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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Občino Škofljica želimo ob močni podpori Vlade Republike Slovenije 
spraviti v korak s časom in se razviti v občino, ki je blizu svojim občanom 
in servis za zadovoljne občane. Kot primestna občina glavnega mesta 
Slovenije Ljubljane se moramo razvijati v duhu moderne občine. Hkrati je 
Škofljica občina, ki ima veliko zelenih površin, gozdov in naravnih danosti 
in tako možnosti, da se razvije v občino s turistično in športno ponudbo 
s kolesarskimi in pohodniškimi potmi za svoje občane in obiskovalce. 
Škofljica je ena manjših občin v Sloveniji in kot taka mora razvijati svojo 
butičnost. Zaradi zgodovine razvoja občina nima pravega jedra občine. 
Občina je nekako »umetno« razdeljena na tri področja, ki so se razvijala 
zelo različno: Lavrica, Škofljica in manjši kraji južno od proge, kjer gre tudi za 
področja razpršene gradnje.

Vsako od teh področij je lahko priložnost, ki jo lahko občina izkoristi v prid 
svojih občanov. Skupaj z državo lahko uredimo moderne in pretočne 
prometne povezave skozi občino naprej do glavnega mesta. Občanom 
bomo omogočili in približali različne vrste mobilnosti, ki bodo omogočale 
manj porabljenega časa za pot do glavnega mesta in nazaj. Manj 
porabljenega časa na poti pa pomeni več prostega časa za družino in 
osebno življenje občanov. Za ta prosti čas pa mora občina zagotoviti 
prostore in vsebine, s katerimi se bodo občani vseh generacij poistovetili, 
ter sodelovali pri razvoju občine in vsebin v njej.  Narava je subjekt 
zaščite, interesi naravnega okolja so skupni interesi. Napredek, razvoj in 
gospodarska rast ne smejo biti izgovor za neodgovorno ravnanje z okoljem.
Zavračamo delitve na podlagi kakršnih koli osebnih okoliščin. Gibanje 
Svoboda Škofljica zato zagovarja pravico do vključenosti tako skupin kot 
vsakega posameznika v procese odločanja in sodelovanja o delovanju 
Občine Škofljica.



Volilni program

POSODOBLJENA INFRASTRUKTURA  
PO MERI OBČANOV.

Cilj je povečati učinkovitost gospodarjenja z obstoječo 
infrastrukturo in oblikovati strategijo razvoja. Prioritetno 
je  potrebno vsem gospodinjstvom zagotoviti priključek na 
vodovodni sistem ter pospešeno izgraditi kanalizacijsko omrežje 
in male čistilne naprave. Nadalje je treba osnovati strategijo 
lokalnega cestnega omrežja, ki bo zagotavljala varen promet 
za vse udeležence v prometu. Strategija bo izluščila seznam 
prednostnih prometnih infrastrukturnih projektov, temu pa bo 
sledilo urejanje cestišč, gradnja pločnikov, kolesarskih stez in 
ustreznega odvodnjavanja meteornih voda. Skupaj z državo je 
treba neumudoma pričeti z ureditvijo nivojskega železniškega 
prehoda na Škofljici, izgradnjo sodobne železniške postaje v 
samem centru in izgradnjo obvozne ceste. 

Z ustrezno navezavo kolesarske poti na kolesarsko omrežje 
Mestne občine Ljubljana  bo poskrnljeno za varno pot  občanov 
do delovnega mesta. Kolesarske poti je potrebno smiselno 
navezati na železniško postajo. Ob avtobusnih postajališčih 
zagotoviti ustrezno varovanje koles za tiste, ki bodo prikolesarili 
do javnega potniškega prometa.

Hitro je potrebno najti vire stabilne električne energije za vsa 
gospodinjstva v občini. Obstoječe transformatorske postaje so 
preobremenjene, saj intenzivni stanovanjski gradnji ni sledila 
nadgradnja električnega omrežja.

Pospešiti moramo energetsko sanacijo javnih objektov ter s 
spodbudami in izobraževanjem pomagati k učinkovitejši rabi 
energije v gospodinjstvih vključno z gradnjo sončnih elektrarn, s 
čimer bomo sledili zelenemu preboju občine. 
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V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor želimo pripraviti 
načrt rednega vzdrževanja hudournikov in brežin, s čimer bomo 
zmanjšali poplavno ogroženost občine.

