Srečanje s kandidatoma za župana občine Dobrepolje
gospod Janez Pavlin
G. Pavlinu se zdi mladinska problematika izjemnega pomena. Meni, da je potrebno prepoznati
strategije in predvideti načine za vključevanje mladih ter sodelovanje z raznimi mladinskimi
organizacijami in študentskimi klubi.
Izpostavi, da je bilo nekaj na področju udejstvovanja in vključevanja mladih v preteklosti že narejenega.
Tako izpostavi delovanje društva Sion, spletne strani Zelnik, Škatla, pri katerih so med drugim
sodelovali tudi člani študentskega kluba GROŠ, kot tudi skavte. Občina je imela za vse te dejavnosti v
proračunu rezervirana sredstva, ki pa so bila na žalost slabo koriščena.
Kar se tiče razpoložljivih dejavnosti, ki so trenutno na voljo mladim izpostavi glasbeno šolo, sodelovanje
v godbi ter folklorne skupine v okviru osnovne šole in Folklorne skupine Ponikve, v kateri sodelujejo
odrasli. Zadnje čase se vse več mladih udejstvuje tudi v gasilskih društvih. Kar se tiče športa je najbolj
v ospredju futsal, kjer so selekcije vse do 19 let, so pa tudi možnosti za ostale športe. Prav tako so bili
v preteklosti glasbenim in dramskim skupinam na voljo prostori v Jakličevem domu, kar bi želel tudi v
prihodnje.
Zaveda se, da je na tem področju še veliko prostora za napredek, kar bodo poskušali nasloviti in
izboljšati v prihodnjem mandatu. Predvsem športna dvorana naj bi pripomogla k boljšim pogojem za
ostale športe, kot tudi omogočila boljše možnosti za organizacijo večjih kulturnih prireditev. Prav tako
pa bi želel, da se pridobi nek prostor, kjer bi se zbirali mladi in prirejale zabave.
Na področju izobraževanja izpostavi, da Občina že dalj časa podeljuje nagrade za izjemne dosežke na
področju izobraževanja, kot recimo nagrade za odlične učence ob koncu osnovne šole, zlate maturante,
kot tudi nagrade za izjemne akademske dosežke. Ideja o štipendiranju s strani občine se mu zdi dobra
in so jo v preteklosti že poskušali izvajati v okviru programa Ljubljanske razvojne regije, vendar odziva
ni bilo. V prihodnjem mandatu si bo prizadeval obuditi štipendiranje, bodisi v okviru programa
Ljubljanske razvojne regije bodisi s sprejemom lastnega občinskega programa štipendiranja. Meni, da
je to izvedljivo takoj in je ob trenutno razpoložljivih sredstvih mogoče podeliti približno 10 štipendij.
Prav tako bi želel, da bi mladi raziskovalci pisali diplomske in raziskovalne naloge v zvezi s problematiko,
ki zadeva Dobrepolje, Občina pa bi jih v tem primeru finančno podprla.
Možnosti sodelovanja z mladimi vidi predvsem v tesnejšem povezovanju s Študentskim klubom GROŠ
ter s pomočjo izvajanja anket med mladimi, s čimer bi se seznanil z njihovimi predlogi in željami v zvezi
z razvojem občine.
Ponosen je, da je prišlo do gradnje industrijske obrtne cone v Predstrugah, kjer naj bi se v prihodnjem
letu pričelo graditi objekte, trenutno pa poteka izgradnja komunalne infrastrukture. Z vzpostavitvijo
omenjene cone pričakuje, da bo mogoče v občino pripeljati razvojne inkubatorje ter izvajati karierne
sejme v sodelovanju s podjetniki, s čimer se bo pospešilo zaposlovanje mladih, kar bo pripomoglo k
njihovemu obstanku v občini. Največje razvojne priložnosti vidi predvsem v smeri lesne industrije, kjer
bi s pomočjo inkubatorja pomagali vzpostaviti nove dejavnosti in razvoj v tej panogi.
Prizadeval si bo, da bi se v čim krajšem času ponovno odprla banka, za kar je pripravljen ponuditi
prostore v občinski zgradbi, kjer je bila v preteklosti pošta.
Kar zadeva prometno povezanost Občine se zaveda, da so potrebne izboljšave, predvsem bi bilo
potrebno odpraviti ozka grla v Zdenski vasi in Kompoljah. V preteklosti se je že delalo na rešitvi križišča
v Zdenski vasi, a do realizacije kasneje ni prišlo, bo pa potrebno najti rešitev.

V Kompoljah je v načrtu izgradnja pločnika, izvedla pa naj bi se tudi širitev vozišča ob Meglenovi hiši,
kjer je sedaj ozko grlo. Da bi se zagotovila večja varnost, v prvi vrsti otrok ki hodijo v šolo, naj bi se na
Krvicah omejila hitrost na 30 km/h, upoštevanje le-te pa se bo doseglo z večjim nadzorom s strani
redarstva in policije.
Veliko priložnost vidi tudi v ponovnem vzpostavljanju železniškega potniškega prometa. Glede na to,
da so se vsi prehodi uredili upa, da bo potniški vlak v Dobrepolju ponovno oživel, s čimer se bo izboljšala
povezanost Dobrepolja z Ljubljano in Kočevjem. Še vedno obstaja možnost, da se naredijo nova
parkirna mesta, za starejše in tiste, ki nimajo prevoza do postaje v Predstrugah pa bi si s Slovenskimi
železnicami prizadeval vzpostaviti sistem prevozov na zahtevo ali vzpostavitve zlate mreže, kjer bi
prostovoljci nudili prevoz do postaje.
V zvezi s poplavno problematiko pojasni, da se trenutno izvajajo meritve na območju Logov, kamor naj
bi se preusmerila voda v primeru poplav. Trenutne ugotovitve so vzpodbudne in kažejo na to, da je
rešitev ugodna za vas Kompolje ter hkrati ne ogroža vasi Zagorica. Da bi se pomirilo vaščane Zagorice
ter zagotovilo večjo varnost vasi, je pripravljen pristati tudi na nekoliko manjše poplavno območje, kot
je bilo sprva predvideno samo da se projekt izvede, saj je to najboljša rešitev za vas Kompolje. Na Vidmu
naj bi se ob naselju na mejah zemljišč naredil manjši nasip v višini cca 80 cm, ki ne bi oviral kmetijske
funkcije zemljišč, zaščitil pa bi vas Videm.
Za konec smo se dotaknili še izboljšanja pogojev za mlade družine. V občini se že vrsto let družinam ob
rojstvu vsakega otroka podeli 250 evrov, za kar se letno v proračunu nameni 10.000 evrov. Želel bi, da
bi bili ti zneski progresivni in bi se za četrtega otroka podelilo 1000 evrov, kar bi mogoče marsikoga
prepričalo, da bi se odločil za večjo družino. Pogoji za družine so se zaradi izgradnje vrtca izboljšali,
pojavil se je tudi že investitor, ki bi bil pripravljen postaviti 100 montažnih hiš na zazidalnem območju
v Predstrugah, vendar ni bilo podpore vaščanov. Meni, da bi bilo potrebno zazidalni načrt spremeniti,
ker je trenutno neživljenjski, kot tudi znižati komunalni prispevek, saj je le-ta, sicer realno izračunan,
vendar vseeno previsok, da bi se kdo odločil za gradnjo.

