Glasilo KS Stopiče

junij 2017

NAGOVOR PREDSEDNIKA KS STOPIČE
Spoštovani krajani,

Za delo je bilo izbrano gradbeno podjetje iz Rogaške
Slatine. Pri delu zelo napredujejo, saj kljub kamnitemu
področju prehitevajo roke izgradnje. Ob tej priložnosti
bi želel pohvaliti njihovo delo in sodelovanje s krajevno skupnostjo, saj se vsak torek ob 9. uri na skupnih
sestankih aktivno rešujejo želje, predloge krajanov in
ostale težave pri gradnji. Zdaj v poletnem času se zelo
praši, zato za lažje bivanje prebivalcev poskrbijo stopiški gasilci, ki dvakrat dnevno z avtocisterno polivajo
cesto v Šentjoštu. V mesecu aprilu smo dobili zagotovilo občine, da bodo v Šentjoštu investirali tudi v zasip,
asfaltiranje cevi ter valjanec za javno razsvetljavo.

v letošnjem letu smo že polno aktivni z uresničevanjem ciljev, ki smo si jih zadali.
Udeležili smo se vseh občnih zborov društev v naši
krajevni skupnosti in izven nje, na katerih smo predstavili delovanje sveta, obvestili na dogodke v krajevni
skupnosti in predstavili načrte za dela v tem letu.
V mesecu februarju smo pričeli z največjo investicijo
letošnjega leta v naši krajevni skupnosti, ki vključuje
obnovitev vodovoda, ureditev kanalizacije ter odvodnjavanje meteorne vode v Šentjoštu in Verdunu
(Burnce).
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V mesecu aprilu smo s pomočjo OŠ Stopiče organizirali
čistilno akcijo, kjer smo zabeležili zadovoljivo udeležbo, sicer slabšo kot lani. Učenci 9. razreda so prevzeli
nalogo zaščititi in prebarvati lesene označevalne table
krajevne skupnosti v Črmošnjicah, Hrušici, Malem
Orehku ter Gornji Težki Vodi. V zameno jim bomo pomagali pri zbiranju sredstev za organizacijo valete.

S svetniško ekipo vam želimo obilo poletnih užitkov,
sprostitve in zabave ter vas hkrati vabimo, da se skupaj poveselimo na Prazniku KS Stopiče in ostalih dogodkih, ki jih organizirajo naša društva.

Prestavili smo avtobusno postajo iz Malega Orehka v
Črmošnjice in naročili slikopleskarska dela Aleksandru
Udovču iz Črmošnjic. Ravno tako smo uredili kapelico
pred pokopališčem v Stopičah in zato je poskrbel slikopleskar Šimc Srečko. Pred kratkim smo zaključili z lanskim projektom izgradnje parkirišča za namen pokopališke dejavnosti in postavili še ograjo na zgornji strani
pokopališča v Malem Orehku.

Tomaž Slak

S spoštovanjem,
predsednik Krajevne skupnosti Stopiče

V tem času s svetom krajevne skupnosti pripravljamo
dokumentacijo za projekte, ki bodo izvedeni v tem letu. Poleg tekočih projektov bomo postavili avtobusno
postajo v Pangrč Grmu, uredili odvodnjavanje na Brezovici, uredili cestišče in parkirišče v Hrušici, dokončali
javno razsvetljavo v Stopičah in Velikem Orehku, pridobili dokumentacijo in geodetski posnetek za povečanje kapacitet parkirišča za pokopališko dejavnost ter
športno dvorano v Stopičah.
Ne skrbimo samo za gradbene projekte ampak si želimo biti prisotni tudi med ljudmi. S skromno pozornostjo smo obdarili smo dva starostnika v domu starejših
občanov. Poleg tega pripravljamo Praznik KS Stopiče,
kjer bodo ponovno sodelovala vsa društva. Prizorišče
bo tudi letos na šolskem igrišču v soboto, 10.6.2017 s
pričetkom ob 17.uri. Na prazniku se bodo odvijale Jantarne igre (podrobnosti na naslednjih straneh), zato
pozivamo kandidate iz vasi, da sestavite ekipe za sodelovanje na igrah (lahko se prijavite na email naslovu
ks.stopice@gmail.com). Prijavite se in se družite, saj
bomo izkupiček letošnjega praznika namenili za nakup nove avtocisterne PGD Stopiče (več o tem si preberite na naslednjih straneh).
S 1.7.2017 prične veljati nov zakon glede dimnikarskih
storitev. Na naslednjih straneh si lahko ogledate ponudbo dimnikarja. V kolikor želite z njim sodelovati si
ponudbo odrežete in pošljete na naslov.
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN OHRANITEV PODEŽELJA OREHEK
Začetek leta 2017 je bil v našem društvu zelo pester,
obogaten s kar nekaj prireditvami. Aktivni člani društva so se zelo potrudili in pomagali, da smo dogodke
lahko izpeljali. 18. marca smo organizirali Pohod ob
dnevu žena. Žene smo se zbrale pri Družbenem domu
v Orehku, kjer smo pripravili pogostitev, zaključek pa v
Centru Može na Dolžu, kjer smo se ob dobri glasbi zabavali dolgo v noč.

