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Ko sem se zadnja meseca ob koncu tedna 
sprehajal po občini, je bila ta nenavadno 
mirna in prazna. V teh dneh pa se že 
pozna, da bo šolski zvonec zdaj zdaj 
zazvonil. Povsod je že začutiti živahen 
utrip. Tudi ko štorklje odletijo, oznanjajo, 
da se poletje počasi poslavlja in prihaja 
jesen. Hkrati nas narava sama s svojimi 
jesenskimi dobrotami, dolžino dneva in 
z lepimi barvami opozarja, da so pred 
nami nova obzorja.

S prvim septembrom se poleg šole prične 
tudi meteorološka jesen. Prvi šolski dan je 
za številne dan novih začetkov. Ne glede 
na vse, življenje se vrača v stare tire in 
pred nami so že novi izzivi.

Naša občina znova praznuje. Praznovanje 
občinskega praznika je priložnost, da vsak 
občan najde svoj vzrok za praznovanje, 
za pregled in potrditev tistih skupnih 
podvigov, ki so tudi njemu izboljšali 
bivalno okolje.

Z veseljem se pohvalim, da je Občina 
Škofljica tudi za leto 2018 prejela 
Certifikat ISSO Zlati kamen. Ta certifikat 
lahko pridobijo le občine, ki ponujajo 
prebivalcem kakovostno raven življenja, 
torej jih odlikuje solidna in uravnotežena 
stopnja doseženega razvoja. Zato smo 
lahko ponosni.

Prav je, da se spomnimo tudi na nekatere 
svetovne dneve, ki nas čakajo v mesecu 
septembru. Tako bomo 8. septembra 
praznovali Mednarodni dan pismenosti. 
Pismenost je človekova pravica in je 

izredno pomembna za izkoreninjenje 
revščine, doseganje enakosti med spoloma 
ter za zagotavljanje trajnostnega razvoja, 
miru in demokracije. 15. september 
obeležuje Mednarodni dan demokracije. 
In kaj pomeni demokracija?

Pomeni biti brezskrben, pomeni brez 
razmišljanja zreti v prihodnost, brez strahu 
načrtovati svoje življenje ... In prav ta 
strah, strah malega človeka, pove, ali je v 
državi svoboda in demokracija. Vsekakor 
pa ne smemo pozabiti na Svetovni dan 
miru, ki ga praznujemo 21. septembra. 
Cilj mednarodnega dneva miru je, da se 
med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja 
alternativa vojnemu stanju in da je možen 
tudi svet, v katerem vlada mir. Za mir 
namreč niso odgovorne samo posamezne 
vlade, ampak tudi vsak izmed nas.

Tudi v prihodnje se bomo še naprej skupaj 
zavzemali za boljši jutri vseh prebivalcev 
naše občine.

S skupnimi močmi, enotnostjo, 
razumevanjem in strpnostjo bomo kos 
novim nalogam in izzivom prihodnosti. 
Z željo, da bi tudi v prihodnje skupaj 
ustvarjali sodobno in odprto občino, 
se vam zahvaljujem za prizadevnost in 
dosedanje sodelovanje in vam iskreno 
čestitam ob našem skupnem prazniku.

Naj zaključim z mislijo Lewisa Carrolla: 
»Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je 
zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za 
druge.«

Spoštovane občanke in občani 
Občine Škofljica!
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Iskrene čestitke spoštovani občanke in občani, 
ter letošnji dobitniki občinskih priznanj ob občinskem prazniku, 

prazniku vseh nas, ki živimo v naši občini, 
v tem prelepem koščku Republike Slovenije.

Vaš župan
Ivan Jordan
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V počastitev občinskega praznika, 
ki ga Občina Škofl jica praznuje 1. septembra, 
Vas vljudno  vabimo, da se nam pridružite na 

SLAVNOSTNI SEJI OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ŠKOFLJICA,

ki bo v soboto, 1. septembra 2018, ob 19. uri 
v preddverju gradu Lisičje. 

(v primeru slabega vremena bo 
v Kulturni dvorani Škofl jica)
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V počastitev občinskega praznika, 
Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na

OSREDNJI PRIREDITVI  
OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

OBČINE ŠKOFLJICA, 

ki bo v soboto, 15. septembra 2018, ob 19. uri 
v večnamenski športni dvorani Škofl jica.

