Maketa novega vrtca

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
Poletje se počasi preveša v jesen, mineva čas dopustov, počitnic. Upam, da ste
si nabrali dovolj novih moči za doseganje zastavljenih ciljev, dobrih rezultatov
na delovnih mestih, šolarjem pa želim, da bi jim hrami učenosti prinesli kar
največ znanja in najboljše učne uspehe. Ko boste brskali po vsebini občinskega
glasila, boste ugotovili, da je tokrat nekoliko drugačno. Za takšno obliko
in vsebino smo se odločili predvsem zaradi občinskega praznika v mesecu
septembru. Tekom leta so se v Glasniku predstavljala predvsem društva,
politične stranke, ožji deli lokalne skupnosti, sedaj, ko občina praznuje, pa
se spodobi, da svoje delo predstavita tudi župan in občinska uprava. Mnogo
projektov, dogodkov, nalog, drobnih aktivnosti je bilo izpeljanih in prepričan
sem, da vse v dobrobit občanov. Pri izvajanju projektov, ki jih v nadaljevanju
predstavljamo, imamo skupni cilj; omogočiti enakovreden razvoj vseh naselij
v občini na različnih področjih: vzgoji in izobraževanju, socialnem skrbstvu,
zdravstvu, oskrbi z vodo, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, cestnem
prometu, turizmu, kulturni dediščini in mnogih drobnih dejanjih, ki so sicer
neopazna, a za kakovostno življenje še kako pomembna! Za vse izvedene
aktivnosti se iskreno zahvaljujem občinski upravi, občinskim svetnikom in
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k realizaciji le-teh. V tokratnih »novičkah«
ne prezrite koledarja prireditev ob občinskem prazniku. Kar precej dogodkov
se bo odvilo v času od 1. septembra pa do osrednje prireditve, ki bo 10.
septembra 2011. Ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom
iskrene čestitke, prav tako dobitnikom občinskih priznanj, ki bodo podeljena
na osrednji prireditvi. V paleti pestre ponudbe dogajanj posameznih
društev in posameznikov pa se bo prav gotovo našlo za vsakogar nekaj.

Prisrčno vabljeni!

Vaš župan, Ivan Jordan

3

Spoštovani!

Vabilo

Ob praznovanju občinskega praznika Občine Škofljica vas vljudno
vabimo na celodnevno dogajanje, v soboto, dne 10. 9. 2011, tokrat
na Vrhu nad Želimljami. Ob 9. uri se bo pričelo otroško dopoldne,
ki bo trajalo do 12. ure. Za prevoz otrok in prehrano bo poskrbljeno.
Ob 15. uri se bo začelo občinsko tekmovanje koscev in grabljic, ob
17. uri pa družabne igre med ožjimi deli lokalne skupnosti. Osrednja
prireditev s podelitvijo občinskih priznanj se bo pričela ob 19. uri,
ob 20. uri pa zabava z ansamblom Petra Finka.
Vljudno vabljeni!

NOVICE

Pričela se je gradnja novega vrtca na Lavrici!
Po dokaj zahtevnem in zapletenem voljenja in s tem tudi rok dokončanja
postopku pridobivanja soglasij je že objekta. Položitev temeljnega kamna
pridobljeno pravnomočno gradbeno bo 1. septembra ob 13. uri.
dovoljenje za novi, energetsko varčni
vrtec na Lavrici, tako da se je gradnja
lahko pričela. Pogodbeni izvajalec Marles hiše Maribor je že začel s pripravljalnimi deli za gradnjo vrtca. Za izgradnjo
novega osemoddelčnega vrtca na Lavrici je bila predaja objekta prvotno
planirana še v letošnjem letu, vendar
se je zaradi dodatnih študij zamaknil
tudi rok pridobitve gradbenega do-
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Nova otroška igrala na Lavrici
Iniciativo za ureditev igrišča na Lavrici so dali starši naselja ob Kamnikarjevi.
Nabralo se je kar nekaj sredstev, vendar za večje in varno igralo premalo.
Društvo prijateljev mladine Lavrica, ki
je iniciativo podprlo tudi finančno, je
zaprosilo za dodatna sredstva še župana Občine Škofljica, ki jih je odobril.
Skupaj je bilo dovolj denarja za nakup
lepega srednje velikega igrala, ki od
začetka julija že ponosno stoji sredi
naselja na Kamnikarjevi. Seveda je bilo vsem za otroke, ki so občudovali svoje
postavljanje igrala zelo zabavno pred- očete pri sestavljanju.