6. maja smo pripravili četrti blagoslov motorjev in motoristov. Najprej je g. Župnik Tadej opravil mašo za vse
žive in pokojne motoriste v stopiški cerkvi, sledil je
blagoslov motorjev in motoristov, nato panoramska
vožnja in pogostitev vseh udeležencev blagoslova.
Vabljeni zopet prihodnje leto.
17. junija organiziramo brezplačni izlet za vse aktivne
člane društva v Logarsko dolino in Žalec na Fontano
zelenega zlata. Avtobus je polno zaseden, luštno bo
zagotovo! Že sedaj pa vas vabimo na naš Praznik orehov, ki bo letos 9. septembra, čeprav nam je nekaj
orehov pozeblo, PRAZNIK BO!
Orehovski pozdrav!
Mateja Murn

29. aprila smo prvič organizirali Jantarjev tek. Trasa je
za tekače, ki so tekmovali v več disciplinah potekala
okoli Golega vrha, za najmlajše pa smo pripravili krajšo
progo pri Družbenem domu. Vsi udeleženci so prejeli
medalje, najboljši pa tudi pokale. Izkupiček teka smo
namenili za nakup nove avtomobilske cisterne PGD
Stopiče.

30. aprila smo imeli kot vsako leto tradicionalno kresovanje.
1. maja, smo imeli v Velikem Orehku blagoslov cerkvene kapelice in s tem tudi priložnost za prijetno druženje.
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Turistično društvo Stopiče vas vabi na
5. tradicionalni Pohod po poteh grofa Paradeiserja,
ki bo v soboto, 3. junija 2017 s pričetkom ob 9. uri.
Zbirališče bo v Stopičah na parkirišču pred Športno dvorano Stopiče, od 8:45 do 9:00.
Pohod bo pred stopiško župnijsko cerkvijo s pozdravnim nagovorom pričel grof Paradeiser, nato nam bo župnik
Tadej razkazal cerkev s spominsko sliko grofa Janeza Lovrenca Paradeiserja. Ogled Stopič bomo nadaljevali pri kapelici z letnico 1563. Zapustili bomo Stopiče in mimo še ene kapelice prispeli do rimskega vojščaka na arheološkem najdišču na Verdunu. Na Velikem Orehku se bomo posladkali s slastnimi orehovimi dobrotami, kmalu zatem pa se nam bo pogled ustavil na lepi panorami ob vznožju Gorjancev do Mehovega, od koder prihaja pomlajena gospa. Spust v dolino bo navdušil predvsem mlade in mlade po srcu na dirkališču za daljinsko vodene avtomobile družine Šimc. Ogled kapelic bomo strnili na vzpetini nad Gornjo Težko Vodo in se okrepčali z osvežilnim čajem naše zeliščarke. Topel čaj nas bo ponesel v hlad najnižje točke pohoda izvira Težke vode, kjer »nastaja« naš
Stopiški biser in izvedeli bomo, zakaj ga ni treba nikoli več prekuhavati. Pot bomo sklenili pri družbenem domu v
Stopičah z zasluženo malico.

