
Ažbetove značke. Ob tej priložnosti se
moramo posebej zahvaliti Mihaeli
Jagodic za slavnostni nagovor, Tatjani
Avsec, vodji območne izpostave
Ljubljana –okolica za dolgoletno skrb
in načrtovanje bogatih kulturnih programov v naši občini in ga. Majdi
Peterca za rokodelski mojstrovini, ki jih
je kvačkala v vseslovenski akciji
Slovenija kvačka. Na sam Prešernov
dan, pa smo bili Galeriji-19 v Dolskem
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priča predstavitvi del akademskega slikarja Laszla Hermana iz Gornjega
Lakoša in čudovitim šansonom kantavtorice Olge Weissbacher.
Glede na to, da je mesec kratek, pa ne
smemo pozabiti na prve dni marca, ko
obeležujemo 1. marca svetovni dan civilne zaščite, ki ga od leta 1990 obeležujemo z namenom krepitve zavesti
ljudi o pomembnosti vloge civilne zaščite pri spopadanju z vsemi vrstami
nesreč in katastrof. Hvala vsem pripadnikom civilne zaščite za nesebično
pomoč v času različnih nesreč in iskrene čestitke ob vašem prazniku.
Drugi zelo pomemben dan pa je
mednarodni dan žensk, ki ga vsako leto praznujemo 8. marca, dan žena, in
pomeni praznovanje ekonomske, politične in socialne enakopravnosti
žensk. Včasih ženske v primerjavi z
moškimi niso imele nekaterih pravic
in so bile zelo zatirane. Ravno zaradi
tega so nastali množični protesti in
dan, ki ga imenujemo dan žena. Dan
žena ni na koledarju označen kot dela
prost dan, a kljub temu ga praznujemo tako, da ženskam podarimo ali
vsaj namenimo lepe besede in majhne pozornosti. Še vedno je najbolj
simbolično ženski za 8. marec pokloniti rožico. Hvala, ker ste! Cenimo
vsak vaš trenutek in čas z nami.
Naj bo prihajajoča pomlad polna optimizma, zagona, do nas vseh prijaznejša ter da nas skozi spomladanske mesece povrne nazaj na običajne, nam
bolj poznane poti. Skupaj bomo zmogli – ostanite zdravi.

•Vaš župan Željko Savič

novice iz občinske stavbe

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Januarja je bil v naselju Beričevo postavljen merilnik
hitrosti. Lociran je na začetku naselja, v smeri proti
Brinju, natančneje pri hišni številki Beričevo 57.
Omejitev hitrosti je tam 40 km/h. Z merilnikom
želimo voznike prijazno spodbuditi k strpnejši in bolj
umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh
udeležencev v cestnem prometu. Prav tako smo
v nadaljevanju lokalne ceste pri avtobusni postaji
šolskega avtobusa postavili svetlobni prometni znak,
ki opozarja na prehod za pešce. Voznike prosimo,
da upoštevajo omejitev hitrosti ter tako pripomorejo k
večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu,
zlasti naših najmlajših. 
• Občinska uprava

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v
občini Dol pri Ljubljani bo potekala v soboto,
19. marca 2022, z začetkom ob 8. uri.
Ves potrebni material (vreče, rokavice) bo možno prevzeti na
enem izmed zbirnih mest, in sicer 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 29 b, 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.
• Željko Savič, župan


Foto: Nina Keder, Freepik

Postavitev merilnika hitrosti
in svetlobnega prometnega
znaka v Beričevem
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novice iz občinske stavbe

Brezplačna dostava medicinskih pripomočkov
Pretekli mesec je občina od podjetja Soča oprema
prejela donacijo v obliki invalidskega vozička na
ročni pogon z desko za presedanje v vrednosti
461,50 EUR. Voziček je namenjen uporabnikom
vozila Prostofer in bo tudi v tem vozilu. S pogodbo
o donaciji podjetja Soča oprema pa so vsi naši
občani deležni tudi brezplačne dostave medicinskih
pripomočkov znotraj občine. Ob koncu preteklega
leta so v podjetju Soča oprema obeležili 30-letnico
delovanja, ob tem pa so izdali tudi nov priročnik
za izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov, ki
vam ga lahko brezplačno pošljejo na vaš naslov.
Medicinski pripomočki v domačem okolju niso
namenjeni le invalidom in bolnikom po poškodbah
ali po operativnih posegih, temveč vsem starejšim.
S tem si zagotovijo varno domače okolje in čim
dlje ostanejo samostojni pri dnevnih aktivnostih.
Osebni zdravnik ali zdravnik specialist lahko na
naročilnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) predpiše pripomočke za hojo
in gibanje (bergle, hoduljo, rolator, invalidski
voziček, električni skuter), za nego (negovalno
posteljo z ograjico in trapezom, mizico, blazino
proti preležaninam, sobno dvigalo za premeščanje)
ter za osebno higieno (toaletni stol, nastavek za
toaletno školjko, sedež za tuš kabino ali kopalno
kad, dvigalo za kad), ki jih prejmete na izposojo ali
v trajno last. V Soča opremi imajo poleg možnosti
takojšnega nakupa pripomočka sistem oskrbe
prilagojen tudi tistim uporabnikom, ki bodo

pripomoček potrebovali za krajše obdobje ali pa
je zanje takojšen nakup prevelik finančni zalogaj.
Na ta način omogočajo dnevno samoplačniško
izposojo z možnostjo kasnejšega odkupa. V primeru
naročila medicinskih pripomočkov vsem občanom
Dola pri Ljubljani, nudijo brezplačno dostavo, ki si jo
lahko priskrbite s klicem na brezplačno telefonsko
številko 080 19 01 ali preko spletnega obrazca, ki
ga najdete na www.socaoprema.si.

Potujoča knjižnica
•Osnovna šola Janka Modra Dol: vsak ponedeljek od od 13.00 do 14.15
•Kulturni dom Dolsko: vsak ponedeljek od 14.30 do 16.15
•Senožeti, parkirišče pred osnovno šolo: vsak ponedeljek od 16.30 do 17.45
•Podgorica: vsak ponedeljek od 18.15 do 19.00
E-pošta: bibliobus@mklj.si
Telefon (od 11.00 do 13.00): 01 308 51 24 ali 041 473 930

Brezplačno pravno svetovanje za občane
V Občini Dol pri Ljubljani se nadaljuje projekt brezplačnega
pravnega svetovanja občanom. Projekt brezplačne pravne pomoči
je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih
in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih
zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava,
pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic
in obligacijskega prava. Vabljeni na posvet zadnjo sredo v mesecu
osebno na sedežu Občine Dol. Naslednji termin je sreda, 30. marec
2022, od 12.00 do 17.00. Pravno svetovanje bo izvajal PIC – Pravni
center za varstvo človekovih pravic in okolja. Prijave vsak delovnik od
9.00 do 14.00 na telefonski številki 01 521 18 88 ali na elektronskem
naslovu pic@pic.si.
• Občinska uprava
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Novice iz občinske stavbe

18. seja občinskega sveta
Seja je zaradi slabih
epidemioloških razmer
potekala na daljavo.

Zaradi velikega porasta
okužb s covidom-19 je 18.
redna seja občinskega
sveta Občine Dol pri
Ljubljani ponovno potekala
na daljavo, prek spleta.

Foto: Nina Keder

P

red samim odločanjem se je
občinski svet seznanil z
odstopom svetnika Liste
Sotočje Boštjana
Mencingerja zaradi spremembe
občine stalnega bivališča. V
občinskem svetu ga je za preostanek
mandatne dobe nasledil Matjaž
Kranjec.
Občinski svetniki so tokrat
obravnavali načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Dol pri
Ljubljani za leto 2022. Predvideva
nakup zemljišč za nadaljnjo gradnjo
pločnikov in širitev cest. V
nadaljevanju so največ časa namenili
ponovno proračunu za leto 2022,
tokrat v drugem branju. Direktor
občinske uprave Rok Prevc je
predstavil glavne načrtovane
investicije, ki vključujejo ureditev

prostorov na Rajhovi domačiji, kamor
se bo selila občinska uprava, ureditev
knjižnice in prostorov za zdravnico v
obstoječih občinskih prostorih,
sredstva, namenjena subvencijam za
kmete, sanacijo usada na Vrhu pri
Dolskem, izgradnjo meteorne
kanalizacije in pločnika v Dolskem,
vodovod Podgora in Vinje, širitev
vrtca in šole Dolsko, gradnjo pločnika
Beričevo-Brinje, zavijalni pas v Lazah,
gradnjo kanalizacije Videm-Dol,
širitev ceste s pločnikom in javno
razsvetljavo na Vidmu, gradnjo in
obnovo otroških igrišč v Senožetih in
pri župnišču v Dolu, pločnik in javno
razsvetljavo v Senožetih od Mercatorja
do šole. Na svetniško
vprašanje, kdaj naj bi se
začela ena najbolj obsežnih
letošnjih investicij, to je
izgradnja kanalizacije in
pločnika na Vidmu, so iz
občine podali odgovor, da se
bodo dela začela, ko bodo
tudi vremenski pogoji
primerni, kar naj bi bilo
marca ali aprila.
Občinski svet je potrdil tudi
predlog Komisije za
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mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da se podeli priznanje,
plaketo občine za leto 2021,
Čebelarskemu društvu Dolsko, dr.
Valeriji Rus in Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Dol, priznanje
častni občan občine pa se podeli dr.
Janezu Gradu.
Med vprašanji in pobudami članov
sveta se je odprla diskusija okoli
revizije, ki jo je naročila občina in ki
je odkrila oškodovanje občinskega
proračuna za približno 500.000 evrov
v prejšnjem mandatu, ter kaj
namerava občina ukreniti glede tega.
Župan Željko Savič je povedal, da bo
občina preučila vse pravne možnosti.

Novice iz občinske stavbe

Več svetnikov je izrazilo zahtevo, da
se ugotovi morebitna odgovornost.
Svetniki so opozorili še na nekaj
težav, kot je na primer odtekanje

meteorne vode pri avtobusni postaji
Senožeti na magistralno cesto, ki ob
nižjih temperaturah zaledeni.
Obveščen bo pristojni inšpektorat, ki

Namesto občinskega svetnika Boštjana Mencingerja (Lista Sotočje),
ki je zamenjal občino bivališča, je do zaključka mandata občinski svetnik postal Matjaž
Kranjec (Lista Sotočje), na sliki desno zgoraj.

bo ukrepal naprej. Poudarili so tudi
težavo, zakaj se na osnovni šoli v naši
občini ne da zagotoviti hibridnega
pouka, ki bi torej potekal sočasno
tako v šoli kot od doma. Župan je
podal še informacijo, kako je s
prihodnjim razvojem oskrbe starejših
ter da je prišlo do prenosa lastništva
zemljišča nekdanje kurje farme v
Kamnici. Novi lastnik se je oglasil na
občini in ima resen namen graditi
varovana stanovanja, poskušal pa bo
pridobiti tudi investitorja, da bi
zagotovili še trajno varstvo za starejše
v obliki doma za starejše občane. Ob
koncu seje je župan vsem svetnikom
voščil še, času in razmeram
primerno, srečno in zdravo novo
leto. Celoten zvočni posnetek seje
najdete na spletni strani www.dol.si,
na naslovni strani pod zavihkom
Občinske seje.
•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 18. redne
seje občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani. Sklep je bil
sprejet.

