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Naša lista za našo Škofljico!
Program Neodvisne liste NAŠA OBČINA temelji na sedmih pravicah
občank in občanov Občine Škofljica: pravice do dobrega življenja in
solidarne družbe, do skupnosti, do dobre politične oblasti, do čiste
narave, do človeku prijaznega gospodarstva, do vključenosti in do
digitalizacije občinskih storitev. Naša neodvisna lista zagotavlja
navedene pravice vsem občanom Občine Škofljica.

Občani Občine Škofljica so prvi in najpomembnejši gradniki uspešnega in
razvitega domačega kraja ter občine kot lokalne skupnosti oziroma
prostora, ki nam je dan za življenje in v upravljanje. Povezani v različne
strukture, zlasti društva, združenja in klube, omogočajo uspešen razvoj in
ustvarjalno družbo, s tem pa zagotavljajo kakovostno življenje v naši
občini.
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PROGRAMSKA NAČELA
Občina Škofljica bo gradila svojo jasno identiteto, s poudarkom na
odprtosti in povezovanju, sobivanju tradicije in sodobnih gibanj.
S svojo odprtostjo bo postala pomemben kulturni, gospodarski in
mladinski center, vzorna pa bo tudi pri aktivnostih na področju
trajnostnega razvoja.
Razvojna vizija bo težila k uravnoteženemu razvoju s privlačno bivalno
klimo, prijaznostjo in tolerantnostjo občank in občanov, okoljski vzdržnosti
in kakovosti življenja.
Privlačno, prijazno in varno življenjsko okolje s smiselno razporejenim
omrežjem javnih ustanov in storitev za vse generacije in vsem dostopnimi
trajnostnimi oblikami mobilnosti so naši cilji za naslednje generacije.

STRATEGIJA
Občina je skupnost, ki mora svojim članom zagotavljati ustrezne standarde
na vseh življenjskih področjih. Zato potrebuje ustrezen temeljni akt,
strategijo, na podlagi katere lahko enakomerno zagotavlja ustrezen razvoj
na vseh področjih in za vse občane.
Zato bomo izdelali in v najkrajšem času sprejeli dobro in uspešno
strategijo, ki bo celovita, uravnotežena, dolgoročno usmerjena in
trajnostno naravnana. Pokrivala bo vsa pomembna področja in bo nastala
z visoko stopnjo soudeležbe občanov.
Del strategije bo vizija, ki bo podprta s seznamom konkretnih razvojnih
predlogov in prioritetno ovrednotena. Po sprejetju pa jo bo občina
zavezana spoštovani in uresničevati.
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PROGRAMSKA PODROČJA
OBČINSKA INFRASTRUKTURA
Povečali bomo učinkovitost gospodarjenja z obstoječo infrastrukturo
in oblikovali strategijo investicij v razvoj lokalne infrastrukture.
Vsa gospodinjstva morajo biti priključena na javni vodovod v najkrajšem
možnem času. Sanacija starejšega vodovodnega sistema in zagotovitev
neoporečnosti vode bo ena izmed prioritet pri upravljanju občine.
Nesprejemljivo je, da imamo v občini še vedno gospodinjstva brez
ustreznega vodovodnega sistema. Problem so tudi nekateri manjši
vodovodi, ki so zastareli ali pa ne zadoščajo sedanjim potrebam. Vsi so
sicer predani v upravljanje VO-KA, vendar jih bo potrebno pospešeno
sanirati. Naša prioriteta bo v roku dveh let vsem gospodinjstvom v
občini zagotoviti priključek na ustrezen vodovodni sistem.

Oblikovati mrežo kvalitetnih lokalnih cest, ki bo zagotavljala varen lokalni
promet za vse njegove udeležence. Na podlagi prednostne liste postopno
urejanje cestišč, gradnja pločnikov, kolesarskih stez in izgradnja
ustreznega odvajanja meteorne vode.
Menimo, da je potrebno tudi lokalne ceste povezovati v smiselno cestno
omrežje, ki mora biti namenjeno lokalnemu prometu ter varno zlasti za
pešce in kolesarje. Občino Škofljica prečkajo zelo obremenjene
regionalne ceste, zato je potrebno lokalnemu prometu dajati še toliko
večjo pozornost. Nujno je potrebno načrtovati varne kolesarske steze, s
katerimi bomo občanom zagotovili poceni ter zdravju in okolju prijazno
gibanje po naši občini. Z ustrezno navezavo kolesarske poti na Mestno
občino Ljubljana bomo našim občanom zagotovili varno pot do
delovnega mesta v Ljubljani. Kolesarske poti je potrebno smiselno
navezati tudi na železniško postajališče ob avtobusnih postajališčih pa
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zagotoviti ustrezne kolesarnice za tiste, ki bi iz zaledja prikolesarili do
javnega potniškega prometa.