Pohod je primeren za vso družino, izkoristite ga lahko za ogled naših neokrnjenih in manj znanih delčkov Podgorja, za navezovanje stikov ter za nabiranje novih moči.
Celotna pot je dolga slabih 10 km in dobre 3 ure hoje ob rednih postankih.
Pristopnina za pohod je 8€ na osebo, za otroke 4 EUR.
Za letošnji jubilejni peti pohod se želimo svojim članom oddolžiti z majico z napisom našega turističnega društva,
vsi ostali pa majico lahko kupite po simbolični ceni 5 evrov.
Informacije in prijave na tdstopice1@gmail.com ali na mob. št: 031 350-400 Marjanca Trščinar Antić (predsednica
TD Stopiče), 031 780-697 Mitja Gros (vodja pohoda)
Veselimo se vašega obiska.
Turistično društvo Stopiče
5

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODGORJE STOPIČE

V letošnje leto smo zakoračili z vsemi tedenskimi aktivnostmi in priložnostnimi dejavnostmi.
Poleg petja, rekreacije, športnih dejavnosti in pohodov smo pripravili kar nekaj dogodkov.
Za materinski dan, v marcu, je bil v Osnovni šoli Stopiče koncert otroškega in mladinskega pevskega zbora
osnovne šole in MePZ društva upokojencev. Koncert
je bil dobro obiskan, po koncertu pa je bilo druženje
za vse nastopajoče in poslušalce.

ki se razteza na 22 ha. Poti so lepo urejene po lesenih
brveh, v osrčju barja je lesen razgledni stolp. Na barju
so številna jezera, nekje od 10 do 20, odvisno od letnega časa in padavin. Barje predstavlja življenjski
prostor za redke rastlinske in živalske vrste.
Konec maja je bil tradicionalni piknik na Dolžu. Letos
v znamenju praznovanja 35. letnice ustanovitve Društva upokojencev Podgorje Stopiče. Za to priložnost
smo pripravljamo kulturni program, podelili priznanja
ustanovnim članom društva in bivšim predsednikom
ter tekmovanje v pikadu. Najboljši trije so prejeli medalje. Kot se za piknik spodobi, ni manjkala pogostitev
in glasba ob kateri smo se veselo zavrteli.

V aprilu smo organizirali izlet v Logarsko dolino. Napolnili smo tri avtobuse. Peljali smo se mimo Kamnika
po dolini Podvolovljek do turistične kmetije. Tam smo
si ogledali lep film o sami Logarski dolini, KamniškoSavinjskih Alpah in tudi o Sloveniji. Poskusili smo savinjski želodec in domačo zaseko, ter se polni lepih
vtisov podali naprej preko Luč do Solčave, kjer smo si
ogledali cerkev Marije Snežne, nato pa nadaljevali
pot po dolini do izhodišča za pohode v planine. Peš
smo se podali do slapa Rinke, kjer se po skalah spušča
voda in predstavlja začetek reke Savinje. V prijetnem
vzdušju smo imeli kosilo v gostinskem lokalu v Lučah.
V začetku maja smo sodelovali na reviji pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine.
Predstavilo se je enajst zborov. Prireditev je bila letos
v Novem mestu v Kulturnem centru Janez Trdina.
V mesecu maju smo izvedli tudi planinski izlet na Pohorje. Odpeljali smo se na Roglo, od koder smo se
peš podali do Lovrenških jezer. To je v bistvu visoko
barje,
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STAREJŠE DEKLICE ŽRK KRKA NOVO MESTO NAJUSPEŠNEJŠA EKIPA KLUBA
Tekmovalno leto je za selekcije ŽRK Krka končano. Rezultatsko je nekoliko zaostalo za preteklim letom. Novih
državnih prvakinj letos žal ni bilo. So pa poskrbele igralke selekcije starejših deklic A in B za novi uvrstitvi med
prve tri v državi. Starejše deklice A so osvojile 3. mesto in starejše deklice B 2. mesto. Sledi jim članska ekipa s 6.
in kadetska z 11. mestom. Mladinke in mlajše letos niso imele športne sreče in so leto končale nekoliko slabše.
Vendar pa se z delom že oziramo naprej in z veliko vnemo sestavljamo ekipe za naslednje leto. Motivacija je na
visokem nivoju, v tem duhu tudi trenerji in igralke napovedujejo boljše rezultate za prihajajočo sezono.
Uspešne pa so bile tudi reprezentančne igralke. Mladinsko reprezentanco letos čaka nastop na evropskem prvenstvu. Naše igralke igrajo vidno vlogo v prvi postavi. Živa Čopi, Tjaša Lovšin in Maja Vojnovič srečno!
Tudi najmlajše že čakajo izbori na reprezentančnih treningih. Zaenkrat zelo dobro zastopajo barve našega kluba
Alja Borsan, Ajda Turk, Anja Kastelic in Angela Rudman. Ob takšnih predstavah si bodo mesto v izbrani vrsti zasluženo izborile. S svojo igro poleg trenerja navdušujejo tudi reprezentančne selektorje, zato komaj pričakujemo njihov prvi uradni reprezentančni nastop.
Andrej Murn
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DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ROKOMETU ZA STAREJŠE UČENKE
Rokometašice OŠ Stopiče državne podprvakinje
rokometne reprezentance in trener RK Krim Uroš Bregar, njegov pomočnik Salvador Kranjčič in rokometaši
ca RK Krim Elizabeta Omoregie.
Pri podelitvi je sodeloval tudi župan MO Novo mesto
Gregor Macedoni.