AD 5 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o
porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani, v prvem branju. Sklep je
bil sprejet.

AD 1 SKLEP: Potrdi se zapisnik 17. redne seje občinskega
sveta Občine Dol pri Ljubljani z dne 15. 12. 2021. Sklep je
bil sprejet.

AD 6 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme
Odlok o spremembah Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Dol pri Ljubljani v skrajšanem postopku. Sklep je bil
sprejet.

AD 2 SKLEP: Matjažu Kranjcu, Senožeti 105, 1262 Dol pri
Ljubljani, se kot naslednjemu kandidatu s kandidatne liste
Lista Sotočje zaradi pisnega odstopa člana občinskega sveta
Boštjana Mencingerja, Videm 8, 1262 Dol pri Ljubljani,
z dne 6. 1. 2022 potrdi mandat člana občinskega sveta
Občine Dol pri Ljubljani za preostanek mandatne dobe.
Sklep je bil sprejet.

AD 7 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s
posebnimi potrebami v Občini Dol pri Ljubljani. Sklep je bil
sprejet.

AD 3 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme
SKLEP o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022. Sklep je bil sprejet.

AD 8 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme
sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega
projekta Gradnja kanalizacije Videm-Dol. Sklep je bil sprejet.

AD 4.1 SKLEP: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani
potrdi amandma št. 1 k točki Predlog odloka o proračunu
za leto 2022 – drugo branje, ki pravi, da se v poseben del
proračuna vključi novo stroškovno mesto 40115/411999
v višini 5.000,00 EUR. Za predlagani znesek se znižajo
sredstva na stroškovnem mestu PP 40110/411921. Sklep je
bil sprejet.

AD 9 SKLEP:
1. Iz javnega dobrega se izloči nepremičnina z ID znakom
1765 852/5.
2. Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega
dobrega in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep je bil sprejet.

AD 4.2 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (v
drugem branju).
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme predlog
Načrta razvojnih programov 2022-2025 (v drugem branju).
Sklep je bil sprejet.

AD 10 SKLEP:
1. Priznanje plaketa občine se podeli:
Čebelarskemu društvu Dolsko
Valeriji Rus, dr. med.
PGD Dol pri Ljubljani
2. Priznanje častni občan občine se podeli gospodu Janezu
Gradu. Sklep je bil sprejet.
Zapisal: Eva Vovk
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Vprašali ste, odgovarjamo

O vaškem jedru Dola, kolesarskih
Odgovore na najbolj pereča vprašanja preteklih tednov si preberite v
nadaljevanju. Če se tudi vam porodi kakšno vprašanje, povezano z našo
občino, ne odlašajte, pošljite nam ga na elektronski naslov pletenice@dol.si
ali po pošti: Pletenice, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

1 – Mercator, v nadstropjih
oskrbovana stanovanja
2 – dnevni center za starejše,
knjižnica z večnamensko dvorano, v
nadstropjih oskrbovana stanovanja
3 – Kmetijska zadruga, v nadstropjih
stanovanja
4 – gostinski lokal, v nadstropjih
stanovanja.

1. VPRAŠANJE
V prejšnjih Pletenicah je župan
govoril o vaškem jedru Dola.
Zanima me, kaj vse je načrtovano,
da bo v tem vaškem jedru? Morda
tudi kakšen gostinski lokal,
restavracija? V Dolu namreč ni niti
navadne picerije.
O: V vaškem jedru naselja Dol je v
idejni zasnovi OPPN (Občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
načrtovano naslednje (po številkah
objektov, kot so prikazane na
3D-modelu):
1 – Mercator, v nadstropjih
oskrbovana stanovanja
2 – dnevni center za starejše,
knjižnica z večnamensko dvorano, v
nadstropjih oskrbovana stanovanja
3 – Kmetijska zadruga, v nadstropjih
stanovanja
4 – gostinski lokal, v nadstropjih
stanovanja.
Občinska uprava

= RUŠITEV
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Vprašali ste, odgovarjamo

označbah in sprehajalnih poteh

2. VPRAŠANJE
Pri vožnji s kolesom sem ponekod
(občina Domžale) opazil, da imajo
na lokalnih cestah med naselji
označen del cestišča, na obeh
straneh namenjen kolesarjem.
Zanima me, ali se v naši občini
razmišlja o takih oznakah? Nujno
bi bilo treba to izvesti na cesti od
Brinja do Dolskega in naprej do
Laz. Prav tako iz Dolskega do
Križevske vasi in iz Senožeti do
Velike vasi. Zdaj je pravi čas, da se
pripravi, spomladi, ko bo nova
kolesarska sezona, pa se to izvede
za večjo varnost v premetu.
O: Domnevamo, da imate v mislih
talno označbo (piktogram kolesa z
dvema puščicama v smeri vožnje), ki
se ponavlja trikrat v razmiku po
deset metrov in voznike opozarja na
povečano prisotnost kolesarjev. Na
občini smo se o tej ideji že
pogovarjali in smo ji zelo naklonjeni.
V proračunu bomo predlagali, da se
zagotovijo sredstva za pripravo
projektne dokumentacije za
označitev ustrezne prometne
signalizacije, s katero bomo na bolj
prometnih cestah zagotovili
souporabo vozišča za vozila in
kolesarje. 
Občinska uprava

3. VPRAŠANJE
Zanima me, ali bi bilo mogoče in
ali razmišljate o tem, da bi zeleni
odrez, ki ga občani prinesejo v
Kamnico na zbirno mesto, sami
predelali v kompost, ki bi bil potem
lahko na voljo občanom? Obstajajo
stroji, s katerimi se to razseka in
predela, morda občina kaj
razmišlja v tej smeri?
O: Občina trenutno ne razmišlja v
tej smeri. Menimo, da mora vsak
občan kompostirati po svojih
zmožnostih. Prioriteta občine je, da
v naslednjih letih najde primerno
lokacijo zbirnega centra za odpadke,
kjer bo občanom omogočeno
ločeno zbiranje in odlaganje
različnih frakcij odpadkov. Gre torej
za nekakšno nadgradnjo
obstoječega razširjenega ekološkega
otoka v Kamnici.  Občinska uprava
4. VPRAŠANJE
V Zajelšah in v Beričevem imajo
zunanje fitnes naprave. Zanima
me, ali se kaj podobnega namerava
postaviti tudi v drugih krajih v
občini?
O: Občina namerava letos
posodobiti otroško igrišče v
Senožetih, v Dolu pri župnišču ter v
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primeru razpoložljivih sredstev še v
Vinjah pri cerkvi. Zunanje fitnes
naprave so bile v Beričevem
postavljene v okviru
participativnega proračuna na
predlog občanov. Gotovo bo občina
v prihodnosti večji del pozornosti
namenila tudi fitnes napravam,
vendar pa v tem trenutku to ni
prioriteta. Občanom predlagamo, da
tovrstne projekte predlagajo v
okviru participativnega proračuna,
kjer ljudje z glasovanjem sami
izberejo svoje prioritete ter tako

Vprašali ste, odgovarjamo

neposredno vplivajo na porabo dela
občinskega denarja.

Občinska uprava
5. VPRAŠANJE
V Pletenicah smo lani
spomladi brali, da se bodo uredile
sprehajalne poti v Petelinjah in v
Dolskem. Aprila 2021 naj bi bile
dobavljene klopi, skupaj s koši za
pasje iztrebke pa naj se nameščale
maja lani. Kje je obtičal projekt?
O: Zaradi težav s soglasji se je
izvajanje projekta participativnega
proračuna nekoliko zavleklo. Na
občini smo zdaj uskladili vse
nejasnosti, tako da se bodo klopce in
koši postavili najpozneje v
naslednjem mesecu.

Občinska uprava
6. VPRAŠANJE
V Zaboršt pri Dolu smo se preselili
pred 12 leti. V občini Dol smo našli
čudovit dom in veliko prijaznih
ljudi. Dvanajst let že prosim prehitre
sovaščane, da umirijo vožnjo skozi
vas, vsi imamo namreč otroke in
družine. Znani so primeri stalnih
divjakov, ki v jutranji konici na
naši ravni ulici lovijo zamudo.
Šokirala me je omejenost sovaščana,
češ da smo mi prišleki in se moramo
prilagoditi življenju v Zaborštu. Da
smo si lahko ustvarili dom tu, sem
10 let delal v tujini, odrekanj je bilo
veliko, zato te pravice nima nihče.
Zaradi nevarne ceste smo postavili
ograje, jih celo dodatno umaknili
na svoja zemljišča, pri tem pa trpeli

opazke, da omejujemo pretočnost,
da o razbitih ogledalih za pogled na
cesto sploh ne govorim. Že takrat mi
je sosed predlagal, da ob cesti
pustimo zeleni pas, sicer nekateri
vozniki mislijo, da so na avtocesti,
ob naših hišah dosegajo hitrosti
blizu 100 km/h.
Novembra je brezvestni voznik
povozil našo hišno muco. Naši
najbližji sosedi so v tem letu izgubili
dva svoja mucka na isti cesti,
praktično na istem delu. Zato
prevečkrat vidite sveče na cesti pred
našimi hišami. Pred kratkim je bil v
Pletenicah kritičen članek o lastnikih
mačk v naši občini. Naj ob tem
povem, da so vse naše muce vaše,
vaši mladiči se pojavijo pred našimi
vrati vsaj enkrat letno, ker je na vasi
drugačen odnos do živali, posebej
mačk, sterilizacija pa še vedno ni
osvetlila vseh senčnih delov naše
občine. Te muce smo vzeli v svoje
domove, prirasle so nam k srcu in
postale so naši hišni ljubljenčki.
Nekaj je gnilega v dolini Dolski.
Mojemu sinu si ob dnevni svetlobi,
ne ponoči, vzel najljubše bitje.
Lahko bi se pripetilo komurkoli,
lahko bi se meni. V letu dni smo s
sosedi izgubili tri muce, a na cesti v
nobenem primeru ni nikakršnih
sledi zaviranja in nihče ni nikoli
potrkal na vratih in rekel: »Meni se
je zgodilo, žal mi je.« Zato te je
lahko sram, brezvestni voznik in
brezčutnež.
Odkrito naslavljam vse voznice in
voznike v našem kraju, da se vede-
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mo z mislijo, da smo vsi domačini in
sokrajani. Med prenovo krožišča v
Vidmu smo bili priča divjanju drugih skozi Zaboršt, začeti pa moramo
pri sebi. Na občino in župana naslavljam prošnjo za rešitev, kako umiriti promet, saj prošnje peščici vaškim
dirkačem ne zaležejo, medtem ko se
večina zaveda nevarnosti naše ceste.
Ali res moram zaključiti: »Kdo bo naslednji?«
O: Na občini se strinjamo, da je
izguba najbližjega, pa čeprav gre za
žival, huda in težka preizkušnja, zato
na tem mestu apeliramo na vse
voznike, da upoštevajo prometne
predpise in tako po najboljših močeh
prispevajo k večji prometni varnosti
vseh nas. S problematiko prehitre
vožnje se srečujemo v veliko naseljih
v naši občini. Žal so med nami še
vedno posamezniki, ki jim za varnost
ni prav veliko mar. Občina cestne
ovire praviloma postavlja na cestnih
odsekih, kjer je frekvenca vozil večja
in je z merilniki hitrosti dodatno
ugotovljeno, da je kršitev omejitve
hitrosti zelo pogosta. Postavitev
hitrostne ovire je torej zadnji ukrep,
ko noben drug ukrep več ne zaleže. 