ZA UČINKOVIT JAVNI SERVIS,  
KI TEMELJI NA DEMOKRACIJI

Z informacijsko tehnologijo želimo omogočiti stalen, 
sistematičen in odprt dialog med občani in občinsko upravo. 
Na interaktivni spletni strani bomo objavljali vse pomembne 
podatke, ki bi utegnili zanimati občane. Ažurno bomo objavljali 
vse javne razpise in njihove rezultate, čistopise zapisnikov sej 
Občinskega sveta ter avdio in video zapise sej občinskega 
sveta. S tem želimo delo občinskega sveta približati občanom 
in jih hkrati vključiti v sistem odločanja o delovanju Občine 
Škofljica. Na voljo bodo poročila o finančnem poslovanju občine 
in o projektih v teku. Zagotovili bomo namensko obveščanje  
o dogodkih v občini, odprtih postopkih, izpadih, zaporah in 
projektih v teku preko e-pošte ter SMS sporočil Vzpostavili bomo 
spletni portal za »Pomoč občanom«, kamor bomo lahko vsi 
občani javljali nepravilnosti v občini. Preko spletne strani bodo 
lahko občani ali društva pod enakimi pogoji imeli možnost 
najema občinskih prostorov za razna druženja in prireditve. 
Onemogočili bomo politične vplive na kadrovanje in strokovno 
delo občinskih uslužbencev. Vzpostavili bomo ustvarjalno in 
spodbudno delovno okolje in dosledno izvajali načela prijazne 
občinske uprave, ki bo na voljo občanom. Prav tako bomo vsem 
občanom ponudili možnost plačila položnic brez provizije. Pri 
zagotovitvi virov financiranja večjih projektov ne bomo odvisni 
samo od lastnih virov in virov države – prizadevali si bomo 
zagotoviti tudi čim več nepovratnih evropskih sredstev, sredstev 
od koncesij in javno zasebnih partnerstev. 
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KREPILI BOMO GOSPODARSTVO IN 
SPODBUJALI TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Zagotovili bomo proaktivno klimo, ki bo naklonjena podjetjem 
z visoko dodano vrednostjo. V okviru javnih razpisov bomo 
zagotavljali subvencije panogam, ki so za občino širšega 
pomena. S tem bomo spodbujali zlasti tista podjetja in panoge, 
ki bodo za občino prinašali dodano vrednost in bodo temeljili na 
trajnostnem razvoju. 

Že pri razvoju občine bomo posebno pozornost namenili 
varovanju okolja z razvojem ekološkega kmetovanja, ohranjanju 
dediščine in spodbujanju zdravih načinov prehranjevanja. Z 
ustreznimi finančnimi spodbudami bomo skušali revitalizirati 
kmetijske površine in na drugi strani zagotoviti podporo kmetom 
pri trženju pridelkov. Na spletne strani občine bo na voljo stran, ki 
bo namenjena prodaji in izmenjavi lokalnih izdelkov (e-tržnica). 

V vrtcu in osnovni šoli bomo vzpodbujati, da se za pripravo 
obrokov v največji možni meri uporablja lokalno pridelana hrana. 
O pomenu lokalne hrane želimo aktivno osveščati tudi otroke v 
vrtcu in osnovni šoli.

Trendi v prehranjevanju narekujejo ekološko pridelano zelenjavo 
in sadje, ki pa sta draga, sploh če kupujemo za celotno 
družino. Torej ne preseneča, da se vse več ljudi tudi v urbanih 
okoljih odloča za lastno pridelavo. Zato bomo v prihodnjem 
obdobju zainteresiranim občanom v sodelovanju z lokalnim 
prebivalstvom v najem ponudili zemljišča za namen urbanega 
vrtičkarstva. Socialno šibkejšim želimo zagotoviti simbolično 
najemnino občinskih vrtičkov. Najemniki se bodo zavezali, 
da bodo obdelovali vrtove v skladu s standardi, ki veljajo za 
ekološko kmetovanje.
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI KOT JEDRO 
SKUPNOSTI OBČINE

Občina Škofljica bo destinacija za enodnevne kulturno-
rekreativne izlete. Vrata bo odprla kolesarskemu turizmu. 
Ustanovili bomo Zavod za turizem in kulturo. Med poletjem se 
bodo v občini odvijale športne, kulturne in glasbene prireditve. 
Dvorec Lisičje bomo revitalizirali in z njim obogatili kulturno-
turistično središče regije. 

Povečali bomo proračunska sredstva za programe društev, ki 
so temeljno gibalo civilne družbe v občini. Društva upokojencev 
bodo imela pri tem poseben status. Vzpodbujali bomo program 
“Starejši za starejše”.

Šport ne sme biti le privilegij posameznikov. Za šport otrok, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, bomo povišali 
sredstva. Objekti v občinski lasti bodo na razpolago za najem 
vsem društvom in posameznikom.

Posebej bomo spodbujali ljubiteljsko kulturo in prostovoljna 
gasilska društva in jim uredili poseben status. 

Ohranili bomo dosedanje socialne transferje in zagotovili darilo 
ob rojstvu otroka.

Podpora najšibkejšim v naši družbi je pomembna vrednota, ki jo 
bomo še nadgrajevali. Zlasti pomembno je sodelovanje Občine 
Škofljica z društvi upokojencev, Karitasom in Rdečim križem. 
Zahtevali bomo ustanovitev medgeneracijskega centra.

Glede na število prebivalcev je občina upravičena do celostne 
zdravstvene oskrbe občanov. Zato se bomo zavzemali 
za ustrezno število pediatrov, družinskih zdravnikov in 
zobozdravnikov.