V torek, 11. april 2017, se je v Športni dvorani Stopče
odvilo državno prvenstvo osnovnih šol v rokometu za
starejše učenke. Na turnirju so sodelovale igralke OŠ
Nove Jarše, 1. osnovne šole Žalec in gostujoče OŠ Stopiče.
Po prihodu ekip na oder in slovenski himni je vse prisotne v dvorani nagovorila ravnateljica OŠ Stopiče ga.
Mateja Andrejčič. Predstavnik Zavoda za šport RS Planica Gašper Plestenjak je v svojem govoru opozoril na
pomembnost fair playja na tekmovalnem parketu in
med navijači na tribuni. Po pozdravu vseh gostov je
turnir slavnostno odprla članica slovenske ženske rokometne reprezentance in kapetanka RK Krim Miša
Marinček.

Vsi na OŠ Stopiče smo ponosni na vrhunski dosežek
naših rokometašic, saj vemo, da so ga dosegle z obilico
vztrajnosti, delavnosti in kolegialnosti. Pri tem pa jih je
z veliko mero potrpežljivosti spremljal njihov trener
Andrej Murn.
Sabina Hočevar in Karmen Blatnik

Sledile so tri tekme. Prva je potekala med rokometnima ekipama OŠ Stopiče in OŠ Nove Jarše. Z le golom
razlike je slavila OŠ Nove Jarše. V drugi tekmi sta se
pomerili ekipi OŠ Nove Jarše in 1. OŠ Žalec in tokrat so
bile močnejše igralke Žalca. V zadnji tekmi pa so se
domačinke spopadle z ekipo Žalca. Tekma je bila neodločena do zadnjih sekund, ko so domačinke povedle z
golom prednosti in zmagale. Vsaka ekipa je tako dosegla po eno zmago, zato je o končnem zmagovalcu odločalo število golov. Državne prvakinje v rokometu
med starejšimi učenkami so postale igralke 1. OŠ Žalec, odlično drugo mesto je ostalo v Stopičah, tretje
mesto pa so dosegle igralke OŠ Nove Jarše.
Tekme so na tribunah spremljali navijači vseh treh
ekip, ki so športno spodbujali svoje igralke z bobni,
vuvuzelami in transparenti ter tako ustvarili posebno
vzdušje. Odmore med tekmami pa so s svojimi plesnimi nastopi popestrile članice plesne skupine OŠ Stopiče, Klepetulje.
svojo prisotnostjo so turnir počastili številni gosti, poleg Miše Marinček tudi selektor slovenske ženske
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Vozilo je registrirano na enega voznika in dvema sopotnikoma (1+2). Gasilca se bosta lahko že med vožnjo
opremila z izolirnima dihalnima aparatoma, ki bosta
nameščena v sedežih vozila.

