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V počastitev občinskega praznika Občine Škofljica

Vas vljudno vabimo na

slavnostno sejo občinskega sveta,
ki bo v ponedeljek, 2. septembra 2013, ob 19. uri v kulturni dvorani na Škofljici,

ter na

osrednjo prireditev s slovesno podelitvijo občinskih priznanj,
ki bo v soboto, 14. septembra 2013, ob 18. uri pred novim vrtcem na Lavrici.

Naj nas praznovanje poveže in razveseli!

Župan Občine Škofljica, Ivan Jordan

Spoštovani!
Občinski praznik je dan, ko se spominjamo dogodka iz preteklosti, na katerega smo ponosni 
in nam je spremenil kvaliteto bivanja v prostoru. Občina Škofljica si je izbrala za svoj praznik 
1. september. Na ta dan, leta 1903, se je začel reden šolski pouk v novi osnovni šoli v Želimljem, 
ki je bila zgrajena na pobudo Frana Saleškega Finžgarja, župnika v Želimljem. 

Prav gotovo bi se našlo na ozemlju naše občine še veliko dogodkov, osebnosti, ki so zaznamovale 
našo preteklost in utrle pot za boljši danes in jutri.

Živimo v lokalni skupnosti, ki samostojno izvaja naloge, upošteva zakonske predpise, naložene s 
strani države, predvsem pa po svojih najboljših močeh realizira zastavljene cilje razvojnih strategij, 
oblikovanih na podlagi potreb prebivalcev. 

Ena izmed mojih obljub je bila, da bom skrbel za enakovreden razvoj vseh krajev v občini, dvignil 
kvaliteto življenja, poskrbel, da se bodo občani počutili varno. Ko se ozrem nazaj, sem ponosen, 
ker moje obljube niso bile le prazne besede. Mnogo prioritetnih nalog je bilo realiziranih, 
nekatere so še v izvajanju, mnogo jih je še v planu. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj 
najpomembnejših projektov, ki so aktualni v letošnjem letu. Nekateri so financirani iz občinskega 
proračuna, spet drugi sofinancirani iz EU sredstev; pa naj gre za aktivnosti naše občine, ali velikih 
skupnih projektov več občin.

Še prej pa vas vabim na skupno praznovanje. V prvi polovici septembra se bodo odvijale 
različne prireditve, v različnih krajih, ki jih pripravljajo naša društva. Osrednja prireditev pa bo 
14. septembra 2013 ob 18. uri pred novim vrtcem na Lavrici.

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam občankam in občanom in se zahvaljujem vsem, ki 
pomagate ustvarjati boljše pogoje za naš vsak dan.

Vaš župan, Ivan Jordan
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REALIZIRANI PROJEKTI

Glavni poudarek je izvedba projektov, ki so 
sofinancirani s strani EU, Republike Slovenije, 
oziroma drugih institucij. Med temi projekti 
je tudi največji projekt v Republiki Sloveniji, 
vreden 130 mio EUR, sofinanciran iz sredstev 
EU, R CERO v Ljubljani, kjer občina nastopa 
kot soinvestitor.

Izgradnja kanalizacije v občini Škoflji-
ca – Kanalizacijski zbiralnik Rudnik Ško-
fljica II. faza, je investicija, ki jo sofinancira 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada in bo 
predvidoma končana konec l. 2013.

Vrednost investicije 2,5 mio EUR.

V projekt Oskrbe s pitno vodo v pore-
čju Ljubljanice je Občina Škofljica prijavila 
dva projekta: Rekonstrukcija primarnega vo-
dovoda Lavrica–Škofljica in navezava naselja 
Orle na Mestni vodovod Ljubljana. Občina je 
že predložila vso dokumentacijo, vključno z 
gradbenim dovoljenjem, zato v teh dneh pri-
čakujemo odločbo o odobritvi nepovratnih 
sredstev iz Kohezijskega sklada EU. Vrednost 
investicije je cca 3 mio EUR.