Pomagali bomo pri ustanovitvi Mladinskega sveta in mlade 
spodbudili, da postanejo partner pri načrtovanju Strategije 
vključevanja mladih v delo in življenje občine Škofljica. V 
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najkrajšem času bomo odprli Mladinski kulturni center, ki 
se bo z načrtnim spodbujanjem podjetništva med mladimi, 
organiziranim izobraževanjem in organizacijo večjih kulturnih in 
glasbenih dogodkov že v tem mandatu potegoval za prestižni 
znak »Mladim prijazna občina«.

Razpisali bomo enoletne štipendije in enkratne denarne pomoči 
za posebno nadarjene dijake in študente.
 

ZA ODPRTO OBČINO, KI TEMELJI NA 
DEMOKRACIJI IN SODELOVANJU

Politično kulturo želimo spraviti na višjo raven, zato bo občina 
delovala transparentno in bo sistematično spodbujala 
sodelovanje občanov pri odločanju. Transparentnost in ničelna 
toleranca pri korupciji sta naši prednostni nalogi, zato bo naše 
delo pregledno in zakonito. 

Gradivo za občinske seje bo na voljo pravočasno v pregled in 
mnenje občanom. Občani bodo povabljeni, da spremljajo delo 
občinskega sveta. S tem želimo vse občane vključiti v tvorno 
sodelovanje pri vodenju naše občine, kjer bomo zagotavljali 
odprt politični prostor s poudarkom na vsebinah.

Občina bo delovala na vseh ravneh policentrično in hkrati 
povezovalno. Občanom bo preko ožjih lokalnih skupnosti 
omogočen dostop do mehanizmov odločanja. Ožje lokalne 
skupnosti (krajevne, vaške in četrtne skupnosti) so temeljne 
strukture vodenja na najnižji ravni občine. Njihovo delo in 
predloge bomo obravnavali resno in odgovorno. Z ustrezno 
spremembo Statuta in Poslovnika jim bomo zagotovili ustrezno 
mesto znotraj mehanizmov odločanja.
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Z uvedbo participativnega proračuna in sodelovanja z lokalnimi 
krajevnimi skupnostmi bodo o projektih in razvoju krajev v 
občini odločali predvsem neposredno krajani. Kot dobro vodena 
občina bomo spodbujali aktivno vlogo občanov, jih vključili v 
pripravo strategij, pospeševali prostovoljstvo in pomagali pri 
organiziranemu delovanju vseh občanov.

Lokalne potenciale bomo razvijali z lokalnimi rešitvami in si 
prizadevali, da se lokalni problemi rešujejo lokalno. Družbo bomo 
gradili od spodaj navzgor, kar vidimo kot bistven element naše 
lokalne politike.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Ureditev nivojskega prehoda železniške proge na Škofljici z 
obvozno cesto in pločnikom od Škofljice do Lavrice

VC sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter Slovenskimi 
železnicami želimo čim prej urediti prehod železniške proge na 
Škofljici z obvozno cesto in pločnikom od Škofljice do Lavrice. 
Realizacija projekta bo bistveno izboljšala kvaliteto življenja 
krajanov južno od proge. Pot do Ljubljane in nazaj bo hitrejša in 
varnejša za vse udeležence v prometu. Poseben poudarek je na 
varnih šolskih poteh, saj sta v bližini železniškega prehoda šola in 
enota vrtca.

Projekt 2

Ureditev osrednjega dela trga na Škofljici

Ureditev železniškega prehoda in dveh semaforiziranih križišč 
omogoča nov prostor, na katerem je mogoče razvijati osrednji 
del urbanega prostora na Škofljici, ki bo služil druženju ter 
prostočasnim aktivnostim občanom Škofljice in ne bo namenjen 
prometu.



Projekt 3

Digitalizacija in modernizacija informiranosti občanov

Občina Škofljica mora kot moderen servis  občanom omogočiti:
 - tekoče informiranje preko e-pošte;
 - digitalizacijo oddaje dokumentacije preko spleta;
 - odzivnost uslužbencev občine;
 - ureditev oglaševanja in obveščanja na vseh površinah in skrb 
za izgled krajine.

Projekt 4

Samooskrba občanov in javnih ustanov z obnovljivimi viri 
energije

Strehe morajo postati prostor za postavitev sončnih elektrarn, 
ki javnim ustanovam in občanom omogočajo samooskrbo z 
električno energijo. 
Občina poskrbi za:

 - obveščenost občanov o razpisih s področja zelenega preboja 
na ravni države in EU; 

 - pomoč občanom pri pridobivanju soglasij.

Projekt 5

Medgeneracijsko povezovanje s poudarkom na dogajanju za 
mlade

Kultura, šport in zabavne vsebine povezujejo generacije. 
Pomembni so predvsem mladi, ki so temelj za rast in razvoj 
zdrave in moderne družbe. S participacijo idej in uporabo 
proračuna neposredno kreirajo razvoj občine. Vložek v ljudi je 
vložek v prihodnost.