PGD STOPIČE
Pozdravljeni v imenu stopiških gasilk in gasilcev. Leto
2016 smo sklenili z občnim zborom, ki je potekal
18.2.2017. Na občni zbor smo povabili vse predstavnike društev KS Stopiče, gasilce sektorja Stopiče in tovariše iz PGD Krkavče (Obalna GZ Koper). Na občnem
zboru smo potrdili predhodno izvoljenega novega poveljnika Gregorja Hrovatiča, ki je nadomestil tovariša
Jožeta Udovča. koncu občnega zbora je Komisija za
nabavo novega vozila predstavila največji projekt v
zgodovini gasilskega društva. To je nakup nove avtocisterne z oznako AC 16/40. Gasilskemu društvu II. KTG
po planu Gasilske zveze Slovenije in Občinskem gasilskem poveljstvu Mestne občine Novo mesto pripada
vozilo s cisterno. Zato smo se v gasilskem društvu odločili za nakup nove avtocisterne z novim podvozjem
in novo nadgradnjo. Novo vozilo bo operativno zamenjalo dosedanje vozilo TAM 130, ki je letnik 1990. Zaradi rednega in dobrega vzdrževanja vozilo TAM 130
še vedno služi svojemu namenu.

Na vsaki strani nadgradnje bodo 3 rolete za dostop do
opreme. Preko lestev se bo lahko gasilec povzpel na
streho, ki je osvetljena. Na strehi je predal z orodjem
in stikalne lestve. Vsa razsvetljava vozila je LED tehnologije. Pnevmatski svetlobni stolp, ki ga bo poganjalo
samo vozilo se bo razprostiralo na 5,5 m višine. Stolp
bo upravljal gasilec strojnik preko daljinskega vodenja.
Modre intervencijske luči bodo nameščene v nadgradnji in prav tako v LED tehnologiji, da bomo še bolj varni na nujni vožnji. Vozilo ima notranji in zunanji prikazovalnik nivoja vode.

Komisija za nakup novega vozila in vodstvo gasilskega
društva je dne 21.4. 2017 podpisala pogodbo z podjetjem Wiss iz Poljske v vrednosti 165.000 €. Podjetje je
svetovnega kova in proizvaja vozila za največja letališča in ostale poklicne gasilske enote. Predviden prihod
vozila v Stopiče je november 2017.

Slika je simbolična! (Slika je last PGD Kamniška Bistrica.)
Rezervoar s kapaciteto 4000l vode bo iz ojačenega steklo-keramičnega poliestra. Črpalka EH 30 je nameščena v zadnjem delu vozila. Normalna zmogljivost črpalka je 2000 l/ min pri 10 barih in 250 l/min pri 40 barih
visokega pritiska. Vozilo ima dve hitro napadalni cevi
DN25 dolžine 50 m. Odvijanje in navijanje cevi je preko elektronskega stikala. Za lažje komuniciranje z gasilci bo v zadnjem delu zvočnik povezan z mobilno radijsko postajo. Vozilo bo sodobno izdelano in ustrezalo
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.

Predstavitev vozila:

Zajemalna nosila:
Gasilska nadgradnja bo na novem podvozju Renault
D16 MED 4x2 R 300 E5-GVW/GCW 32t. V kabini bo
nameščena mobilna radijska postaja in ročna radijska
postaja ter prikazovalnik nivoja vode. V kabini se bo
preko monitorja spremljalo celotno dogajanje vozila.
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Tirfor:

Vozilo bo opremljeno po tipizaciji GZS in dodatno
opremljeno za potrebe društva. V kabini bosta nameščena dva izolirna dihalna aparata, ki gasilcu omogoča
popolno zaščito pri požarih. V kabini bodo tudi ročne
svetilke in ročna radijska postaja. V nadgradnji vozila
bo nameščena opreme za gašenje, ki vsebuje cevi in
ostale armature. Poleg klasičnega gašenja bo nova
oprema omogočala gašenje s peno. V vozilu bo tudi
oprema za nudenje prve pomoči. Za ta sklop reševanja
bomo nabavili zajemalna in koritasta nosila ter nahrbtnik s prvo pomočjo. V vozilu bo še manjše tehnično orodje, tirfor, set za dimniške požare, naprtnjača za
gozdne požare in potopna črpalka. Nabavili bomo tudi
srednje velik nadtlačni prezračevalnik dima. V nadgradnji bo nameščen tudi prenosni elektro agregat 5
KW in ostala oprema za razsvetljevanje delovišča. Celotna oprema bo nabavljena v podjetju Gallus iz Šentjerneja s katerim že vse skozi dobro sodelujemo. Skupni znesek za opremo za gašenje in reševanje znaša
15.000 €.
Izolirni dihalni aparat :