S projektom P & R » Parkiraj in pelji se« 
bomo kandidirali za pridobitev nepovratnih 
sredstev EU in RS v višini 85 % vrednosti inve-
sticije, ki znaša cca 0,5 mio EUR. S tem naj bi 
občina pridobila 88 parkirnih mest.

Na javnem razpisu »Sofinanciranje ope-
racij za energetsko sanacijo osnovnih šol, 
vrtcev zdravstvenih domov in knjižnic v lasti 
lokalnih skupnosti« smo prejeli sklep o pri-
dobitvi nepovratnih sredstev za energet-
sko sanacijo Osnovne šole Škofljica v 
višini 170.536,69 € in za Energetsko 
sanacijo starega vrtca na Lavrici v višini 
82.263,00 €.



4

REŽIJSKI OBRAT, KOMUNALA, INVESTICIJE ...

Uradna otvoritev povezovalnega ploč-
nika med občinama Škofljica in Grosuplje je 
bila v torek, 11. junija 2013, ko sta pri novo 
zgrajeni brvi prijateljstva, na meji med sose-
dnjima občinama Grosuplje in Škofljica, blizu 
avtobusne postaje Žafran, trak slovesno pre-
rezala župana Grosupljega, dr. Peter Verlič in 
župan Škofljice, Ivan Jordan.

Na Lavrici in pod Gorenjim Blatom smo 
očistili nekaj barjanskih jarkov, ki so zaradi 
svoje zaraščenosti redno poplavljali. Čiščenje 
jarkov je v pristojnosti države, natančneje 
ARSO, kjer trdijo, da za te namene ni dovolj 
denarja.

Tudi letos je bila v aprilu uspešno izpeljana 
Čistilna akcija 2013. Zaradi slabega vremena 
je bila udeležba precej manjša v primerjavi z 
lanskim letom, kljub temu pa je bilo zbranih 
cca13,9 ton smeti.

Čeprav smo občani na domove prejeli kon-
tejnerje za zbiranje embalaže, smo na že-
ljo občanov dogradili in na novo zgradili več 
EKOLOŠKIH OTOKOV. Žal jih nekateri polnijo 
tudi z odpadki, ki vanje ne sodijo. Inšpekcija 
je na delu!
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Cvetličenje je bilo končano v mesecu 
maju. Olepšali smo šole, vrtce, križišča, neka-
tere oglasne kozolčke in še kaj.

Glede na izdelano študijo izvedljivosti ob-
nove javne razsvetljave v Občini Škofljica, 
smo zamenjali cca 130 luči ob Dolenjski cesti, 
od južne obvoznice do Škofljice. Nameščene 
so LED luči proizvajalca Hella Saturnus. Z no-
vimi lučmi bomo na tem odseku prihranili do 
50 % električne energije.

 

Zaradi večkratnih vlomov smo morali na 
okna Zdravstvene postaje Škofljica name-
stiti kovinske rešetke. Upamo, da bo to nepri-
diprave zadržalo.

Pod Zalogom smo sanirali zemeljski 
plaz, ki se je po obilnem spomladanskem de-
ževju usul na občinsko cesto.

V Lanišču smo skupaj z JP VO-KA iz amor-
tizacijskih sredstev sanirali vodovodno čr-
pališče in delno razširili cestišče. Tako smo 
preprečili vdor odvečne vode na cestišče, ki je 
pozimi povzročala poledico.
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V Želimljem je bilo nameščenih nekaj novih 
nadzemnih hidrantov in omaric z opremo 
za najnujnejše gašenje požarov.

 

Po celotni občini je bilo saniranih pre-
cej občinskih cest. Nekatera dela so še v 
teku.

Za storitev Energetskega knjigovod-
stva je bila podpisana pogodba z Eltec Petro-
lom. S tem smo pridobili program za vodenje 
evidenc porabe elektrike, vode, plina, za jav-
ne zgradbe, kar bo v pomoč pri odločanju o 
potrebi po sanaciji objektov.