Prireditev bo obogatena s kulturnim programom. 
Po slavnostni prireditvi bo za vse udeležence 

v dvorani poskrbljeno za hrano in pijačo.
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V počastitev občinskega praznika,
V as vljudno vabimo, da se nam pridružite na 

OTVORITVI MOBILNIH ENOT 
VRTCA ŠKOFLJICA,

ki bo v soboto, 15. septembra 2018, ob 9. uri 
pri stari podružnični osnovni šoli Lavrica

in

OTROŠKEM DOPOLDNEVU

ki bo v soboto, 15. septembra 2018, med 10. in 12. uro 
na dvorišču OŠ Škofl jica.

(v primeru slabega vremena bo v OŠ Škofl jica)
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SPLOŠNO O OBČINI ŠKOFLJICA

Število prebivalcev po naseljih v občini Škofljica.*

Število prebivalcev

1. 1. 2016 1. 1. 2017 1. 1. 2018

Dole pri Škofljici 66 70 72

Drenik 71 67 67

Glinek 165 169 166

Gorenje Blato 252 250 261

Gradišče 828 843 859

Gumnišče 240 231 226

Klada 53 53 55

Lanišče 253 256 260

Lavrica 3193 3298 3398

Orle 235 242 255

Pijava Gorica 800 790 800

Pleše 52 51 47

Reber pri Škofljici 110 114 117

Smrjene 823 853 860

Škofljica 2538 2697 2716

Vrh nad Želimljami 351 347 347

Zalog pri Škofljici 128 133 129

Želimlje 460 453 463

Občina Škofljica – skupaj 10278 10618 11098

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

*  Opomba: OBČINA/NASELJE Pojasnila o teritorialnih spremembah občin: 
http://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc
Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij: 
http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf
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Praznovanje državnega praznika – dan državnosti

Občinska prireditev ob dnevu državnosti 
je potekala 21. 6. 2018 na gradu Lisičje. 
Dogajanje so glasbeno popestrili učenci 
GŠ Grosuplje, MePZ Češnje, pevski zbor 
OŠ Škofljica, učenci OŠ Škofljica s svojimi 
recitali ter Plesni krožek OŠ Škofljica. Prire-
ditev je povezoval Filip Brunšek.

Po zapeti slovenski himni je sledil pozdrav 
in nagovor župana Ivana Jordana, ki nas 
je spomnil na leto 1991, ki predstavlja 
čustven trenutek za slovensko zgodovino. 
Povsod se je čutila povezanost, sodelovanje 
ter pripravljenost žrtvovati se za domovino. 
Želja po lastni državi je bila močnejša od 
strahu in bolečine. Opozoril je, da niti ena 
žrtev ne sme biti zaman, zato je potrebno 
ohranjati časten spomin na vse, ki so za-
služni za samostojno državo. V času nego-
tovosti se je ponovno potrebno zavedati 
svojih pravic, dolžnosti ter odgovornosti do 
drugih. V prihodnost pa je potrebno gle-

dati z optimizmom in pogumom. Župan 
je svoj nagovor zaključil s citatom Otona 
Župančiča: »Domovina je ena sama, nam 
vsem dodeljena.«

Zatem je župan Ivan Jordan podelil prizna-
nja učencem osnovne šole, ki so vsa leta 
šolanja dosegli povprečje 4,8, zlatemu ma-
turantu ter zaslužnim občanom, tako sku-
pinam kot posameznikom.

Slavnostni dogodek se je zaključil z na-
stopom MePZ Češnje ter zvoki harmonike 
virtuoza g. Padarja. Sledilo je še prijetno 
druženje ob pogostitvi.

Zahvala Občine Škofljica za aktivno sodelo-
vanje ob praznovanju dneva državnosti ve-
lja Društvu upokojencev Škofljica, Društvu 
upokojencev Lavrica, Turističnemu društvu 
Lavrica, PGD Želimlje ter vsem sodelujočim 
in nastopajočim.
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Ceste

Letos je bila izvedena sanacija poškodova-
nega vozišča od Gradišča proti Vrhu nad 
Želimljami – 2. del. Skupna dolžina preno-
vljenega odseka je približno 650 metrov, 
cesta je nekoliko širša in z urejenim odvod-
njavanjem.

pov, sanacije posedenih vozišč. Zaradi hujše 
pretekle zime smo morali več kot polovico 
sredstev od letnega vzdrževanja prenesti na 
zimsko vzdrževanje, tako žal ne bo mogoče 
izvesti vseh predvidenih sanacij cest.