Vedno smo veseli, če lahko naše znanje izpopolnimo
tudi izven našega gasilskega doma. Če imate na voljo
objekt, ki več ne služi svojemu namenu oz. objekt na
katerem bi lahko gasilci prikazali gasilsko vajo, Vas
prosimo, da nas kontaktirate na številko 040 980 914
podpoveljnik Blaž Blatnik ali pgdstopice@gmail.com.
Letos smo organizirali že 26. tradicionalno sekanje pirhov v Stopičah. Kljub muhastem vremenu se je prireditve udeležilo veliko tekmovalcev. Najbolj natančen je
bil Peter Kastelic. Družbo na odru za zmagovalce sta
mu delala » Letalec » in Zvone Udovč.
V mesecu aprilu smo imeli Dan odprtih vrat za otroke.
Nekaj pionirčkov in mladincev se je lahko preizkusilo v
delu gasilca. Mladinci so resno zagrabili za delo in
osvojili 10. mesto na tekmovanju Gasilske zveze Novo
mesto. Čestitamo vsem mladincem in mentorju. Ob
tej priložnosti vabim vse, ki bi si želeli postati gasilci,
da se včlanijo v PGD Stopiče.
Pomagali smo na Jantarjevem teku, ki so ga organizirali člani Društva za razvoj in ohranitev podeželja Orehek. Celotni izkupiček prireditve so namenili za nakup
nove avtocisterne. Zahvaljujemo se društvu in vsem
tekačem ter obiskovalcem, ki ste prispevali za nakup
vozila.
Z mesecem majem imamo v gasilski avtocisterni z
oznako GVC 16/50 pitno vodo v rezervoarju. Iz nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so rezervoar dezinficirali in izdali pisno potrdilo za obdobje
enega leta, zato lahko vozilo uporabljamo za prevoz
pitne vode. V morebitnih operativnih posredovanjih se
nikoli ne poslužujemo črpanja ne pitne vode. Za prevoz pitne vode lahko kontaktirate predsednika gasilskega društva na tel. številko 040 553 308 Borut Blatnik ali na el. naslov pgdstopice@gmail.com.
Vse ostale storitve izvajamo po pogodbi oz. po predhodnem dogovoru.

Potopna črpalka:

Aktivnosti društva
Gasilke in gasilci prostovoljnega društva smo aktivni
na več področjih. Letos je operativna enota posredovala na petih intervencijah, in sicer:
-1 krat dimniški požar,
-2 krat travniški požar,
-1 krat požari na odlagališčih, deponijah in
-1 krat poplave meteornih voda.
Skozi celotno leto se izobražujemo po programih Gasilske zveze Slovenije. Tako smo letos pridobili dva Gasilca pripravnika. En gasilec je uspešno naredil tečaj
varnega dela z motorno žago. Trije gasilci pa ravnokar
zaključujejo tečaj za Vodjo skupine. Z vso gasilsko
opremo in vozili se redno usposabljamo.

Gasilci Vas že sedaj vabimo na gasilsko veselico z ansamblom Mladi Dolenjci, ki bo
22.7.2017 ob 20.30 uri na igrišču Osnovne šole Stopiče. Vabljeni!
Več o našem delu si lahko preberete na Facebook strani ali nam pišete na elektronski naslov
pgdstopice@gmail.com.
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DIMNIKARSTVO VIDMAR,
Ines Govednik s.p. Srednja vas 14, 8333 Semič
GSM: 030/237-950