Za Osnovno šolo na Lavrici je že izde-
lan in potrjen idejni projekt, ki je osnova za 
izdelavo preostale projektne dokumentacije, 
potrebne za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Po planu naj bi bilo gradbeno dovoljenje 
izdano do konca leta 2013, pričetek del v letu 
2014. Za potrebe gradnje šole je občina od-
kupila dodatno zem-ljišče.
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S preureditvijo prostorov v starem vrt-
cu na Lavrici smo uspeli zagotoviti dodatni 
oddelek, ki bo v mesecu septembru sprejel 
14 otrok prve starostne skupine.

V Vrtcu Škofljica je še 5 prostih mest za 
otroke letnika 2008 ali 2009.

TURIZEM, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Na gradu Lisičje je v atrijskem delu obno-
vljena streha. Objekt pridobiva na svoji funk-
cionalnosti, v atriju se med poletjem odvijajo 
različne prireditve.

Hkrati je pripravljena vsa potrebna doku-
mentacija za celovito prenovo gradu, tako da 
še čakamo ustrezen razpis, kjer bomo kandi-
dirali za pridobitev nepovratnih sredstev.

V okviru RRA LUR Občina Škofljica pelje kar 
nekaj projektov:

Vključili smo se v spletni portal »gremo na 
pot«. Portal ponuja opise več kot dva tisoč 
kilometrov urejenih tematskih poti, ki so pri-
merne za kolesarjenje, tek ali hojo. Na portalu 
je podrobneje obdelana Čemšeniška grajska 
pot.
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TURIZEM Ljubljana je v sodelovanju s 26 
občinami izdelal kulinarični vodič – OKUSI 
OSREDNJO SLOVENIJO. Občina Škofljica je 
vključena s Čotovimi pijavškimi žlinkrofi in 
slastno barjansko divjačinsko omako, s katero 
bodo postregli v gostilni Petkovšek.

 

Občina Škofljica se je predstavila na sejmu 
Alpe Adria, ki je potekal v januarju 2013. Obi-
skovalci so si lahko ogledali razglednico o ob-
čini ter različne izdelke Društva upokojencev 
Škofljica.

Občina Škofljica skrbi za ohranjanje kul-
turno-etnološke dediščine. Ponovno smo se 
udeležili medobčinskega tekmovanja koscev 
in grabljic, ki je bilo tokrat v Občini Log–Dra-
gomer.

Na področju kmetijstva se je izvedlo tekoče 
vzdrževanje gozdnih cest, prav tako poljskih 
poti.

V naši občini se vse več kmetijskih gospo-
darstev odloča za prosto rejo. Naprava pašni-
kov je eden izmed ukrepov, ki se sofinancira iz 
občinskega proračuna. Na ta način se prepre-
čuje zaraščenost strmih površin.

Iz občinskega proračuna se financira tudi 
tehnična podpora v kmetijskem sektorju. Ve-
čino izobraževanj organizira Aktiv podežel-
skih žena Občine Škofljica. V mesecu juniju so 
se dekleta in žene udeležile tečaja – izdelava 
in peka potic.
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KAJ V LETU 2013 ŠE NAČRTUJEMO

• Sprejem Občinskega prostorskega načr-
ta – OPN;

• Preureditev in priključitev kotlovnice v 
Osnovni šoli Škofljica na zemeljski plin;

• Asfaltiranje povezovalne ceste Gradišče – 
Vrh v dolžini ca 500 metrov;

• Izgradnja nadomestnega mostička v Želi-
mljem (stari se je zrušil);

• Gradnja javne razsvetljave v zaselku Brez-
je;

• Čiščenje meteorne kanalizacije, peskolo-
vov in ponikalnic;

• V izdelavi je PZI projekt križišča na Orlah;
• Pripravljena je »trasa« poti za novo prido-

bitev: mini avtobus, ki bo vozil od Škofljice 
pa vse do Vrha nad Želimljami;

• V jesenskem času bosta izvedeni preda-
vanji s področja kmetijstva: uporaba starih se-
men in samooskrba na podeželju. O terminu 
in lokaciji boste pravočasno obveščeni;

• V pripravi je projektna dokumentacija za 
ureditev centra Škofljice;

• V pripravi je Elaborat za vzpostavitev ulič-
nega sistema v naši Poslovno obrtni coni;