Komunalna dejavnost in cestni promet
Komunalna ureditev Ahlinove
ulice: dela so končana, v pripravi je
dokumentacija za izvedbo tehničnega
pregleda in pridobitve uporabnega
dovoljenja, kar bo omogočilo pričetek
obratovanja in s tem priključitve na javno kanalizacijo za stanovalce Žagarske
in Ahlinove ulice. V sklopu investicije so
bili izvedeni oziroma obnovljeni naslednji komunalni vodi: sanitarna kanalizacija, meteorna kanalizacija, plinovod,

obnova vodovoda, elektro kabelska
kanalizacija, rekonstrukcija ceste z odvodnjavanjem ter Izgradnja hodnika za
pešce.
Kanalizacija po Albrehtovi ulici:
dela so končana. Projekt je obsegal izvedbo sanitarne in meteorne kanalizacije na delu Albrehtove ulice v naselju
Pevčeva dolina, kjer le-ti še nista bili
izvedeni. Sočasna izvedba z obnovo
vodovoda je omogočila zmanjšanje
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stroškov, saj se je vzpostavitev ceste v
prvotno stanje delila med dva investitorja. Z izvedbo omenjenih del je s sanitarno in meteorno kanalizacijo opremljeno celotno območje naselja.
Rekonstrukcija Gratove: V sodelovanju z JP Vodovod-Kanalizacija
d. o. o. je bila izvedena rekonstrukcija
vozišča po celotni ulici in delu Albrehtove, kjer se je izvajala kanalizacija.
Občina je plačnik izvedbe del na površinah, ki predstavljajo razliko med
površino prekopov trase vodovoda in
celotno površino ulice.

neustrezne kvalitete vode iz obstoječega lokalnega zajetja izrečen varovalni
ukrep stalnega prekuhavanja za vodo,
ki se uporablja v prehrambne namene.
Trasa javnega vodovoda je končana, izvedena je glavnina instalacij za hišne
priključke. Tehnični pregled je bil uspešen in pridobljeno uporabno dovoljenje. Tako bo možno pričeti z montažo
vodomerov in s tem pričetek uporabe.
Obnova kurilnice in delilne kuhinje v VVZ Škofljica – enota Mijavčeva ulica: v sklopu projekta se izvaja
kompletna zamenjava obstoječe opreme v kurilnici s prehodom na nov energent – zemeljski plin ter zamenjava
tlaka in stenskih oblog v delilni kuhinji.
Pri tem se je pokazalo, da je potrebno
zamenjati kompletno sanitarno kanalizacijo v kuhinji in sanirati del stenskih
montažnih elementov.
Izdelava projektne dokumentacije za vodovod Gorenje Blato:
projektna dokumentacija je v reviziji na
JP Vo-Ka, sledi zbiranje soglasij in priVodovod Dole: izvedeno je javno dobivanje zemljišč.
vodovodno omrežje z navezavo na javProjektna dokumentacija za poveni vodovodni sistem Šmarje-Sap. S tem zovalni vodovod Lavrica–Škofljica: probo krajanom omogočena oskrba z neo- jektna dokumentacija je na reviziji v JP
porečno pitno vodo, saj so imeli zaradi Vo-Ka, zbrana so vsa soglasja razen od
Slovenskih železnic, v teku je pridobivanje zemljišč. Gradnja je predvidena
sočasno z gradnjo kanalizacije in plinovoda.
Namestitev kamer: na občini Škofljica, pri Športni dvorani, na nekaterih
ekoloških otokih so bile nameščene
kamere, ki naj bi prispevale k večji varnosti oz. odkrivanju »nepovabljenih
gostov« ter »odlagateljev« neprimernih
odpadkov v ekološke zabojnike.
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Začasni zbirni center Reber: v
začetku septembra bo odprt Začasni
zbirni center za zbiranje odpadkov iz
gospodinjstev. Lociran je pod viaduktom Reber. Projekt bo izveden v sodelovanju z JP Snaga d.o.o. Ljubljana.

Povezovalna pešpot »Hofer« na
Lavrici: izdelana je bila pot z ličnim
mostičkom, ki povezuje naselje na
Ogrinovi ulici z Dolenjsko cesto. S tem
imajo stanovalci precej krajšo pot do
avtobusne postaje, šole, trgovine, …

riščem. Del parkirišča je tudi na novo
utrjen, povečan, tako da bo zagotavljal več parkirnih mest za uporabnike
»trojke«.

Pločnik med Lavrico in Škofljico: zaradi lažje in varnejše hoje
pešcev je bil med Lavrico in Škofljico enostransko urejen pločnik v makadamski izvedbi. Če bodo sredstva
dopuščala, bi želeli narediti varne
poti tudi od Lavrice naprej do južne
obvoznice.