V Želimljem je bila izvedena sanacija poško-
dovanega cestišča od Plese proti Želimljem 
– 2. del. Odsek v dolžini skoraj 400 metrov 
je imel slabo podlago, zato je bil asfalt 
zelo uničen. Cesta ima sedaj tudi boljše 
odvodnjavanje, kar ji podaljšuje življenjsko 
dobo.

Na področju letnega vzdrževanja cest je 
bilo izvedenih nekaj najnujnejših del, kot 
so razna odvodnjavanja, asfaltiranje preko-

Plinovod

Energetika je nadaljevala investicijo nape-
ljave plinovoda po Šmarski cesti proti gro-
supeljski občini. Odcep je bil narejen tudi 
proti vasi Reber, po tako imenovani »Kna-
povki«, kjer je bila narejena tudi kabelska 
kanalizacija za javno razsvetljavo. Postavi-
tev električnih drogov in namestitev svetilk 
je predvidena za leto 2019. Šmarska cesta, 
ki je v državnem upravljanju, je tako vsaj 
delno dobila tudi novo asfaltno preobleko, 
ki je sicer že precej dotrajana.
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Dom krajanov

Dom krajanov Smrjene je tekom obnavlja-
nja dobil novo električno napeljavo, obno-
vljeno vodovodno napeljavo in nove sanita-
rije, ogrevanje na pelete ter malo kuhinjo. 
Še veliko dela je ostalo za prihodnja leta.

kjer se sedaj lahko zbere več ljudi. Še precej 
dela je ostalo za prihodnja leta.

Dom krajanov na Lavrici smo prepleskali 
znotraj in zunaj ter obnovili stebre. Sani-
tarije so bile priključene na novo fekalno 
kanalizacijo, ki je bila izvedena skupaj s sta-
novalci Ogrinove hiše.

Dom krajanov Gradišče je dobil na zidanem 
delu toplotno izolacijo (novo fasado); v le-
senem delu pa so krajani z udarniškim de-
lom uspeli lepo urediti notranjost kozolca, 

Javna razsvetljava

V Gradišču bo v 
kratkem posta-
vljenih nekaj no-
vih solarnih LED 
luči javne razsve-
tljave. Te bodo 
stale na najbolj 
kritičnih mestih, 
kjer hodijo tudi 
šolski otroci in 
vozi avtobus.

Čistilna akcija

Čistilna akcija 2018 
je bila zelo uspešna. 
Udeležilo se jo je 
preko 180 občanov, 
ki so zbrali približno 
112 m3 odpadkov.
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Prireditveni prostor Vrh nad 
Želimljami

Prireditveni prostor na Vrhu nad Želimlja-
mi je dobil novo šestmetrsko ograjo, ki bo 
preprečevala uhajanje žoge v dolino pod 
igriščem. V prihodnjih letih je predvideno 
nadaljevanje ureditve igrišča.

V prvi polovici leta 2018 smo prav tako pri-
čeli s še eno spremembo zazidalnega načr-
ta za ureditev tretje faze obrtno poslovne 
cone.

Občinski prostorski načrt 
Občine Škofljica

V proračunu smo zagotovili sredstva za 
naročilo študij, ki bodo izkazale možnosti 
novih posegov na zemljišča.

Kanalizacija in vodovod Pijava 
Gorica

Dokončan je prvi del postopka javnega 
naročila za izbor izvajalca za gradnjo sani-
tarne in meteorne vode ter vodovodnega 
omrežja po Gasilski ulici, Prijateljevi ulici in 
Cesti na Drenik. Do zadnjega je obstajalo, 
čeprav minimalno upanje, da bo mogoče 
projekt sofinancirati iz kohezijskih skladov, 
vendar se je na koncu žal izkazalo, da to 
ne bo izvedljivo, zato smo bili primorani 
projekt razdeliti na faze. Z deli bo izbrani 
izvajalec lahko pričel konec septembra, če 
ne bo pritožb na izbor.

Kanalizacija Želimlje

Končan je postopek javnega naročila za iz-
bor izvajalca za gradnjo druge faze. Izbrani 
izvajalec bo z deli pričel predvidoma zače-
tek septembra 2018.