in

030/264-258

Spoštovani!
Z novim Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS Uradni list RS, št. 68/16) dimnikarskih koncesij
ni več, temveč imajo sedaj uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da zamenjajo obstoječega
dimnikarja oz. si izberejo novega.
Kot določa nova zakonodaja, imate čas za spremembo le do 30. junija 2017. Po preteku tega
datuma se smatra, da ste z obstoječim izvajalcem (nekdanji koncesionar na vašem območju do 31.
12. 2016) zadovoljni, in bo slednji tudi v prihodnje pri vas opravljal dimnikarske storitve.
Smo na novo ustanovljeno družinsko podjetje iz Semiča, vendar z 20-letnimi izkušnjami iz časov
pred koncesijami. 27. januarja 2017 smo na Upravni enoti v Črnomlju pridobili ustrezna
dovoljenja in licenco: št. odločbe: 354-2/2017-5 in licence: 354-3/2017-7
Slednji podatki predstavljajo informacije javnega značaja in jih lahko kadarkoli preverite na spletni
strani Ministrstva za okolje in prostor pod rubriko DIMNIKARSKA DEJAVNOST.
Naše podjetje vam nudi kvalitetne storitve, stalno dosegljivost 24/7 in ugodnejše cene. Po
opravljeni storitvi vas vnesemo tudi v Evidenco uporabnikov malih kurilnih naprav, katero
vzpostavlja Ministrstvo za okolje in prostor. Smo tudi člani Obrtne zbornice Slovenije in smo kot
člani Sekcije dimnikarjev redno informirani o vseh novostih, tako na področju stroke kakor tudi
zakonskih predpisov.
Veseli bomo, če boste podprli lokalno in se odločili za nas, male dimnikarje, kateri si
želimo, da bi se naše stranke ponovno prijele za gumb, ko srečajo dimnikarja.
Informativno vas še seznanjamo s cenami naših storitev, katere so osnovane na urni predpostavki
25,00eur/h in glede na predvideno količino časa, porabljeno za posamezno storitev.
Vrsta storitve – kurilne naprave do 50 kW

Cena storitve

Čiščenje dimnika in letni pregled

10,00 eur

Čiščenje dimnika krušne peči in pregled

13,00 eur

Generalno čiščenje štedilnika in dimnika in letni pregled

20,00 eur

Generalno čiščenje centralne peči na trdo gorivo in dimnika z letnim pregledom

25,00 eur

Čiščenje peči, dimnika na tekoče gorivo (čiščenje, pregled in meritve z izdajo poročil)

35,00 eur

Pregled plinskih peči in meritve z izdajo poročil

18,00 eur

Strojno čiščenje katranskih oblog

Po porabljenem času

Za vsa dodatna vprašanja nas lahko pokličete na tel: 030/237-950 (Ines).
Prilagamo še pristopno izjavo za izbiro izvajalca dimnikarskih storitev, katero izpolnite in nam jo
posredujete po elektronski ali navadni pošti na naslov:
Srednja vas 14, 8333 Semič ali

dimnikarstvovidmar@gmail.com

Veselimo se sodelovanja z Vami in Vas s spoštovanjem lepo pozdravljamo!
Ines in Matjaž
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POBARVANKA ZA NAŠE NAJMLAJŠE KRAJANE

Vsak otrok, ki bo na praznik KS Stopiče, 10.6.22017, prinesel pobarvano pobarvanko, bo dobil zastonj sladoled.
Vse pobarvanke bomo obesili na pano, da si jih bodo obiskovalci lahko ogledali.

Krajevna skupnost Stopiče
Družbeni dom
Stopiče 3
8322 STOPIČE
ks.stopice@gmail.com
Uradne ure, vsak prvi torek med 16.30 in 18.00

POGREBNE STORITVE NOVAK
Reber 2a, 8360 Žužemberk
Tel: 07/38 88 100, GSM: 031 876-276

Stopiški biser, javno glasilo izdaja KS Stopiče, Družbeni dom, 8322 Stopiče, e-mail: ks.stopice@gmail.com. Naselja: Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri
Stopičah, Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Mali Orehek, Pangrč Grm, Plemberk, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek in Verdun.
Odgovorni urednik: Uroš Zupančič, e.mail: zupancic.uross@gmail.com, Uredniški odbor: Tomaž Slak, Petra Povše. Oblikovanje in grafična priprava za tisk:
Uroš Zupančič, Tisk: Tisk Šepic, Novo mesto. Naklada: 700 izvodov. Uredništvo Stopiškega bisera si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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