Zacevitev jarka na končni postaEkološki otoki: postavili smo tri
ji avtobusa 3B: zaradi pomanjkanja nove ekološke otoke.
prostora na končni postaji linije 3B na
Zemeljski plin: izdelani so projekŠkofljici je Občina pristopila k zacevi- ti priključitve Zdravstvene postaje in
tvi jarka med Kočevsko cesto in parki- Športne dvorane na zemeljski plin. Sle-
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di izvedba projektov, da bo ogrevanje
in priprava tople vode v prihajajoči zimi
že potekalo na zemeljski plin.
Zajetje Lisičje: sanirano je bilo vodno zajetje v Lisičjem, ki je včasih napajalo grad Lisičje, sedaj pa napaja manjše jezerce, ki je rezerva požarne vode v
primeru požara.
Primarni kanalizacijski zbiralnik Lavrica Škofljica: v fazi izdelave
je razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca.
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.
Občina kot investitor teži k sočasnemu
izvajanju več komunalnih vodov, zato
je izvedba že usklajena z JP Energetika za plinovod, intenzivno pa potekajo
pogovori še za sočasno obnovo vodovoda.
Rekonstrukcija ceste XIX v Gradišču: v pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca. Objava na portalu javnih
naročil bo predvidoma konec avgusta
ali začetku septembra 2011.
Novelacija projektne dokumentacije za kanalizacijo Pijava Gorica:
v teku je postopek javnega naročila za
izbor izvajalca.
Projektna dokumentacija za navezavo vodovoda Orle na sistem
Mestnega vodovoda Ljubljana: pri
JP Vo-Ka je naročena novelacija pogojev, ki jih mora izpolnjevati projektna
dokumentacija, sledi naročilo projektov.
Nadaljevanje kanalizacije v naselju Želimlje: v pripravi je kalkulacija,
na podlagi katere bo določen obseg
del, predvideno je podaljšanje do gasilnega doma.

Izvedba komunalne infrastrukture po Habičevi in Ulici Jerneja
Petriča: projekt predstavlja nadaljevanje izvedbe in obnove komunalne infrastrukture v naselju Žaga na Škofljici,
ki se je z Žagarsko ulico pričel že leta
2008. Trenutno se izdeluje projekt rekonstrukcije ceste, ki bo upošteval že
izvedena dela na Ahlinovi ulici. Ostala projektna dokumentacija je gotova,
gradbeno dovoljenje je pridobljeno.
Izvedba meteorne kanalizacije
in rekonstrukcija ceste v naselju
Dole: v sklopu projekta bo celostno
rešena problematika odvajanja padavinskih voda, ki ob vsakem nalivu povzročajo veliko škodo na javni in zasebni
infrastrukturi. Izvedbi tega projekta je
tudi podrejena obnova ceste po izvedbi vodovoda.
Izvedba sekundarnih vodovodnih odcepov v naselju Pevčeva
dolina: predstavlja nadaljevanje del, ki
jih je izvedlo in financiralo JP Vodovod –
Kanalizacija. S tem bo omogočena nemotena oskrba s pitno vodo uporabnikom, ki imajo nameščene naprave za
dvigovanje vodnega pritiska. Trenutno
poteka pridobivanje zemljišč (služnostnih pogodb).
Izdelava projektne dokumentacije za manjkajoče kanalizacijske
sisteme na območju Občine Škofljica: namen je zagotoviti dokumentacijo, ki bo omogočala uspešno kandidiranje za sofinanciranje projektov
iz strukturnih ali kohezijskih skladov. V
teku je postopek javnega naročila za
izbor izvajalca idejnih projektov.
Pločnik ob Šmarski cesti: v začetku julija je bilo odpiranje ponudb
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za izvedbo pločnika. Izvajalec je izbran, v pripravi je podpis pogodbe,
pričetek del se predvideva po 15. avgustu 2011. Dela naj bi se izvajala
v dveh fazah, predviden zaključek v
letu 2012.
Preplastitev ceste Želimlje–Podturjak: v začetku julija je bilo odpiranje
ponudb za izvedbo pločnika. Izvajalec
je izbran, v pripravi je podpis pogodbe,
pričetek del se predvideva po 15. av-

gustu 2011. Dela naj bi bila končana v
septembru 2011.
Banka cestnih podatkov: na Direkcijo RS za ceste so bili tako kot vsako leto poslani podatki o izdatkih za
občinske javne ceste, poleg tega pa
tudi ažurirana baza v programu BCP.
Urejanje cest: ponovno so bile urejene makadamske ceste, očiščeni nekateri obcestni jarki, košnja ob ekoloških
otokih.