Občinska uprava

Novice iz občinske stavbe

Obvestilo o poslovanju
krajevnega urada

NAROČANJE NA
CEPLJENJE
Vabljeni vsi občani, da se čim prej cepite in s
tem zaščitite sebe in svoje bližnje. V ambulanti
dr. Anje Černe in dr. Valerije Rus se lahko cepite
proti gripi in proti covidu-19, in sicer s cepivom
podjetja Pfeizer. Cepijo tako z osnovno shemo
kot tudi s poživitvenim odmerkom. Tretji odmerek
se priporoča vsem, starejšim od 18 let, še zlasti
pa starejšim od 50 let in kroničnim bolnikom.
Za poživitveni odmerek morajo od druge doze
cepiva mRNA preteči najmanj trije meseci, cepljenim s cepivi AstraZeneco ali Janssen pa se tretji
odmerek priporoča že po dveh mesecih. Za prebolele, ki so se cepili v šestih mesecih po okužbi,
tretji odmerek ni nujen, če želijo, pa se lahko
tudi ti cepijo. Na cepljenje se je treba predhodno
naročiti po telefonu ali e-pošti. Za dr. Černe
na 068 696 622 oziroma info@medicina-cerne.
si, za dr. Rus pa na 01 56 47 156 oziroma zsa.
dolsko@gmail.com.

Krajevni urad Dol pri Ljubljani lahko obiščete vsak
drugi in četrti teden v mesecu ob četrtkih
(24. 2. 2022, 10. 3. 2022, 24. 3. 2022 …) med
uradnimi urami, in sicer od 8.00 do 12.00 in od
13.00 do 15.00. Prosimo vas, da se za obisk
krajevnega urada predhodno naročite na številko za
naročanje: 01 828 16 94.
Zaradi bolniških odsotnosti na Upravni enoti lahko
pride do nenačrtovane odpovedi.
Na krajevnem uradu opravljajo naslednje storitve
za državljane:
•izdajanje osebnih izkaznic
•izdajanje potnih listov
•izdajanje vozniških dovoljenj
•vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov
•prijava rojstva
•priznanje očetovstva
•sestava smrtovnice
•vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva
•prijava, odjava ali sprememba stalnega oziroma
začasnega prebivališča
•pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri
upravni enoti
•vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih
organov
•vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in
potnih listin ter potrjevanje podpor volivca
•sprejem vlog za pridobitev kvalificiranega
digitalnega potrdila za fizične osebe SIGEN-CA.

•Občinska uprava

BREZPLAČNO
TESTIRANJE
V sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani (vstop je
zadaj za občino) se izvaja brezplačno hitro
testiranje na covid-19.
Delovni čas:
od ponedeljka do petka:
7.00 do 10.00 ter 15.00 do 19.00
sobota: 9.00 do 12.00
Več informacij na:
brisi.dol.lj@gmail.com ali 068 149 169.

TESTIRANJE V
DOLSKEM
V Splošni ambulanti Dolsko izvajamo brezplačno
hitro testiranje na covid-19 predvsem za
svoje paciente. Testiranje ni namenjeno
simptomatičnim bolnikom s prehladnimi znaki.
Treba se je naročiti po telefonu ali elektronski
pošti, in sicer na 01 5647 156
oziroma zsa.dolsko@gmail.com. dr. Valerija Rus
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TESTIRANJE NA VIDMU
V naši ambulanti izjemoma izvajamo hitre
teste na covid-19 za vse občane, in sicer
brez predhodnega naročanja, saj imamo
testno točko v občinskih prostorih v Dolu.

dr. Anja Černe

Dogajanje v naši občini

Kultura zdravi duha in telo
Nekaj dni pred slovenskim
kulturnim praznikom smo se
tudi v naši občini poklonili
kulturi.

O

b spoštovanju vseh zahtev
zaradi epidemije se je uspešno odvila kulturna prireditev v dvorani Kulturnega
doma Dolsko. Nagovor ob prazniku je
tokrat pripadel Mihaeli Jagodic, naši
nekdanji sokrajanki in hkrati producentki za vokalno glasbo pri Javnem
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ter programski
vodji festivala Europa Cantat.
Poudarila je, da si želi, da bi kultura
dobila enako obravnavo in težo kot
šport, saj prav tako pripomore k boljšemu počutju in zdravju ljudi. Pester
program so sooblikovali nastopi
Kvinteta Vintgar, Senožeškega tambu-

V uvodnem nagovoru je Mihaela Jagodic med drugim poudarila: »Zadnja leta nevroznanstveniki dokazujejo, da ukvarjanje z umetnostjo nima le umetniške vloge, ampak ob tem
potekajo še številni drugi procesi, na primer fizični, terapevtski, socialni in podobno.«

Prejemniki jubilejnih značk Antona Ažbeta so Mojca Godec,
Marija Kosec Bratun, Marta Cerar in Aleš Žnidaršič.

Foto: Nina Keder

Prejemniki jubilejnih Maroltovih značk so Malči Tomc, Marta
Kuhelj, Mojca Baloh in Tea Kolar Jurkovšek.

Kvintet Vintgar

raškega orkestra, Folklorne skupine
Dolsko ter recitacije osnovnošolk Teje
Bizant Rotar in Neli Gostič. Ob tej priložnosti sta župan Željko Savič in
Tatjana Avsec iz JSKD podelila in izročila tudi jubilejne Maroltove značke in
značke Antona Ažbeta. Maroltova
značka je jubilejna značka JSKD, ki jo
prejmejo posamezniki za aktivno
udejstvovanje na področju ljubiteljske
folklorne dejavnosti. Bronaste
Maroltove značke za več kot pet let
udejstvovanja so prejeli štirje člani
Folklorne skupine Dolsko: Malči
Tomc, Marta Kuhelj, Mojca Baloh in
Tea Kolar Jurkovšek. Značke Antona
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Ažbeta pa se podeljujejo za likovno
dejavnost in so poimenovane po slikarju Antonu Ažbetu, enemu najvid
nejših slovenskih slikarjev poznega
19. stoletja, obenem pa ustanovitelju
slikarske in risarke šole, ki je delovala
med letoma 1891 in 1905 v Münchnu.
Bronasto značko Antona Ažbeta za
več kot petletno aktivno udejstvovanje
na področju likovne dejavnosti je prejel Aleš Žnidaršič, srebrno za več kot
10 let udejstvovanja sta prejeli Marta
Cerar in Marija Kosec Bratun, zlato
značko za več kot 15 let pa Mojca
Godec. Vsi prejemniki značk Antona
Ažbeta so člani likovne sekcije

Dogajanje v naši občini
Folklorna skupina Dolsko

Program je povezovala Nataša Klemenčič.

Osnovnošolki Taja Bizant Rotar in Neli Gostič sta pod mentorstvom
učiteljice Danice Števančec prebrali nekaj odlomkov iz slovenske
literature.

Majda Peterka, soudeleženka akcije Slovenija kvačka, je ob
tej priložnosti predala uokvirjeni kvačkani grb občine Dol
pri Ljubljani županu Željku Saviču, ob tem pa še kvačkano
zastavo naše občine.

V avli dvorane je bila na ogled razstava
članov likovne sekcije Kulturnega
društva Dol.

Kulturnega društva Dol. Ob zaključku
prireditve je bila predstavljena še nedavna vseslovenska akcija oziroma
pobuda Slovenija kvačka. Naša krajanka Majda Peterka je ob tej priložnosti
predala kvačkani grb občine Dol pri
Ljubljani, ki ga je skvačkala sama, županu Željku Saviču. Zatrdil je, da bo
za uokvirjeni grb našel častno mesto
v novih prostorih občine, ki nastajajo
na Rajhovi domačiji. 
•Zlatka Tičar

Senožeški tamburaški orkester
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Aktualno

V naši občini imamo kar pet
nekdanjih olimpijcev in prav
vsi so se dokazovali v zimskih
športih.

Ivan Hudač
Trener švicarske reprezentance teka
na smučeh Ivan Hudač je bil nekoč
tudi sam tekmovalec na olimpijskih
igrah, in sicer v Naganu na
Japonskem leta 1998: »Pred tem so
bile v Albertvillu v Franciji in takrat
a tokratnih zimskih olimpijsem bil še mlad tekmovalec kot reskih igrah na Kitajskem pa
zerva, saj se mi ni uspelo uvrstiti na
barve naše občine zastopastartno listo. Potem sem imel obdojo trije trenerji, vsi tudi nekbje pavze, ker sem študiral, takrat so
danji olimpijski tekmovalci, ki danes
bile olimpijske igre v Salt Lake
svoj kruh služijo pri tujih reprezenCityju, od takrat naprej pa sem potancah – to so Ivan Hudač, Uroš
tem bil v Torinu, Vancouvru, Sočiju,
Velepec in Mitja Valenčič.
Pjongčangu in zdaj v
Pekingu. To so torej
Ivan Hudač na
moje šeste olimpijske
smučarskem prizorišču
igre. Te so drugačne,
saj je Kitajska za nas
ena velika uganka, a
po nekaj dneh tu smo
videli le relativno visoko raven na vseh
področjih. Z vsakimi
olimpijskimi igrami
imam kot trener več
izkušenj s pripravami
in detajli, ki vodijo do
olimpijskih iger: z višinskimi pripravami,
prilagoditvami na časovno spremembo, s
psihološkimi pripravami in celotno ekipo, tudi servisno.
Veliko je področij, ki
imajo res velik vpliv
na na končni rezultat.
To zna biti zdaj bolj
rutinsko. Ni mi vse samoumevno, a imam
več izkušenj.« Hudač
je z delom v švicarski
reprezentanci zelo zadovoljen: »Če primerjam Švico z drugimi
državami, v katerih
sem delal, je bistvena
razlika v tem, da v
Švici dajo več poudarka na grajenje posameznih ekip. Zdaj recimo gradimo žensko
ekipo za prihodnost,
moška ekipa je že relativno dovolj močna,