Cestni priključek Gradišče

Izvedena so pripravljalna dela za odpravo 
enega najnevarnejših cestnih odsekov v 
občini. Novi priključek bo omogočal var-
no vključevanje vozil iz naselja Gradišče na 
glavno cesto Ljubljana – Kočevje, kot tudi 
v nasprotni smeri, kar je bilo, zlasti iz sme-
ri Kočevja, do sedaj skorajda nemogoče. 
V sklopu projekta bo zgrajena tudi cestna 

Odlok o izračunu 
komunalnega prispevka

Na 20. redni seji februarja 2018 je občin-
ski svet sprejel spremembe in dopolnitve 
Odloka o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za ob-
močje Občine Škofljica, s katerim se je za 
približno 30 % znižala prispevna stopnja za 
priključitev na javno kanalizacijo.

Sprememba zazidalnega 
načrta obrtno podjetniške 
cone

Konec leta 2017 je Občina Škofljica pričela 
s pripravo sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta za območje poslovne cone 
Škofljica. Pri spremembah gre za umestitev 
nove transformatorske postaje visokoteh-
nološkega podjetja in možnost postavitve 
skladiščnih šotorov. Projekt bo predvidoma 
končan do konca leta 2018.
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meteorna kanalizacija, prestavitev dela 
elektro omrežja in ureditev javne razsvetlja-
ve. Ob glavni cesti bo tudi novo avtobusno 
postajališče.

Vrtec Škofljica

Za potrebe izvajanja predšolskega varstva 
so preurejene mobilne enote pri objektu 
stare POŠ Lavrica. Dobavljena je oprema, 
izvaja se postopek vpisa enote v razvid pri 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. Enota bo predvidoma odprta sredi 
septembra tega leta.

Kot druga investicija je predvidena širitev 
oziroma dograditev enote vrtca Cekinček 
na Mijavčevi ulici na Škofljici. Trenutno je 
v izdelavi hidravlična študija, ki bo določila 
omilitvene ukrepe, s katerimi bi zmanjšali 
sedanjo poplavno ogroženost zemljišča. 
Razlogi za sedanje stanje so bili podrobno 
opisani v prejšnjih Novičkah, je pa absurd, 
da tisti državni organ, ki s svojo neaktivno-
stjo ni preprečil nezakonitega nasipavanja 
sosednjega zemljišča, sedaj nalaga občini, 
naj zadevo sama uredi, da bo sploh lahko 
gradila.

Železniško postajališče Lavrica

Gradnja se po začetnih zapletih s slabo no-
silnostjo temeljnih tal in izvedeni konsolida-
ciji le-teh spet nadaljuje. Trenutno poteka 
postavitev peronskih elementov. Po zago-
tovilih predstavnikov podjetja DRI d. o. o., 
ki v imenu Direkcije Republike Slovenije za 
promet, operativno vodijo projekt, je konec 
meseca septembra predviden zaključek del 
in podaja vloge za izdajo obratovalnega 
dovoljenja.

OŠ Škofljica – POŠ Lavrica

Konec julija je bil izbran izvajalec za dokon-
čanje druge faze gradnje, ki obsega novih 
sedem učilnic s pripadajočimi kabineti za 
učitelje. Ob tem je bila tudi dokončana na-
mestitev zunanjih igral v okolici objekta.

Za gradnjo tretje faze je podana vloga za 
spremembo gradbenega dovoljenja, ki bo 
omogočila pridobitev sredstev na razpisu, 
ki ga za tovrstne objekte objavlja EKO sklad.
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Pridobivanje nepovratnih 
sredstev

Občina se prijavlja na številne domače in 
mednarodne javne razpise, kjer se pričaku-
je pridobitev nepovratnih sredstev v višini 
približno 1.000.000 evra (ureditev športnih 
površin v vaškem jedru naselja Orle, uredi-
tev in delovanje lokalne tržnice Škofljica – 
ureditev centra Škofljica, Barjansko kolesar-
sko omrežje – Občina Škofljica ...).

Vizija razvoja občine Škofljica

narave svoje bole-
zni ostal na inva-
lidskem vozičku. 
Da ne bi bil vezan 
samo na stanova-
nje, je obstajala 
edina možnost 
izgradnja dvigala, 
za kar se je anga-
žirala gospa Živa-
novič, ki se je za 
pomoč obrnila na 
župana gospoda 
Ivana Jordana, 
župnijsko Karitas 
Škofljica, podjet-
nike ter na ljudi s čutom do pomoči sočlo-
veku. S skupnimi močmi so gospodu Ljubu 
Živanoviču omogočili kvalitetnejše življenje. 
Foto: Stane Kočar

Mednarodni obisk

V mesecu juliju je Škofljica gostila medna-
rodni delegaciji prijateljskih občin Zarszyn 
(Poljska) in Fulianka (Slovaška) v spremstvu 
njihovih diplomatskih predstavnikov. Župa-
ni (Ivan Jordan, Andrezej Betelej in Miroslav 
Leško) so podpisali listino o medsebojnem 
sodelovanju, ki je osnova za nadaljnje skup-
ne mednarodnem projekte.