TURIZEM IN GOSPODARSTVO

Grad Lisičje
V mesecu juniju so bila izvedena zaključna gradbena dela na gradu Lisičje.
Tlakovano atrijsko dvorišče, urejene sanitarije, garderoba, razstavni prostori
in salon, omogočajo izvedbo raznih

prireditev. V letošnjem letu načrtujemo še opremo salona, v prihodnje
pa bo nujno potrebno menjati strešno kritino in po korakih urediti grad
v celoti.

Čemšeniška grajska pot
V letošnjem letu se je ponudila priložnost za vzpostavitev novih tematskih
poti in označitev že obstoječih. Lavrica
se je odločila za Čemšeniško grajsko

pot, ki povezuje Lavrico z gradom Lisičje in poteka preko Molnika in Orel
nazaj na Lavrico. Lahko jo prepešačite
ali prekolesarite tudi po odsekih!
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Pijavška-barjanska pot
Pijavška barjanska pot vas bo popeljala po barju in njegovem obrobju.
Označevalne table na omenjeni poti
vas bodo poučile o kulturnih in naravnih znamenitostih, s katerimi se boste
srečali.

Kmetijstvo
V občinskem proračunu so name- zvoj kmetijstva. Tudi letos spomladi je
njena sredstva za ohranjanje in ra- bil objavljen javni razpis za tehnično podporo v kmetijskem sektorju,
ureditev pašnikov, zavarovalne premije, a ni bilo večjega odziva. Še
najbolj vidni so rezultati na področju gozdarstva; tekoče vzdrževanje gozdnih cest in rekonstrukcijo
gozdnih vlak. Tudi gozdarstvo je v
naši občini pomembno, saj na ta
način omogočamo lastnikom gozdov varen dostop do svojih gozdnih
parcel.
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OKOLJE IN PROSTOR

Občinski prostorski načrt
Na področju prostora kot najpomembnejši projekt vodimo pripravo
Občinskega prostorskega načrta (OPN).
Izdelali smo osnutek in ga poslali v
smernice soglasodajalcem, ki so nam
naložili izdelavo več študij. Trenutno
se zaključuje še Okoljsko poročilo. Po
končanju Okoljskega poročila se bo
pripravil dopolnjen osnutek, ki bo
upošteval rezultate vseh predpisanih
študij. Dopolnjen osnutek bo javno
razgrnjen 30 dni. V času javne razgrnitve bo možno podati pripombe.

Po javni razgrnitvi bomo pripombe
preučili in pripravili predlog OPN, ki
ga bomo poslali v mnenja soglasodajalcem. Po prejemu pozitivnih mnenj
in sklepa Ministrstva za okolje in prostor oz. Vlade RS o usklajenosti je potrebno OPN še sprejeti na Občinskem
svetu.
Poudarek pri pripravi Občinskega
prostorskega načrta dajemo predvsem
razvojnim prioritetam s področja družbenih dejavnosti, kot so šole, vrtci ter
prostori za druženje občanov.

Pojasnilo v zvezi z lekarniško dejavnostjo na Škofljici
Žal nisem imel možnosti, da bi vam v
zvezi z lekarno na Škofljici podal pojasnilo v 6. številki Glasnika, zato bom to
storil v teh novicah. Kot vam je znano,
si občina že več let prizadeva pripeljati
v Zdravstveno postajo na Škofljici vsaj
še enega splošnega zdravnika, saj se je
število prebivalcev od leta 1995 dalje,
podvojilo. Na Ministrstvo za zdravje
smo naslovili vrsto vlog za odobritev
dodatnih programov za zagotovitev
osnovnega zdravstvenega varstva, vendar smo bili do sedaj neuspešni. Pri iskanju drugih rešitev smo se z Mestno
občino Ljubljana pričeli dogovarjati o
možnostih sodelovanja pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe in lekarniške
dejavnosti.
Občina Škofljica ima z »Mojo lekarno« sklenjeno koncesijsko pogodbo

za obdobje sedmih let, ki se izteče
31. 8. 2011. Trditve koncesionarke, gospe Staše Marije Kastelic, da je Občina
Škofljica odpovedala koncesijo »Moji
lekarni«, niso resnične, saj jo je občina,
skladno z določili koncesijske pogodbe,
le pisno obvestila o poteku koncesije
in ne kot je bilo zatrjevano, odpovedala koncesijo. Koncesionarka je po prejetju pisnega obvestila na Upravno sodišče v Ljubljani, proti Občini Škofljica,
vložila tri (3) tožbe, katere je sodišče
vse zavrglo.
Predvidena je izgradnja nove lekarne
in širitev zdravstvenega doma, z vključitvijo dodatnih zdravnikov. S širitvijo
zdravstvene in lekarniške dejavnosti
bomo občanom omogočili kvalitetnejše življenje v njihovem okolju.
Župan