N
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tudi notranja konkurenca je velika.«
In če primerja, ali mu je bilo lažje
kot tekmovalcu ali danes kot trenerju, odvrne: »Trener na progi ne more
ničesar več narediti, lahko samo čaka, ali bo tekmovalcu uspelo narediti
vse, kar je bilo zamišljeno in natrenirano. Tekmovalci so večinoma dosti
mlajši od trenerjev in njihovi pogledi
so tudi drugačni, ko gre za njihovo
osebno kariero, v kateri upajo, da
bodo dosegli maksimum. Mogoče
celo jemljejo situacijo bolj dramatično, ker ne vejo, koliko priložnosti
bodo še imeli. Trenerji pa vemo, da
je pot dolga, možnosti je veliko in
treba je delati naprej in se uveljaviti.«
Cilj švicarske reprezentance teka na
smučeh je oditi domov z vsaj eno
kolajno, moško ali žensko. A vendarle tudi pri njih ni vse teklo kot švicarska ura, doživeli so čisto pravi zaplet:
»Tu se zdaj vsi dobro počutimo, vse
je pripravljeno na zelo visoki ravni.
A zanimivo je, kako nam je stresna
situacija zaradi covida-19 na začetku
potovanja povzročila dodatne obremenitve. Le nekaj minut pred poletom, ko smo bili že vi na sedežih v
letalu, sem dobil klic od zdravnika,
da je bila ena tekmovalka na našem
letalu testirana in pozitivna. Morali
smo ustaviti letalo, da ga je zapustila,
sicer bi morali vsi v karanteno. Med
pogajanji s stevardesami in piloti v
zadnjem trenutku, ko se je letalo že
začelo premikati po pisti, smo še komunicirali z zdravniki in laboratorijem ter ugotovili, da je bil rezultat lažen. Na koncu je letalo poletelo naprej, tako kot je bilo načrtovano. Je
bilo pa v enem trenutku zelo stresno
in zdaj je to ena vesela zgodba, ko
gledamo, kako se je vse končalo.«
Hudač sicer prihaja iz Slovaške, a se
v Sloveniji, kjer biva zadnji dve leti,
dobro počuti: »Zelo sem vesel, da živim tam, kjer živim. Da imam družino, s katero smo srečni, zdravi in da
smo tudi s širšo družino zelo povezani in se dobro razumemo. Vesel
sem tudi, da smo bili dobro sprejeti
v okolici in med ljudmi na vasi. To
zelo cenim in poskušam na neki način, ko je možno, tudi vračati z optimizmom in prijateljstvom.«

Foto: osebni arhiv Ivana Hudača, Mitje Valenčiča in Uroša Velepca

Olimpijski trenerji iz naših krajev

Aktualno

Prizorišče
biatlonskega
tekmovanja

Na teh olimpijskih igrah je še več Slovencev v tujih reprezentancah: Boštjan
Ahačič, fizioterapevt pri Fincih; Matjaž
Zupan, trener bolgarskega skakalca
Vladimirja Zografskega; in Uroš Velepec
pred jedilnico v Džangdžjakovu.

Uroš Velepec
V ukrajinski reprezentanci je mesto
biatlonskega trenerja našel Uroš
Velepec: »To so moje šeste olimpijske
igre. Dvakrat kot tekmovalec in četrtič kot glavni trener. Razlika je v tem,
da kot tekmovalec razmišljaš o sebi
in svojem nastopu, kot trener pa razmišljaš o vsakem tekmovalcu posebej

Na Kitajskem
velja zelo
strog režim
glede ukrepov,
povezanih s
covidom-19.

in iščeš možne mikrokorekcije, ki so
še možne v kratkem času med nastopi. Načrtovanje logistike, vodenje trenerskega tima, razporejanje in dajanje delovnih nalog. Precej lažje je biti
tekmovalec. Odpelješ in je. Trenerji
pa do potankosti načrtujemo in analiziramo vse, kar se zgodi, in iščemo
individualne rešitve za vsakega tekmovalca posebej. Ponosen sem predvsem na svojo družino, ki mi je omogočila tako tekmovalno kot tudi trenersko kariero. Veseli me, da sem
imel priložnost delati z različnimi vrhunskimi tekmovalci in da mi je
uspelo realizirati njihove potenciale.
Tri olimpijske medalje in dvanajst
medalj s svetovnih prvenstev je več,
kot sem si na začetku trenerske kariere lahko predstavljal.« Uroš še pravi,
da razlik med delom s slovensko ali
ukrajinsko izbrano vrsto praktično
ni: »200-dnevna letna odsotnost od
doma in delo od jutra do večera.
Veliko razočaranj in malo veselja.« O
tokratnih olimpijskih igrah na
Kitajskem pa: »Te igre so precej kaotične. Trenerji smo se zavzemali, da
bi se tako kot poletne v Tokiu tudi te
prestavile za leto dni. Zaradi težav,
povezanih s covidom-19, tu ni vseh
najboljših športnikov. Tisti, ki so tu,
pa vsakodnevno trepetajo, ali bo test
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pokazal pozitiven rezultat.
V moji ekipi so ta trenutek
v tako imenovanem covidnem hotelu kar štirje
spremljevalci, dva serviserja, maser in eden od trenerjev, poleg tega pa še
dve tekmovalki. Razen
enega nima nihče nikakršnih simptomov, v zloglasnem hotelu pa so že skoraj dva tedna. Testirajo jih
dvakrat na dan. Pa so še
vedno tam, vsi pozitivni.
Sedijo v sobah, saj jih ven
ne pustijo, in čakajo na novice. Sicer so se Kitajci potrudili in so prizorišča dobro pripravljena in vse kolikor toliko gladko teče. Je
pa seveda visoka nadmorska višina (1750 metrov)
ter mraz in veter. Maske so
obvezne ves čas, razen ko
si v svoji hotelski sobi, kjer
so samo priporočljive. Čar
olimpijskih iger je kar nekako izgubljen.« Kljub vsemu so njegovi cilji popolnoma jasni: »Osvojiti
eno od medalj. Četrto mesto na olimpijskih igrah je fantastičen uspeh,
vendar za to četrto mesto čez teden
dni razen najbližjih ne ve nihče. Na
prvi tekmi sta bili dekleti iz moje ekipe 10. in 11., kar je super, vendar kaj
dosti ne šteje. Z olimpijskih iger se
vračajo samo zmagovalci in poraženci. Tako kruto je to. V dveh tednih,
kolikor smo tu, sem se postaral za deset let. Tu je marsikaj zanimivega,
vendar se osredotočamo le na tekme,
dan pa poteka tako: spanje, delo, stadion, hrana, stadion, hrana in spanje.« Uroš tako komaj čaka vrnitve v
Slovenijo: »Glede na to, da sem bil že
praktično po vsem svetu, vam zagotavljam, da je vsaj zame naša občina
ena najlepših, če ne že najlepša na
svetu. Urejenost, varnost, klima, dobri in prijazni ljudje. Komaj čakam,
da se vrnem domov, k moji Kati in
otrokom!«
Mitja Valenčič
Mesto v ruski reprezentanci pa je na
tokratnih olimpijskih igrah na
Kitajskem našel Mitja Valenčič, ki je
tekmovalno pot alpskega smučarja
zaključil po olimpijski sezoni leta
2014 v Kranjski Gori: »Ker sem bil

Aktualno

Mitja Valenčič na
olimpijskih igrah
v Vancouvru

med kariero ogromno odsoten od
doma, sem si po njej vzel leto dni časa za svojo družino in za vse stvari,
za katere sem menil, da sem bil med
kariero prikrajšan. V tistem času sem
tudi dobil potrditev, da je smučanje
še vedno moja največja strast, zato
sem se podal v trenerske vode.
Opravil sem vsa potrebna izpopolnjevanja do najvišje trenerske licence v alpskem smučanju in najprej dobil priložnost za delo v matičnem
klubu Triglav Kranj, kjer sem delal
dve leti z mlajšimi selekcijami U14 in

U16, nato sem štiri leta delal v slovenski moški reprezentanci za evropski
pokal in zdaj prvo leto delam v ruski
moški reprezentanci za svetovni pokal, kjer sem odgovoren za veleslalom.« Mitja je prve olimpijske igre doživel v Turinu leta 2006, druge v
Vancouvru leta 2010 in zadnje v
Sočiju leta 2014. Letos je na olimpijskih igrah prvič v vlogi trenerja: »Zelo
težko je primerjati vlogi tekmovalca
in trenerja, ker sta si preveč različni.
V svoji karieri sem najbolj ponosen
na dobre rezultate, ki sem jih dosegel, in sicer 6. mesto na olimpijskih
igrah v Vancouvru, 9. mesto na svetovnem prvenstvu v Areju leta 2007,
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10. mesto na svetovnem prvenstvu v
Schladming leta 2013 in več uvrstitev
med prvih deset v svetovnem pokalu, najvišje 4. mesto v Zagrebu. Veseli
me tudi dejstvo, da po končani karieri za zdaj nimam večjih zdravstvenih
posledic. Osebno pa mi največ pomeni, da imam ob sebi krasno družino, ki mi stoji ob strani in me podpira pri delu.« Tudi Mitja pravi, da se te
olimpijske igre od preostalih najbolj
razlikujejo po omejitvah in pravilih
zaradi covida-19, da so sploh lahko
odpotovali proti Pekingu: »Covidna
pravila so resnično zelo stroga in
predstavljajo ogromno izpolnjevanj
različnih obrazcev, testiranj in ne nazadnje tudi stresa in negotovosti
pred samim odhodom. Naš cilj je seveda doseči najboljši možen rezultat
na najpomembnejši tekmi sezone in
kar najbolje zastopati barve države.
Športniki na ta nastop čakajo in se
pripravljajo štiri leta in bi bila prava
katastrofa, če jih doleti kakšna okužba, bolezen ali poškodba.« Glede na
to, da se je Mitja v našo občino preselil pred dobrimi 15 leti z Brnika na
Gorenjskem, se je že popolnoma
aklimatiziral: »Moram reči, da se zelo
dobro počutim v tej občini in ljudje
tukaj so me zelo lepo sprejeli.
Najbolj so mi všeč različne možnosti
preživljanja prostega časa v naravi, v
hribih, na poljih in krasnih cestah za
kolesarjenje. Všeč so mi tudi nova
krožišča na Zasavki, ki so zelo pripomogla k varnosti na glavni cesti.«

•Nina Keder

Aktualno

PRI sosedu na obisku

Kvačka že od osmega leta
Nedavno se je odvila še ena vseslovenska akcija, poimenovali
so jo Slovenija kvačka, ki je našo občino postavila na zemljevid
in se s pomočjo kvačkarice Majde Peterka v lepi luči predstavila širši javnosti. Predstavljamo vam mojstrico kvačkanja, ki
je nakvačkala naš občinski grb.