• Za pločnik Pijava gorica imamo vso po-
trebno projektno dokumentacijo, v pripravi 
je javni razpis. V zaključni fazi je tudi pri-
prava potrebne dokumentacije za izgradnjo 
kanalizacije Pijava Gorica – Želimlje, tako da 
še vedno upamo, da bo Vlada RS ta projekt 
uvrstila in potrdila še v finančni perspektivi 
EU 2013–2017;

• V teku je postopek za izbor izvajalca za 
ureditev še zadnjega odseka ceste skozi na-
selje Dole. Predviden pričetek del je v mesecu 
septembru;

• Projektna dokumentacija za izvedbo kro-
žnega križišča pri OŠ Škofljica je v zaključni 
fazi;

• V mesecu maju 2013 je bil položen te-
meljni kamen za izgradnjo nove, sodobne le-
karne na Škofljici. Ob intenzivni gradnji se pri-
čakuje, da bo pričela delovati še v letošnjem 
letu. In takšen bo njen izgled:

• S pomočjo občine so izpolnjeni vsi pogoji 
za pričetek gradnje doma starejših občanov 
Škofljica, vključno s protipoplavnimi ukrepi 
in »TUŠ« center na Škofljici. Upamo, da se 
bosta investitorja čimprej odločila za gra-
dnjo.
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Dobro je vedeti …
• da je na dan 30. 6. 2013 naša občina štela 9.694 prebivalcev;
• da ima poleg stalnih prebivalcev občina cca 800 začasno prijavljenih 

prebivalcev;
• da je bil največji selitveni prirast med občinami zabeležen v 

Občini Škofljica; v občino se je priselilo iz drugih občin 26 oseb 
na 1000 prebivalcev;

• da sodi naša občina med »najmlajše«, po starosti občanov, seveda;
• da se je v prvi polovici letošnjega leta v naši občini rodilo 51 otrok, 

od tega 22 dečkov in 29 deklic;
• da sta Osnovna šola Škofljica in Vrtec Škofljica z novim letom postala 

samostojna javna zavoda;
• da bo v Osnovno šolo Škofljica v letu 2013/2014 vključenih približno 

905 učencev in sicer 527 učencev na razredni stopnji in 378 učencev na 
predmetni stopnji. V Vrtec Škofljica pa bo v letu 2013/2014 vključenih 
približno 419 otrok;

• da znaša povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v naši 
občini 9,9 % in sicer v obdobju od januarja do maja 2013, kar je pod 
slovenskim povprečjem;

• da se skozi Občino Škofljica vsak dan pelje preko 19.000 vozil;
• da je zakonska naloga občin financiranje oskrbe zapuščenih živali in 

da ima Občina Škofljica z Meli centrom Repče podpisano pogodbo 
za izvajanje oskrbe;

• da v naši občini deluje 37 društev, od tega 13 na področju športa;
• da je bilo do 31. 7. 2013 izdanih 25 odločb o odmeri komunalnega 

prispevka;
• da je bilo izdanih 300 potrdil o namenski rabi zemljišča in 

45 lokacijskih informacij za gradnjo objektov;
• da je po zadnjem objavljenem indeksu združenja Zlati kamen Občina 

Škofljica uvrščena na 4. mesto po številu novih delovnih mest;
• in za konec: Po zadnjem objavljenem indeksu združenja Zlati kamen je 

glede dosežene stopnje razvoja in kakovosti življenja od 211 slovenskih 
občin, OBČINA ŠKOFLJICA na 3. mestu.



Izdajatelj: Občina Škofljica
Odgovorna oseba: Ivan Jordan, župan
Gradivo pripravila: Občinska uprava
Oblikovanje in tisk: SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.
Naklada: 3.200 izvodov

DRUŽINSKA KOLESARKA POT
Občina Škofljica vabi vse ljubitelje 
kolesarjenja na 3. kolesarski 
družinski izlet po ljubljanskem barju. 
Kolesarjenje bo v soboto, 7. 9. 2013. 
Zbor udeležencev je ob 9. uri pred 
OŠ Škofljica. Sredi barja se nam bodo 
pridružili kolesarji Pijavške barjanske 
poti.