Konec meseca junija so študenti 1. letnika 
magistrskega študijskega programa urbani-
zem 2. stopnja na Fakulteti za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani so pod vodstvom men-
torice doc. dr. Ilke Čerpes izdelali Strategijo 
urbanističnega razvoja Občine Škofljica in 
arhitekturno – urbanistične rešitve posa-
meznih območij: Lavrice, Škofljice, Lanišča, 
Gumnišča, Želimelj in Vrha nad Želimljami. 
Za vse občanke in občane je ogled projek-
ta možen vsako sredo v mesecu septembru 
od 15. do 17. ure v Kulturni dvorani občine 
Škofljica.

Pomoč občanom

Življenje nas včasih postavi na različne pre-
izkušnje, kar sta izkusila tudi zakonca Živa-
novič, saj je gospod Ljubo Živanovič zaradi 
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Akcija 1. september

Kot vsako leto bo tudi letos preko OSPV potekala akcija 1. sep-
tember v času od 3. 9. do 14. 9. 2018. V tem času člani raznih 
društev spremljajo osnovnošolce ob prihodu in odhodu iz šole. 
Prostovoljci bodo varovali otroke na prehodih za pešce, na bolj 
nevarnih šolskih poteh pa bodo postavljeni tako imenovani trio-
pani. Prostovoljci bodo s svojo navzočnostjo v odsevnih brezro-
kavnikih poskrbeli za boljšo in večjo varnost otrok v prometu, še 
posebej prvošolčkov, ki prvič vstopajo v šolske klopi.

Zlati kamen

Zlati kamen je sistem za spod-
bujanje in spremljanje razvoja 
na ravni lokalne samouprave. 
Meri na tisto, čemur so lokal-
ne skupnosti namenjene – za-
gotavljanju pogojev za dobro 
življenje. Občina Škofljica je 
tudi za leto 2018 prejela certifi-
kat Zlati kamen. S tem je občini 
priznano, da ponuja prebival-
cem kakovostno raven življenja. 
Odlikuje jo solidna in uravnote-
žena stopnja razvoja.



Izdajatelj: Občina Škofljica
Odgovorna oseba: Ivan Jordan, župan
Gradivo pripravila: Občinska uprava
Slike v zgibanki: Občinska uprava
Oblikovanje in tisk: SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.
Naklada: 3.700 izvodov

Ali ste vedeli?
• da je bilo na dan 1. 1. 2018 v naši občini 11.098 prebivalcev (5527 moških, 

5571 žensk in 660 tujih državljanov),
• da je na dan 1. 1. 2018 povprečna skupna starost prebivalstva v Občini Škofljica  

40,1 leta (moški 39,2 in ženske 41,1),
• da je bilo v letu 2018 sklenjenih 41 zakonskih zvez,
• da je bilo v šolskem letu 2017/2018 vpisanih v Osnovno šolo Škofljica 1113 otrok,
• da je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih v vrtec Škofljica 409 otrok,
• da se je v letu 2017 rodilo 106 otrok, od tega 60 dečkov in 46 deklic.

ZANIMIVE POVEZAVE

Pohodne, kolesarske in tekaške poti:

Na svojih spletnih straneh občina Škofljica ponuja povezavo do opisov ure-
jenih tematskih poti, katere potekajo skozi Škofljico in so primerne za kole-
sarjenje, hojo ali tek, ter informacije o naravnih in kulturnih znamenitostih 
ter gostinski in drugi turistični ponudbi.

Facebook stran občine Škofljica:

Planet TV na obisku na Škofljici: [VIDEO] Škofljica ima eno največjih rasti 
prebivalstva:

Vsako leto se v Občino Škofljica preseli kar tisoč ljudi, predvsem zaradi cen 
stanovanj, ki so tu ugodnejše. Naša občina pa ni le spalno naselje, kot bi si 
mislili, ampak tudi kraj, kjer je še kako živa tradicija furmanstva ali prevoz-
ništva.