Zelo je ponosna na odejo z
mačko, ki je vidna na obeh
straneh, izdelovala jo je kar
tri mesece.

vse po hiši in okoli hiše. Letni čas na
ročna dela ne vpliva: Pozimi ali poleti
v kakšni senčki. Kamorkoli grem, tudi
na dopust si vzamem s sabo kaj za
plesti ali kvačkati. Kvačkala sem tudi
prtičke, največ sem jih podarila za
rojstne dneve in darila. Ko je vsega
zmanjkalo, sem začela še klekljati, še
malo manjka pa bom dokončala
zaveso. Pri klekljanju pa resnično
pozabiš na vse težave, ki jih imaš, ker
moraš tam še bolj razmišljati. Zdaj sem
že šest let v pokoju. V glavnem delam
bolj uporabne stvari, da jih lahko
uporabim.« In ko ji je že zelo dolgčas,
plete otroške copatke in kvačka
hobotnice: »Za projekt hobotnice za
nedonošenčke sem izvedela na
internetu in se jim pridružila,
pridružila sem se še enemu projektu,
ki se imenuje Odejice za starejše
občane. Pri tem projektu naredimo
odejice, velike meter krat meter, da si
z njimi starejši, ko gredo ven z vozički,
pokrijejo noge.« Ko je izvedela za
projekt Slovenija kvačka, se je odzvala
med prvimi in se lotila kvačkanja grba
občine Dol pri Ljubljani: »Grbe smo
morali kvačkat v tehniki c2c, to je
tehnika iz kota v kot. Prvič sem
kvačkala v tej tehniki, na YouTubu sem
si pogledala video, kako se to kvačka.
V grbu je uporabljenih šest različnih
barv.« Projekt Slovenija kvačka pa je
tudi kandidat za vpis v Guinnessovo
knjigo rekordov. Majda je tako k temu
projektu prispevala še devet svojih
kvačkanih izdelkov. Ogledate si jih
lahko na spletni strani www.
ustvarjalnosrce.si . Sicer je članica
Turističnega društva Dolsko in znotraj
tega vodja Aktiva žena Plamen.
V okviru tega aktiva so pred
pandemskimi časi redno organizirali
delavnice ročnih del, tako za otroke
kot tudi odrasle. Ta druženje Majda
sedaj zelo pogreša in takoj, ko bo
ponovno možno, ko bodo
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Majda ima rada ročna dela,
vse od pletenja, kvačkanja do
vezenja in klekljanja.

epidemiološke razmere to dopuščale,
bodo z delavnicami nadaljevali: »V
okviru tega organiziramo tudi tečaj
peke kruha in pletenic. Hodimo tudi
na tekmovanja iz pečenja kruha in za
peko kruh smo navdušile tudi otroke.«
Majda je svojo strast do ročnih del
prenesla tudi na hčerko in vnukinjo,
hči obvlada kvačkanje, vnukinja pa
klekljanje. Želi si, da bi se še več
mladih naučilo ročnih del, ki jih ona
obvlada. Razveselilo jo je spoznanje,
ko je videla, da prejemniki olimpijskih
medalj na stopničkah v dar prejmejo
kvačkani šopek rož: »Nekje sem
prebrala, da se ta šopek dela 35 ur.
Veseli me, da se ročna dela ponovno
uveljavljajo.«
•Nina Keder
S svojimi izdelki najraje
obdari najbližje.

Foto: Nina Keder, osebni arhiv Majde Peterka

M

ajda je odraščala v Zalogu:
»Tu sem se poročila z
domačinom, zdaj živim v
Lazah. Imam hčerko in sina
ter dve vnukinji.« Po izobrazbi je
ekonomski tehnik in je vsa leta delala
v računovodstvu na obračunih plač:
»Ročna dela so bila pa že od nekdaj
moj hobi. Obvladam veliko ročnih del,
kvačkam, pletem, vezem in klekljam.
Kvačkati sem se naučila v 2. razredu
osnovne šole, to je bil predmet v
sklopu šole. Učiteljica Boža Stojanovič,
iz šole na zalogu nas je naučila
kvačkati, plesti pa me je naučila mama.
Že preden sem hodila v šolo, sem si
spletla šal. To mi je do danes ostalo. Ko
sem imela čisto majhne otroke, sem
jim veliko naredila, skoraj vse, kar so
nosili, je bilo »štrikano« Hčerki sem
naredila belo odejico, ki jo uporablja
še danes za svojo hči, mojo vnukinjo.
Tudi moja mama je veliko pletla, a
moraš imeti tudi malo več potrpljenja
in ročne spretnosti.« Majda zase pravi,
da težko samo sedi in nič ne dela.
Ročna dela jo umirijo, sprostijo in na
koncu je še vesela, ko vidi uspešno
zaključeni končni izdelek. Največkrat
se ročnih del loti ob večerih, ko postori

Dogajanje v naši občini

Projekt Slovenija kvačka
za nov Guinnessov rekord
Projekt Slovenija kvačka,
in s tem tudi največja
kvačkana zbirka na svetu,
je novi projekt Jadranke
Smiljić, Guinnesove
rekorderke v maratonu
neprestanega kvačkanja. V
njem so slovenski kvačkarji
izdelali 212 občinskih
grbov velikosti 140 x 180
centimetrov.

istovrstni simboli slovenskih občin iz katere so izpisali pomen vsakega
grba in tako dodali projektu zgodovinsko noto. Končni izdelek naj bi še
dodatno povezal vse občine in prinesel prepoznavnost zgodovinske tematike širši javnosti, tudi izven meja naše dežele in ročno izdelane umetnine
naj bi našle svoje mesto v prostorih
posameznih občin. Ob nedavnem
kulturnem prazniku so bile slovesno
predane občinam.
Prvič so se vsi kvačkarji dobili na lanski državni praznik 25. junija, ob trideseti obletnici ustanovitve naše države,
kjer jih je predsednik Borut Pahor, tudi njihov častni pokrovitelj, sprejel v
arljive kvačkarice iz vseh
predsedniški palači. Sprejema se je
koncev Slovenije in celo
udeležilo približno štirideset kvačkaren moški kvačkar, Ivan
jev in ugotovili so, da je med njimi veHalec iz Prekmurja, ki je
liko različnih ljudi z različnimi znanji
velik profesionalec v kvačkanju, sicer
in ovirami, tudi nepokretni, in kar velipravnik po izobrazbi, je združil ljubiko število mladih. Tekom celega protelje kvačkanja in tudi pripomogel k
popularizaciji tega ročnega dela. Pred jekta se je ena od kvačkaric tudi poročila, ena pa je rodila, tako da se za
kratkim so projekt tudi uradno popipodmladek slovenskih
sali in ga poimenovali
kvačkaric ni treba bati.
Največja kvačkana zbirKvačkani grb
S projektom Slovenija
ka na svetu. Obsega
Dola pri Ljubljani.
kvačka so zaključili 28.
približno tisoč kvačkajanuarja, potem pa iznih izdelkov.
delali posnetek celotne
Jadranka je k sodelovazbirke za Guinnessov
nju povabila tudi drurekord. Vsak kvačkar je
štvo Heraldika, poznapoleg grba izdelal še
valce grbov, ki so jim
najmanj štiri kvačkane
darovali njihovo knjigo
izdelke. Za kvačkanje
- Osnove heraldike in

enega grba, ki v dolžino in širino merijo več kot meter, je bilo potrebnih
povprečno sto ur dela, v to nista všteta načrtovanje in izdelava motiva. Pri
izdelavi posnetkov za vso zbrano dokumentacijo kvačkanih izdelkov so
potrebovali dva očividca in enega
strokovnjaka s področja kvačkanja, ki
potrdi, da so bili vsi izdelki kvačkani.
V vlogi strokovnjakinje je nastopila
naša krajanka Mira Lukežič iz
Beričevega, ki je tudi lastnica več certifikatov Srca Slovenije za kvačkane
izdelke. »Mene osebno je kvačkanje
že večkrat rešilo. Zanj ne potrebuješ
veliko stvari, le ukrivljeno palčko, malo preje in že lahko začneš ustvarjati.
Pomembno je tudi v meditativnem
smislu, človeka sprošča in notranje izpolnjuje,« je še povedala pobudnica
Jadranka Smiljić. Zelo je hvaležna
vsem kvačkarjem, ki so pripomogle k
promociji kvačkanja, in si želi, da se
to njihovo znanje še prenaša iz roda v
rod.
•Nina Keder

Kot strokovnjakinja za kvačkanje in nosilka več certifikatov Srca Slovenije za kvačkane izdelke
je pri projektu za vpis v Guinessovo knjigo rekordov sodelovala tudi Mira Lukežič iz Beričevega
(druga z leve), vse skupaj pa je nadzorovala pobudnica projekta Jadranka Smiljić (desno).

Sprejema pri predsedniku se je udeležila
tudi avtorica kvačkanega grba občine Dol
pri Ljubljani, Majda Peterka.

Foto: zaslonski posnetek Televizije Slovenija, Majda Peterka

M
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Sprejem kvačkaric pri
predsedniku Borutu Pahorju.

Dogajanje v naši občini

Kaj odlagamo v Zbirni center Barje?
Zbirni center je
urejen, vzdrževan in
ograjen prostor, kjer
lahko uporabniki v
posebne zabojnike
brezplačno oddajo
vse tiste komunalne
odpadke, ki
ne spadajo v
klasične zabojnike
za embalažo,
papir, steklo in
biološke odpadke
ter preostanek
odpadkov. Zbirni
center mora urediti
vsaka občina, ki
ima več kot 3.000
prebivalcev.