Organizatorji bodo poskrbeli za 
okrepčilo, razvedrilo ...

Vse, kar potrebujete, je brezhibno 
kolo in dobra volja! Vabljeni!

Več o kolesarski poti lahko izveste na: 
www.bikemap.net/route/1187453

... IN NE POZABITE, DA JE ZAKLJUČNA SLOVESNOST 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU V SOBOTO, 14. 9. 2013,

ki se prične z otroškim dopoldnevom 
ob 9. uri pred novim vrtcem na 
Lavrici. Naši najmlajši se bodo 

zabavali na poligonu 
varne vožnje, ustvarjali 

na delavnicah, ki jih 
pripravljajo društva. 

Istočasno se bo odvijalo 
tekmovanje koscev in 
grabljic. Tekmovalci in 

navijači, dobimo se ob 9. uri 
pred gasilskim domom na Lavrici!



Organizator 
prireditve Vsebina prireditve Datum Ura Lokacija prfireditve

KUD Škofljica
Večer pod kozolcem »120 
let od hlapona do lebdeče 
železnice«

31. 8. 2013 19.00
Javornikov kozolec
(Picerija Ona) 

ZDKCS, Kasaški klub 
Stožice v sodelovanju 
z občinami

23. slovenski kasaški derby 1. 9. 2013 14.00 Hipodrom Stožice 
Ljubljana

Občina Škofljica Slavnostna seja ob občinskem 
prazniku 2. 9. 2013 19.00 Kulturna dvorana 

Škofljica

Interesno združenje 
Naša Lavrica

Razstava starih fotografij in 
razglednic (otvoritev) 3. 9. 2013 19.30 Knjižnica Škofljica

KO ZB NOB Škofljica Srečanje članov KO ZB NOB 
Škofljica, krajanov…. 5. 9. 2013 15.00

Brezje nad Pijavo Gorico
Zbor ob 14. uri pri GD 
Pijava Gorica

Občina Škofljica
KUD Pijava Gorica
TD Škofljica

Družinska kolesarska pot 
Škofljica
Pijavška barjanska pot
/skupni projekt/

7. 9. 2013 9.00

Start pri OŠ Škofljica

Start pri skednju Pijava 
Gorica

Mateja in Marjan 
Čučkin Kmečka tržnica 7. 9. 2013 8.00 Ruskov kozolec Škofljica 

RC Royal Club Turnir trojk v odbojki na mivki 7. 9. 2013 11.00 Royal Club Smrjene

KUD Pijava Gorica Potopisno predavanje o 
Maroku 8. 9. 2013 18.00 Skedenj Pijava Gorica

TD Škofljica Renesančni večer 11. 9. 2013 18.00 Gostilna »Čot« Pijava 
Gorica

ŠD Kronos Nočni tek Škofljica 13. 9. 2013 18.00 Poslovno obrtna cona – 
AC Žgajnar

Balinarski klub 
Gradišče Balinarski turnir trojk Varžet 14. 9. 2013 8.00 Igrišče Vrh nad 

Želimljami

TD Lavrica, TD 
Škofljica

Občinsko tekmovanje koscev 
in grabljic 14. 9. 2013 9.00 Zbor pred Gasilskim 

domom na Lavrici

Občina Škofljica – 
društva

Otroško dopoldne 14. 9. 2013 9.00 Prostor pred novim 
vrtcem na Lavrici

Občina Škofljica Osrednja prireditev ob 
občinskem prazniku 14. 9. 2013 18.00 Prostor pred novim 

vrtcem na Lavrici

Albinca Pesek
Gledališče Smejček
Sonja Pirman

Strokovno predavanje
Lutkovna predstava
Bralna skupina

23. 9. 2013
24. 9. 2013
25. 9. 2013

19.30
17.30
19.30

Knjižnica Škofljica

KUD Pijava Gorica Gledališka predstava Kekec 28. 9. 2‘013 18.00 Skedenj Pijava Gorica

KOLEDAR PRIREDITEV OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE ŠKOFLJICA 2013