KOLEDAR PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE ŠKOFLJICA 2018

Vabljeni!

Datum Ura Vsebina prireditve Kraj prireditve Organizator
Sobota,
25. 8. 2018 8.00–18.00 12. turnir trojk Balinišče Vrh nad 

Želimljami
Balinarski klub 
Gradišče

Petek,
31. 8. 2018 19.00 Trenje in predenje lanu Grad Lisičje Turistično društvo 

Škofljica
Sobota,
1. 9. 2018 19.00–21.00 Slavnostna seja Občinskega sveta 

Občine Škofljica Grad Lisičje Občina Škofljica

Ponedeljek,
3. 9. 2018 9.00–11.00 Merjenje življenjskih funkcij (merjenje 

krvnega sladkorja, pritiska in holesterola)
Društvena soba Škofljica, 
Občina Škofljica

Društvo upokojencev 
Škofljica

Torek,
4. 9. 2018 Fotografska razstava Hribi, planine, gore Knjižnica Škofljica Društvo ravnovesje 

Pijava Gorica 
Četrtek,
6. 9. 2018 9.00–11.00 Merjenje življenjskih funkcij (merjenje 

krvnega sladkorja, pritiska in holesterola) Gasilski dom Pijava Gorica Društvo upokojencev 
Škofljica

Četrtek,
6. 9. 2018 15.00 Srečanje članov KO ZB NOB Škofljica s 

krajšim kulturnim programom

Pri grobišču padlih borcev 
NOB v Brezju nad Pijavo 
Gorico

KO ZB NOB Škofljica

Sreda,
12. 9. 2018 18.00 Renesančni večer Gostilna Čot,

Kočevska cesta 140
Turistično društvo 
Škofljica

Četrtek,
13. 9. 2018 9.00–11.00 Merjenje življenjskih funkcij (merjenje 

krvnega sladkorja, pritiska in holesterola) Gasilski dom Želimlje Društvo upokojencev 
Škofljica

Sobota,
15. 9. 2018 9.00 Turnir dvojk v odbojki na mivki Igrišče ROYAL CLUBA, 

Smrjene 44 ŠTD CLUB ROYAL

Sobota,
15. 9. 2018 10.00–13.00 Klubska vožnja v počastitev občinskega 

praznika

Začetek pri AC Žgajnar, 
zaključek na Selah pri 
Lavrici, posestvo Matije 
Žgajnarja

Oldtimer club Škofljica

Sobota,
15. 9. 2018 15.00

Odprto prvenstvo Škofljice v vlečenju 
vrvi (ekipe krajevnih, vaških in četrtnih 
skupnosti) – v primeru slabega vremena 
prireditev odpade

Dvorišče Osnovne šole 
Škofljica, Klanec 5

Kulturno in športno 
društvo Moja občina

Sobota,
15. 9. 2018 9.00–10.00 Otvoritev mobilnih enot 

Vrtca Škofljica

Stara podružnična šola 
Lavrica, Dolenjska cesta 
342

Občina Škofljica

Sobota,
15. 9. 2018 10.00–12.00 Otroško dopoldne Dvorišče Osnovne šole 

Škofljica, Klanec 5 Občina Škofljica

Sobota,
15. 9. 2018 19.00 Osrednja prireditev ob občinskem 

prazniku
Večnamenska športna 
dvorana Škofljica Občina Škofljica

Sobota,
22. 9. 2018 14.00 Jesensko druženje krajanov Pred Osnovno šolo v 

Želimljah KUD Svobodno sonce

Četrtek,
27. 9. 2018 9.00 Voden 2. urni krožni pohod po 

Ljubljanskem barju
Zbor: Ruskov kozolec 
Škofljica

Turistično društvo 
Škofljica

Četrtek,
27. 9. 2018 17.00 Voden 2. urni krožni pohod po 

Ljubljanskem barju
Zbor: Ruskov kozolec 
Škofljica

Turistično društvo 
Škofljica

Četrtek,
27. 9. 2018 9.00 Mini olimpijada

Dvorišče in dvorana 
Osnovne šole Škofljica, 
Klanec 5

Športna zveza Škofljica

Dopuščamo možnost sprememb term inov prireditev. Seznam prireditev je objavljen tudi na spletni strani občine http://www.skofljica.si/.