V

rste odpadkov, ki se zbirajo v
zbirnem centru, in urejenost
zbirnega centra predpisuje
Uredba o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS,
št. 33/17 in 60/18). Zbirni center mora
biti urejen tako, da uporabnik lahko
prepusti odpadke na preprost način
in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki
bi lahko pomenilo nevarnost za
človekovo zdravje in na način, da se
zaradi prepuščanja odpadkov z njimi
ne onesnažuje zbirni center ali
njegova okolica in pri tem ni
čezmernega obremenjevanja s
hrupom in neprijetnimi vonjavami.
Zabojniki in urejene posebne
površine za začasno skladiščenje
prevzetih odpadkov morajo biti
označeni tako, da uporabnik
nedvoumno ve, kateri odpadki
spadajo v posamezni zabojnik ali
prostor.
V občini Dol pri Ljubljani še ni
zbirnega centra, zato lahko občani
odpadke pripeljete na Zbirni center
Barje, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana.
V zbirnem centru sprejemamo papir,
karton in embalažo iz papirja in

kartona, steklo in stekleno embalažo,
plastiko in plastično embalažo, leseno
in kovinsko embalažo, mešano in
sestavljeno embalažo, oblačila, tekstil,
jedilno olje in maščobe, barve, čistila,
zdravila, baterije in akumulatorje,
biorazgradljive odpadke, les, kovine,
odpadno električno in elektronsko
opremo ipd.
Odlaganje odpadkov v zbirnih centrih
je brezplačno, a je pri tem treba
upoštevati količinske omejitve, in sicer
za gradbene odpadke in izolacijske
gradbene materiale (0,5 m3),
pnevmatike (5 kosov), kosovne
odpadke (3 m3), zeleni odrez (1,5
m3), salonitne plošče (evropaleta do
višine pol metra) in pohištveni les (2
m3). Odpadke v posamezne
zabojnike odložijo uporabniki sami,
za pomoč pa je na voljo tudi delavec
zbirnega centra.
V zbirnih centrih ne sprejemamo
odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih
dejavnostih (proizvodnja, obrt,
kmetijstvo). Podjetja in samostojni
podjetniki so skladno z zakonodajo
dolžni skleniti pogodbo z ustreznim
pooblaščenim zbiralcem in
predelovalcem odpadkov.
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Ko so zabojniki polni, odpadke
izvajalec javne službe preda
pooblaščenim prevzemnikom.
Skladno z načeli nove evropske
direktive o odpadkih, v kateri sta
bistveno poudarjena preprečevanje
nastajanja odpadkov in ponovna
uporaba, občane usmerjamo, da vse
še uporabne predmete in izdelke
oddajo v poseben prostor, namenjen
ponovni uporabi. Te predmete
predamo Centru ponovne uporabe.

•Zbirni center Barje

Zbirni center Barje
Cesta dveh cesarjev 101,
1000 Ljubljana
Delovni čas:
od 1. aprila do 31. oktobra:
od ponedeljka do sobote med
6. in 20. uro
od 1. novembra do 31. marca:
od ponedeljka do sobote med
6. in 18. uro
Ob nedeljah in praznikih je
zbirni center zaprt.

Dogajanje
v naši občini
novice
iz občinske
stavbe

-

prašni
delci škodljivi za zdravje
,

Kako pravilno kurimo z lesom

ni,

ašnih delcev na naše zdravje in okolje je
d njihove velikosti in sestave. Manjši prašni
S pravilnim
privarčujem denar,
a zdravje škodljivejši,
ker lahko kurjenjem
prodrejo
S pravilnim
kurjenjem privarčujem denar,
ljuča in telo. Na
prašne delce
so lahko
varujem
svoje
zdravje
in
okolje.
S
pravilnim
kurjenjem
privarčujem
denar,
varujem
svoje
evilne škodljive
in strupene
snovi, zdravje
kar je od- in okolje.
varujem
svoje
zdravje
in
okolje.
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Na obisku pri sosedu

Vso zelenjavo pridelajo doma
Mojca Jež zagotovo spada med ene bolj zanimivih in
kreativnih oseb. Ob znanstvenem poklicu se ukvarja še
z oblikovanjem lesenih igrač, fotografijo in vrtnarjenjem.
Prav v slednjem se je resnično našla in bo občasno
o svojih vrtnarskih dogodivščinah, tako ko danes na
sosednji strani, napisala kaj zanimivega.

Z

Mojca se je zapisala znanstvenemu poklicu,
a v svojih hobijih najde veliko kreativnosti.

gnojil in kemikalijam, ker je tak tudi naš
življenjski stil. Zanimivo je, da v starih
babičinih vrtnarskih knjigah nisem našla takega celovitega pogleda na vrtnarjenje. Novejše knjige so boljše, na koncu
sem nekako izluščila 3 ključne principe,
to upoštevaš in to je to: imeti moraš domači kompost, kot edino gnojilo, čim
manj prekopavanja vrta, ker so mikroorganizmi ki živijo v zemlji pomemben
del vrta in s prekopavanjem porušiš njihovo življenjsko okolje in potrebujejo
več časa da se spet namnožijo, kar se
sklada tudi z mojim znanjem iz biotehnologije. Potrebuješ pa še dober načrt,
da veš kako si bodo sledile določene rastline, da nikoli nimaš neizkoriščenega
prostora na vrtu.«

komposta. Na kompost se meče vse, le
hrano, ki je škropljena ne. Olupkov pomaranč in mandarin ne mečemo gor.
Na kompost odlagamo lastne zelene odpadke in ostanke hrane, ki jo skoraj vso
kupujemo ekološko. Če nimaš svojega
komposta je zelo težko najti kvaliteten
kompost, saj je v kupljenem velikokrat
prisotno veliko plastičnih delcev.«
Pridelava hrana na vrtu pa ni le navdihujoč hobi za Mojco, ampak tudi za
otroke: »Otroka bi vedno rada kaj pomagala, zanima ju in za otroke je to super, da vidijo kako se pridela hrana.
Poskrbela sem, da imata tudi hčerki svoj
del vrta, skrbita za rože in gozdne jagode, ki nam zelo uspevajo in se tudi hitro
namnožijo.«

Skoraj samooskrbni
Letos so bili v družini Mojce Jež, ki prebiva v prijetni hiši z vrtom na Vidmu, le
s tridesetimi kvadratnimi metri zelenjavnega vrta skoraj samooskrbni: »Pridelali
nismo le čebule, ki ni uspela in krompirja, ker bi morali imeti za to večje površine. Z zelenjavo smo bili tako samooskrbni od začetka maja do konca januarja. Nimamo nobenega rastlinjaka, le
dve topli gredi. Res ni potrebno veliko
vložka, da si to zagotoviš. In izračunala
sem, da smo s tem prihranili približno
2000 evrov. Na začetku ti načrtovanje vrta vzame malo več
časa, a po dveh sezonah ugotoviš, da to
ni velika obveznost,
imaš pa vsak dan
doma lahko svojo
solato.« Zelo pomemben pri obdelavi vrta pa je kompost: »Prej smo se
vedno ukvarjali s
tem kam dati vse listje in porezane veje, zdaj pa vse upoLesene igrače tudi lepo fotografira in objavlja na instagram
rabimo za izdelavo
profilu Petjastoys in facebook skupini Petjine igračke.

Lesene igrače
Mojca pa ima še en zanimiv hobi in sicer v domači delavnici oblikuje lesene
igrače: Moje prve izdelane igrače so bili
leseni konjički in sestavljanka mavrica.
Konjički so še zdaj najbolj priljubljeni in
tudi največ sem jih naredila za darila.
Razmišljala sem da bi se s tem ukvarjala
tudi poslovno ampak sem hitro ugotovila da nočem delati istih izdelkov. V eno
tako igračko je vloženega toliko dela, da
bi bila rentabilna cena tržno nekonkurenčna. Prav tako vse stopnje izdelave
niso ravno zabavne. Na primer brušenja
se nikoli ne veselim. Veliko je nekega fizičnega dela, ki me ne veseli preveč, zato sem to idejo hitro opustila. In to je
ostal hodi, tako da zdaj vsa darila za prijatelje, ki imajo otoke, naredim sama.« V
poletnih mesecih. se tako Mojca več
ukvarja z vrtom, v zimskih mesecih pa z
oblikovanjem igrač: »Večinoma imajo
ljudje vse kar bi radi imeli, sploh otroci
imajo vsega preveč. Zato sem bila načeloma proti da jim kupujem nekaj kar bo
čez dva dni odpadek in raje darila naredim sama. So iz naravnih materialov,
vsaj v 95 odstotkih in so tudi dobro
sprejeta med obdarjenci.«  •Nina Keder

a poklic doktorice biomedicine se je izobraževala kar dvajset let in ta poklic z veseljem
opravlja, a poleg tega potrebuje še hobije, kjer lahko izrazi svojo kreativnost: »Zaposlena sem na Zavodu za
transfuzijsko medicino, vodim trombocitni laboratorij, ukvarjam pa se še z raziskovanjem matičnih celic in staranja. V
srednji šoli sem se prvič srečala z genetiko in mi je bilo fascinantno, kako neka
tako majhna stvar kot je gen, določa
mnoge lastnosti in je lahko razlog za
bolezen, med študijem pa me je potem
začelo zanimati zdravljenje s celicami in
medicinska biotehnologija. A ko enkrat
prideš do doktorata, potem praktično
ne delaš več v laboratoriju, več delaš za
računalnikom. Sama pa imam rada neke
oprijemljive rezultate, produkt, ki ga
imaš v rokah.« Od tu izvira njena želja
po ustvarjanju: Ko se mi je rodila prva
hčerka sem začela oblikovati igrače,
pred tem pa sem se tudi ljubiteljsko
ukvarjala s fotografijo. Vrtnarjenje pa je
bila moja novoletna odločitev v letu
2020, tik pred korono 2020.« Mojca se je
tako kot vsake stvari tudi vrta lotila zelo
sistematično: »Najprej sem študirala, naredila načrt, prebrala knjige, še posebej
priporočam Samooskrbo v praksi Sanje
Lončar in blog Vrt obilja. Vedela sem da
se želim lotiti vrtnarjenja brez umetnih
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Dogajanje v naši občini

Dogodivščine z vrta

Leta 2020 je bil eden izmed mojih novoletnih ciljev, da
poskusim čim bolj izkoristiti manjši vrt ob hiši. Potem je prišla
epidemija in med sprehodi po vasi sem videla, da so se vsi
izjemno posvetili svojim vrtovom. Tisto sezono smo imeli: 20 m2
vrta, 10 m2 nasajenih malin, 4 manjše grme ribeza in 3 robide.

Glavnati ohrovt
Redkvice
Čebula
Kumare
Kolerabice
Bučke
Grah
Cvetača
Rabarbara
Hokaido in ostale buče
Jajčevci
Paprika
Paradižnik
Peteršilj
Bazilika
Pehtran
Meta
Por
Zelena
Blitva
Kitajsko zelje
Zelje
Solata
Gozdne jagode
Jagode
Ribez
Maline
Robide
Lešniki neoluščeni
Borovnice
Kostanj
zelenjava
sadje
nabrano

5,4 kg
4 kg
7 kg
17,25 kg
1 kg
10,5 kg
1,5 kg
0,3 kg
4,8 kg
12 kg
2,9 kg
4 kg
34 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
4,5 kg
0,5 kg
2 kg
8,3 kg
8 kg
104 obrokov
1 kg
5 kg
1,4 kg
12,3 kg
32,8 kg
8 kg
6L
25 kg
587 EUR
566 EUR
234 EUR
1387 EUR*

Poleg finančnega prihranka (kar
sploh ni bila glavna poanta tega
eksperimenta) so bili še drugi zelo
pozitivni učinki:
- nikoli do zdaj še nismo jedli toliko
zelenjave,
- preizkusili smo nove recepte z
zelenjavo, za katero po navadi ne
vem, kako jo pripraviti,
- domača zelenjava je seveda boljša
kot katera koli druga.