Družinska kolesarska pot Škofljica
V SOBOTO, 3. 9. 2011 S PRIČETKOM OB 9.00 URI
Potek poti: Start bo pri osnovni šoli
Škofljica, nato bomo kolesarili po cesti
proti Igu do kljuke, levo do Petrola na
Pijavi Gorici, desno na Gmajno do Brezove noge, kjer bo prvi postanek z igrami. Nato prečkamo cesto Škofljica - Ig,
do Ižanskega izvira vode, kjer bo drugi
postanek s srečanjem Koliščarjev iz Iga.
Pridružile se nam bodo še kolesarske
družine iz Iga. Pot skupaj nadaljujemo
do Babne Gorice do kmetije Fortuna na

Lavrici, kjer bo tretji postanek s pijačo
in okrepčilom, nato se peljemo nazaj
do Babnogoriške ceste, po Ulici pod
Strahom, Cesti ob Barju, Žagarski ulici,
Bregu, do ceste na Ig, nato do cilja pri
Osnovni šoli Škofljica.
Vabljeni!
Kolesarsko pot si lahko ogledate na:
www.bikemap.net/route/1187453

KOLEDAR PRIREDITEV
OB OBČINSKEM PR A ZNIKU
Organizator prireditve

Vsebina prireditve

Datum

Ura

Polaganje temeljnega kamna
za vrtec Lavrica
Slavnostna seja Občinskega
sveta

1. 9. 2011

13.00

Lavrica

1. 9. 2011

18.00

Kulturna dvorana
Škofljica

Športno društvo Club
Royal

Odbojka na mivki
Turnir teniških dvojic

3. 9. 2011
10. 9. 2011

11.00
11.00

Smrjene
Smrjene

Občina Škofljica

Družinska kolesarska pot
Škofljica

3. 9. 2011

9.00

OŠ Škofljica – start

KUD Škofljica

Večer pod kozolcem
»Barje in koliščarji«
Dramska skupina
Fran Govekar iz Iga

3. 9. 2011

18.00

Picerija »Ona«
Škofljica

Športni klub Pijava
Gorica

Turnir trojk v košarki

4. 9. 2011

15.00

Igrišče pri Gimnaziji Želimlje

ŠRD Kosec

Odbojkarski turnir

7. 9. 2011

18.00

Gimnazija Želimlje
Telovadnica

ZB Škofljica

Pohod na Brezje in proslava
pri spomeniku

8. 9. 2011

15.00

Zbor pred GD Pijava Gorica
ob 14. uri

Nova slovenska zaveza

Vprašanje slovenskega
zamejstva (predavanje
gospoda Dejana Valenčiča)

8. 9. 2011

od 20.00
do 23.00
ure

Kulturna dvorana Škofljica

Karitas Škofljica

Praznovanje obletnice
Predavanje, kulturni program,
družabno srečanje

9. 9. 2011

18.00

Kulturna dvorana Škofljica

9. 9. 2011

17.00

Zbor pred občinsko stavbo

Občina Škofljica

Lokacija prireditve

ŠRD Kosec

Kolesarski izlet

Občina Škofljica

Osrednja prireditev ob
občinskem prazniku

10. 9. 2011

Turistično društvo
Škofljica

Renesančni večer

14. 9. 2011

Društvo upokojencev
Škofljica

Izlet v naravni park Plitvička
jezera (prijave do 1. 9. 2011)

14. 9. 2011

Društvo upokojencev
Škofljica

Merjenje življenjskih funkcij
Pogovor s strokovno službo
na področju zdravstva

15. 9. 2011

9.00 do
11.00 ure

Gasilski dom Želimlje

ŠD Škofljica

Rokometni turnir sekcij
Predstavitev vseh plesnih
skupin v okviru ŠD Škofljica

16. 9. 2011

17.00 do
22.00 ure

Športna dvorana Škofljica

Balinarski klub Gradišče Balinarski turnir Varžet

17. 9. 2011

9.00

Balinišče Vrh nad Želimljami

MTB Lavrica klub

17. 9. 2011

9.00

Zbor pred POŠ Lavrica

10.00

Križišče Jagrove in Šeparjeve
poti

Otvoritev čemšeniške grajske
poti
Start

9.00
Otroško igrišče Vrh nad
(glej vabilo) Želimljami
18.30

Gostilna »Čot« na Pijavi
Gorici

(Več informacij o poti na http://
ridewithgps.com/trips/359429)