Dr. Mojca Jež, univ.
dipl. biotehnolog

Z zelenjavo smo bili torej prvo leto
samozadostni slabih 6 mesecev. Ker
je bila izkušnja z vrtnarjenjem v letu
2020 tako pozitivna, sem vse skupaj v
letu 2021 še nadgradila. Povečali smo
vrt na slabih 30 m2, pri sorodnikih
izkoristili prazen vrt in posadili
lubenice, se resno začeli ukvarjati s
pripravo lastnega komposta in se bolj
posvetili zimski zelenjavi. Tokrat
pridelkov nisem natančno beležila,

so bili pa primerljivi prvi uspešni
sezoni. Posebni uspehi so bili: blitva,
ki smo jo jedli v juhi od pomladi do
jeseni skoraj vsak teden, korenje, ki
ga je bilo toliko, da smo naredili še
korenčkov sok, buče (pribl. 15 kg),
kitajsko zelje (verjetno vsaj 15 kg,
jemo ga v solati in vseh mogočih
jedeh že vsaj 3 mesece), sladki
krompir, ki smo ga imeli prvič,
grozdje (5 kg na trti, posajeni lani
spomladi) in 100 kg lubenic.
Predvsem pa je največji uspeh to, da
je tudi načrtovanje za zimo uspelo in
da do konca januarja nismo kupili
zelenjave (razen čebule in krompirja,
za katerega je taka površina seveda
premajhna). Če bi imeli na voljo še
dodatnih 10 m2, bi bili verjetno
samooskrbni z zelenjavo vse leto.
•dr. Mojca Jež, univ. dipl. biotehnolog

Foto: Mojca Jež

K

er razne podatke rada zbiram v tabelah in seznamih,
sem vse leto beležila pridelke ter nato vse zbrala in izračunala vrednost domače zelenjave
in sadja. Zaradi dela od doma in porodniškega dopusta smo praktično
ves ta čas vse obroke jedli doma - 2
odrasla, 1 neješč 4-leten otrok in 1
zelo ješč dojenček.

*Pri izračunu sem upoštevala cene ekološke
zelenjave in sadja, se pravi pridelkov, ki bi jih
kupovali, če ne bi imeli svojih, tako da to je moj prihranek, za nekoga drugega bi bil verjetno drugačen.
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AKTUALNO

Obogatite prehrano s cvetnim
prahom – osmukancem

Č

ebele cvetni prah nabirajo
tudi za lastno prehrano.
Med letenjem se čistijo in
drobna zrnca cvetnega prahu z dodatkom sline in medičine (tako cvetni prah obogatijo s svojimi
encimi) med seboj zlepijo in oblikujejo grudici cvetnega prahu, ki ju na
zadnjem paru nog odnesejo v panj.
Čebele lahko nabirajo cvetni prah na
različnih rastlinah, večinoma pa je
grudica cvetnega prahu sestavljena iz
peloda ene rastline. Cvetni prah je
nujno potreben za razvoj čebelje
družine, saj predstavlja nenadomestljiv vir različnih hranil. Čebelarji ga
pridobivajo tako, da na žrela panjev
namestijo posebne naprave, imenovane osmukalniki. Cvetni prah osmukanec je v obliki grudic različnih
oblik in velikosti. Barva, vonj in okus
sta specifična za posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebele nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek,
kisel pa tudi grenek.

Uživanje cvetnega prahu
Cvetni prah osmukanec vsebuje
ogljikove hidrate, med katere spada
tudi prehranska vlaknina, ki ugodno
deluje na peristaltiko debelega črevesa.

Uživanje hrane, bogate s prehransko
vlaknino, zmanjšuje tveganje za pojav nekaterih bolezni. V cvetnem prahu osmukancu so tudi beljakovine,
aminokisline, maščobe in maščobne
kisline ter vitamini (A, D, E, vitamin
C in nekateri vitamini B kompleksa).
Osmukanec je vir različnih elementov, vsebuje največ kalija, fosforja,
kalcija, železa, mangana in cinka.
Dodano vrednost pa mu dajejo fenolne spojine, saj imajo te vlogo antioksidantov. Uživanje cvetnega prahu
priporočamo ljudem v vseh starostnih obdobjih. Vključujete ga lahko
tudi v prehrano otrok od prvega leta
starosti. Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato ga lahko uživamo tudi pri nizkoenergijski prehrani in v prehrani sladkornih bolnikov.
Primeren je tudi za vegetarijance.
Alergijske reakcije pri uživanju cvet
nega prahu so sicer redke, vendar
priporočamo, da cvetni prah začnete
uživati v manjših količinah (nekaj
grudic) in vsak dan količino povečujete do želene. Tako preverite, ali niste nanj morda alergični.
Užiten vse leto
Če posušen cvetni prah osmukanec
uživate samostojno, ga čim dlje žvečite oziroma dobro mehansko zdrobite
z zobmi. Priporočamo tudi namakanje pred uživanjem. Posušen cvetni
prah osmukanec namočite v tekočino vsaj dve do tri ure pred
uživanjem, pri svežem pa je dovolj pol ure prej. Z mletjem ali
namakanjem boste dosegli, da
se hranila, ki jih cvetni prah vsebuje, lažje sprostijo, kar privede

do večje in lažje absorpcije in dosegljivosti hranil našemu organizmu.
Uživamo ga lahko vse leto ali večkrat
na leto s prekinitvami, neprekinjeno
pa najmanj od enega do treh mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu predoziranje ni možno. Kljub temu pa
kot dodatek v vsakodnevni prehrani
priporočamo od 20 do 40 g (pribl. 1
do 2 jedilni žlici) cvetnega prahu za
odraslo osebo. 

•dr. Nataša Lilek, specialistka

svetovalka za varno hrano na

Čebelarski zvezi Slovenije

Pripravite si odličen
napitek z dodatkom
cvetnega prahu
•1 jedilna žlica svežega
cvetnega prahu
•1 čajna žlička medu
•3 dl vode
•sveže iztisnjen sok
pomaranče/grenivke/limone
Cvetni prah lahko dodate tudi
različnim živilom. Uživate ga
lahko v kombinaciji z mlečnimi
izdelki (jogurt, kefir, mleko …),
sadjem (banane, hruške, marelice, jabolka, kaki …), dodate ga
lahko v sadne in zelenjavne napitke, čaje, ga primešate različnim vrstam medu ali medeni
raztopini. Dodate ga lahko tudi
kosmičem, pšeničnim kalčkom
ali z njim enostavno posujete
kakšno sladico, kot so to sirovi
štruklji, različni pudingi, palačinke, carski praženec ali sladoled.
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Foto: Arhiv Čebelarske zveze Slovenije, Freepik

Cvetni prah oziroma pelod je osnova spolnega razmnoževanja
rastlin, saj predstavlja moške mikroskopsko velike spolne celice, ki so po obliki značilne in specifične za vsako botanično
vrsto. Cvetni prah nastaja v prašnikih rastlin. Med rastlinami ga
prenašajo tudi čebele, saj se ob obisku cveta oprime dlačic
na njihovem telesu. Ko cvetni prah dospe na pestič, ga opraši.
Čebele pri letanju s cveta na cvet oprašujejo rastline.

AKTUALNO

Vseslovenska
akcija zapisovanja
spominov starejših:
ZAPIŠIMO SPOMINE!
Zavod Dobra pot, ki že vrsto let
ozavešča o naravni in kulturni dediščini
ter skrbi za njuno ohranjanje, letos
med 14. in 25. marcem pripravlja
prvo vseslovensko akcijo zapisovanja
spominov starejših. S pobudo, ki jo
bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije
Zapisi spomina, želijo opomniti na
vlogo, ki jo imajo starejši kot nosilci
spomina, hkrati pa spodbuditi
zanimanje za dediščino ter jo predstaviti
na nov, sodoben način.

S

tarejši so zakladnica modrosti, izkušenj in
spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto
gradijo mostove med preteklostjo in
prihodnostjo. Kljub temu se številni znajdejo v
situacijah, ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj
se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob
družbe. Po drugi strani pa mladi niso več v stiku z
dediščino našega prostora, številni običaji izginjajo. Prav
ta medgeneracijski prepad naslavlja Zavod Dobra pot, ki
s svojo aplikacijo Zapisi spomina omogoča beleženje in
objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb starejših o
različnih vidikih življenja v preteklih obdobjih.
V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko
javnost, tako posameznike kot tudi osnovne in srednje
šole, medgeneracijske centre, društva in druge
organizacije. Cilj akcije je namreč obuditi
medgeneracijske pogovore in vezi ter
ustvariti prostor za tiste čarobne
trenutke, ko se znanje in vrednote
prenašajo iz generacije v generacijo. V
ekipi organizatorjev so prepričani, da
bo ta skupnostna akcija obogatila
življenja vsem vključenim, hkrati pa
tudi ogromno prispevala v skupno
zakladnico ohranjenega spomina, torej
k digitalizaciji in ohranitvi našega
kulturnega izročila.
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»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako
posamezniki kot tudi šole in večgeneracijski centri. To je
po eni strani dokaz, da je zanimanja za dediščino oz.
njeno digitalizacijo veliko, po drugi strani pa kaže tudi
na potencial, da akcija postane vsakoletna oz.
tradicionalna. Resnično upamo, da se v teh dveh tednih
po vsej Sloveniji zgodi veliko trenutkov, ki bodo
poglobili vezi med ljudmi«, pravi Nava Vardjan, vodja
projekta v Zavodu Dobra pot.
V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko prijavite kot
zapisovalci spomina (tisti, ki bi zgodbe starejših
zabeležili oz. posneli in vnesli v aplikacijo) ali kot
pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti
svoje spomine). Prijave potekajo prek
spletne strani Zavoda Dobra pot (www.
dobra‑pot.si) ali prek aplikacije Zapisi
spomina (odčitajte QR-kodo).
Organizatorji sporočajo še, da bo za vse
prijavljene na začetku marca organizirana
spletna delavnica, na kateri bodo
podrobneje predstavili potek dvotedenske
akcije in odgovorili na vsa vprašanja.

•Zavod Dobra pot

aktualano

Podatki o udeležbi žensk v
programu ZORA za našo občino
Ob nedavnem Evropskem
tednu preprečevanja raka
na materničnem vratu
želimo ljudi ozavestiti tudi o
tej problematiki.

N

edavno je potekal 16.
Evropski teden preprečevanja raka na materničnem
vratu. Rak na materničnem
vratu je med raki izjema, saj o njem
vemo dovolj, da lahko preprečimo
skoraj vsak nov primer tega raka. Če
je dekle cepljeno proti HPV in se po
20. letu starosti redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da
bo zbolela za tem rakom, izjemno
majhna. V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program
za zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb materničnega vratu (DP
ZORA) že od leta 2003. Ob
Evropskem tednu boja proti raku na
materničnem vratu pa smo na

Onkološkem inštitutu Ljubljana v besedi in sliki povzeli dogajanje v programu ZORA v preteklem letu.
Program ZORA rešuje življenja tudi
med pandemijo covida-19. V nasprotju z nekaterimi drugimi preventivnimi zdravstvenimi dejavnostmi program ZORA tudi med pandemijo vse
od maja 2020 deluje neprekinjeno. In
kljub vsem starim in novim pandemskim izzivom je bila v letu 2021 udeležba žensk v programu ZORA podobna kot pred pandemijo covida-19.
Ob letošnjem Evropskem tednu boja
proti raku na materničnem vratu ženske pozivamo:
•Ne odlašajte s preventivnim pregledom in z brisom materničnega vratu pri svojem izbranem osebnem ginekologu. Če ste stare med 20 in 64
let in je od zadnjega pregleda minilo tri leta ali več, se naročite na pregled same. Odzovite se na vabilo, če
ga prejmete. V Sloveniji letno odkrijemo in uspešno zdravimo okrog
1.600 predrakavih sprememb ma-

Triletna pregledanost (%) po starostnih skupinah
in zdravstvenih regijah (spodaj) (Vir: Register ZORA, 13. januar 2022)
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Pot ženske skozi program ZORA

terničnega vratu visoke stopnje in s
tem učinkovito preprečujemo nastanek raka na materničnem vratu.
•Še posebej k rednim presejalnim
pregledom ZORA pozivamo mlade
ženske, stare od 20 do 39 let, pri katerih smo v letu 2021 odkrili okrog
6 do 7 % manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke
stopnje (CIN2+) kot v času pred
pandemijo. Poskrbite za svoje
zdravje celostno, tudi med pandemijo, in se udeležite preventivnega
pregleda kljub različnim izzivom, ki
jih pred vse nas postavlja pandemija. Vaše zdravje je pomembno tako
za vas kot vašo družino in vse, ki
jih imate rade.
•Ne odlašajte s klicem izbranemu
osebnemu ginekologu, če posumite,
da imate znake, sumljive za raka
na materničnem vratu. Rak, odkrit
v začetnem stadiju, je zelo dobro
ozdravljiv in ženska lahko po zdravljenju živi polno življenje.

•doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.,

vodja Državnega programa ZORA

Kaj delajo naša društva

11. marca, ob 18. uri na potoku Mlinščica (na travniku pod
graščinsko kapelico).
Vabljeni, da se nam pridružite in s seboj prinesite tudi
svoje, doma izdelane gregorčke - plavajoče lučke. Več jih
bo, lepše bo! 
• Nataša Klemenčič

Foto: ŠD Partizan Dolsko

Vse, ki radi ustvarjate, vabimo k sodelovanju. Upamo,
da letos ne bo omejitev in da bomo spust gregorčkov
lahko izpeljali. Dogodek je bil v preteklosti lepo sprejet
in obiskan. Če nam bo tudi vreme naklonjeno, bomo
dogodek v sodelovanju z vrtcem in šolo izvedli v petek,

32. Novoletni tek je za nami
Letošnja izvedba teka v osrčju Slovenije je ponovno potekala
po Stravi. Tekaški navdušenci smo tekli na 14,5 kilometra,
10,4 kilometra in 4 kilometre dolgih trasah. Glede na situacijo se nas je zbralo lepo število tekačev. Teklo je mlado in
še bolj mlado. Nagrado za najhitrejšega tekača na najdaljši
razdalji prejmeta Ksenija Grm in Jure Orehek. Med ženskami
je bila najboljša na 10,5 kilometra Ivica Žlogar, med moškimi
pa Jure Grm. S kratko progo sta najhitreje opravila Tinkara

Grilj in Leon Grenko. Nagrado za najmlajšega udeleženca
prejme Nace Auersperger Bandalo. Tekli so tudi številni
domačini.
Zahvalili bi se vsem članom športnega društva za pomoč in
organizacijo ter Občini Dol pri Ljubljani. Zahvala tudi vsem
sponzorjem in podpornikom. Čestitke vsem udeležencem.
Se vidimo konec leta v živo.

• Miha Bandalo, Športno društvo Partizan Dolsko
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Foto: Matjaž Kranjec

SPUSTI SVOJEGA
GREGORČKA

Kaj delajo naša društva

57. izvedba Srebrne smučarske
palice Jožeta Jermana
TSK Jub Dol pri Ljubljani, ki se letos spominja 85 let od
prve izvedene smučarske tekme v Dolu leta 1937, je 15.
januarja na tekaških progah v Planici organiziral že 57.
ponovitev enega najstarejših memorialnih tekmovanj
v smučarskem teku v Sloveniji, in sicer za Srebrno
smučarsko palico Jožeta Jermana.

T

udi letos je tekmovanje – ob
določenih ukrepih države za zajezitev epidemije covida-19, štelo za pokal ARGETA junior, ki
ga izvaja Smučarska zveza Slovenije.
Kljub zdravstvenim ukrepom so na tekmovanju lahko nastopili tekmovalci in
tekmovalke v vseh starostnih kategorijah iz 19 klubov iz Slovenije in Hrvaške.
Tako je bilo na startni listi v prosti tehniki s posamičnim startom kar 216 tekmo-

Najmlajši tekmovalci

Najboljši rezultati domačih
tekmovalcev:

TSK JUB Dol pri Ljubljani

Ml. dečki, 2 km
1. mesto Judež Jaša
3. mesto Drobež Hvala Val
Ml. deklice, 2 km
2. mesto Kremesec Avramovič Lučka
St. dečki, 4 km
2. mesto Tičar Ažbe
10. mesto Ojsteršek Izak
St. deklice, 4 km
1. mesto Kuhar Ula
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St. mladinke, 7,5 km
2. mesto Janežič Tia
5. mesto Ljubič Nika
7. mesto
Sešek Inja
Članice, 7,5 km
9. mesto Marolt Katja
Ml. mladinci, 7,5 km
5. mesto Šporn Tine
7. mesto
Jenko Tine
Juniorji, 12 km
4.mesto
Gavrič Mark
Člani, 12 km
10. mesto Malovrh Patrik

Razno

Ekipni zmagovalci skupaj z županom

valcev, od tega kar 54 članov domačega kluba. Prvič v novi tekmovalni sezoni je bila
pripravljena tudi alternativna proga z ovirami, ki jo je uspešno preteklo 61 najmlajših,
ki začenjajo svojo športno pot. V tradicionalni klubski razvrstitvi so trofejo Srebrno smučarsko palico po štirih letih spet osvojili domači tekači TSK Jub Dol.
•Jože Klemenčič

CENIK KOMERCIALNEGA
OGLAŠEVANJA
Velikost	
Mere	
Cena v evrih,
		brez DDV
1/1
263 X 186 mm
300,00
1/2
129,5 X 186 mm ali
160,00		
		
263 X 90,5 mm
1/4
128,5 X 90,5 mm ali
90,00
61,75 X 186 mm
1/8
61,75 X 90,5 mm
50,00
1/10
48,6 X 90,5 mm
45,00
1/30 (mali oglas)
23 X 90,5 mm
20,00

Popusti glede na število objav v letu
8–10 ponovitev
25 %
5–7 ponovitev
15 %
3–4 ponovitve
10 %
Podjetjem s sedežem ali poslovalnico v občini Dol pri Ljubljani je priznan
dodatni popust v višini 50 %.
Objava osmrtnic in zahval je za fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna.
Objava voščil je za društva in neprofitne organizacije, ki so registrirane v
Občini Dol pri Ljubljani, brezplačna.
Objava oglasov je za ponudnike lokalne samooskrbe ter za nosilce lokalnih
kmetij odprtih vrat brezplačna do velikosti oglasa 1/8 strani (64 X 91 mm),
v primeru oglasov večje velikosti pa je priznan dodatni popust v višini 50 %.

Zmagovalka
med starejšimi
deklicami: Ula
Kuhar

11. marec • 13. - 18. ure.

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
Upravna enota Ljubljana
Krajevni urad Dol pri Ljubljani
Obvezno predhodno naročanje na
(01) 828 16 94
Vsak drugi in četrti teden v mesecu
(24. 2. 2022, 10. 3. 2022,
24. 3. 2022... )
V času uradnih ur, in sicer
od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00
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
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

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

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.
info@medicina-cerne.si

Društvo upokojencev
Dol-Beričevo
Miro Kraupner
031 878 936

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.
valerija.rus@siol.net
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;
ponedeljek, torek: 13.00–19.00
sreda–petek: 7.00–13.00
Zobozdravstvena ambulanta
Špela Potočnik
(01) 56 38 023, 031 746 121
ponedeljek: 12.00–19.30
sreda: 12.00–19.00
torek, četrtek, petek: 7.00–13.00
Pomoč na domu, Deos, d. o. o.
080 27 37 (8.00–15.00)
Kontaktna oseba: Lidija Jaksetič
040 204 530

Društvo upokojencev Dolsko
Ivanka Vrtarič
041 742 647
Občinski štab civilne zaščite
Poveljnik Klemen Zupančič
040 730 516
(le v nujnih primerih,
ob večjih nesrečah in
aktivaciji štaba civilne zaščite)
(01) 53 03 250
Vzdrževanje
lokalnih vodovodov
Klopce–Vrh–Zagorica,
Podgora, Vinje–Žabja vas,
Križevska vas in Korant
Aleš Lavrič s. p.
041 365 558
Zavetišče za pse in mačke,
Meli center Repče
031 331 336 (dežurni oskrbnik za
obvestila o najdenih živalih)
Javna razsvetljava
Napake na delovanju omrežja javne
razsvetljave sporočite na:
(01) 58 63 600
080 7277
info@jr-lj.si
Okvare lahko javite tudi na občinsko
upravo občine Dol pri Ljubljani
na tel. št. (01) 530 32 40 ali
e-naslov obcina@dol.si.
Vzdrževanje cest
Nepravilnosti javite občinski upravi
na telefonsko številko (01) 530 32 40
ali e-pošto obcina@dol.si.

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

Karitas
(01) 56 39 096

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

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

30

Razno

Črna kronika

za obdobje od 1. do 31. januarja 2022
Kriminaliteta
Prometne nesreče

• Tatvina goriva, materialna škoda pribl. 90 EUR.

Ostalo

Na območju občine Dol pri Ljubljani:
• Kršitev javnega reda in miru v
zasebnem prostoru, kršitelju bo izdana
odločba o prekršku.

• Poškodovanje tuje stvari
(poškodovanje vozila), materialna
škoda pribl. 200 EUR

Videm Dol

• Tatvina mobilnega telefona,
materialna škoda pribl. 500 EUR

Dolsko

• Tatvina artiklov v trgovini,
materialna škoda pribl. 50 EUR
• Tatvina artiklov v trgovini,
materialna škoda pribl. 90 EUR

Vir fotografije: www.piso.si

Podgora