Zagotavljanje stabilne električne energije za vsa gospodinjstva v občini.
Nadgradnja energetske infrastrukture.
Občina Škofljica ima sicer zagotovljeno preskrbo z električno energijo,
vendar so obstoječe TP zelo obremenjene oziroma preobremenjene.
Intenzivni gradnji nadgradnja električnega omrežja ni sledila, ker pa
se je Ljubljana bistveno bolj širila proti severu kot jugu, je bila iz
načrtov izvzeta gradnja nove RTP pri Babni Gorici. Zaradi slabe
elektrike iz poslovno-obrtne cone odhajajo investitorji, kar je velika
škoda za našo občino. Zato je potrebno v najkrajšem možnem času
zagotoviti stabilno in zadostno oskrbo z električno energijo ne le za
gospodinjstva pač pa tudi za gospodarstvo, da preprečimo nastajanje
gospodarske škode in zagotovimo zagon poslovno-obrtne cone.

Redno vzdrževanje hudournikov in brežin tekočih voda kot temeljni ukrep
za večjo poplavno varnost v občini.
Potem ko so bile izdelane poplavne študije tudi za 500-letne vode, je
bilo ugotovljeno, da je praktično celotno področje Občine Škofljica
poplavno ogroženo. Kot najboljšo poplavno varnost vidimo zlasti v
rednem vzdrževanju vodotokov in hudournikov, saj se padavine vedno
bolj koncentrirajo, kar pomeni, da sedanje struge ob nalivih skorajda
ne zmorejo več pretoka, ki so ga včasih. Oblikovali bomo prioritetno
listo čiščenja vodotokov, po potrebi pa tudi njihovo rekonstrukcijo.

Pospešena gradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih, v katerih je izvedba
možna v razumnem roku. V prvem letu mandata sprejeti Pravilnik o
dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Škofljica.
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Slovenija se je ob vstopu v Evropsko unijo obvezala, da bo uredila
sistem čiščenja komunalnih odplak bodisi s kanalizacijskim sistemom
bodisi s hišnimi čistilnimi napravami za objekte, ki jih kanalizacija ne
bo dosegla. To bo izredno velik strošek za individualne investitorje,
zato bo pri izgradnji malih čistilnih naprav morala sodelovati tudi
občina. Medtem ko so mnoge občine že sprejele ustrezne odloke o
sofinanciranju, pri nas o tej temi niti še nismo javno spregovorili, kljub
temu, da smo ravno svetniki naše neodvisne liste o tem večkrat
spraševali. Zato bo to pomembna tema že v prvem letu prihodnjega
mandata.

Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo javnih objektov ter z spodbudami
in izobraževanjem pomagali k učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih
Občine Škofljica.
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GOSPODARSTVO
Zagotovili bomo proaktivno klimo, ki bo izrazito naklonjena ustvarjanju
vrednosti z delom in znanjem in bo vabljiva za vrhunske dinamične
podjetnike.
Želimo oblikovati pozitivno podjetniško okolje ter postati močan
gospodarski center, ki bo deloval na globalnem trgu.
Med ukrepe za spodbujanje podjetništva bomo uvedli postopno
plačevanje komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za investicije v prvih letih delovanja.
Plačilo komunalnega prispevka je ob investiciji v nov poslovni prostor
za podjetnika zagotovo velik zalogaj, zato bomo sprejeli ustrezno
sistemsko rešitev, s katero bomo podjetnikom, ki bodo v Občino
Škofljica s svojo dejavnostjo prinesli dodatno vrednost, npr. odprtje
novih delovnih mest, omogočili postopno plačevanje komunalnega
prispevka, v prvih letih delovanja pa znižali plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.

Subvencionirali bomo obrestne mere za podjetniška posojila in
individualno obravnavali poslovna povpraševanja ter omogočili tesno
sodelovanje z vsemi institucijami v občini.
V okviru prenovljenih javnih razpisov bomo zagotovili del sredstev za
subvencioniranje obrestne mere za podjetniška posojila. S tem bomo
spodbujali zlasti tiste gospodarske dejavnosti, ki bodo za občino
prinašala dodatno vrednost in bodo temeljila na trajnostnem razvoju.

Povečali bomo obseg sredstev za pospeševanje podjetniškega razvoja ter v
okviru poslovne cone razvili mrežni podjetniški inkubator. Za izvedbo
projekta bomo pridobili evropska sredstva.
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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Kot prispevek k boljšemu zagotavljanju ustreznega podpornega okolja
za razvoj podjetništva in podjetij ter k odpiranju novih delovnih mest
bomo uredili in vzpostavili Mrežni podjetniški inkubator. Ta bo v
pomoč potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami,
novo nastalimi podjetji, ki potrebujejo strokovno podporo ter ugodnejše
poslovne prostore in obstoječimi podjetji
s svojo svetovalno,
informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo. Inkubator bo
dodatno pozornost namenil mladim, ki želijo pridobiti izkušnje,
podjetniška znanja in razvijati podjetniške veščine. V okviru Mrežnega
podjetniškega inkubatorja bo deloval tudi »Mladinski podjetniški
inkubator« s ciljem, da se mlade animira in usmeri v podjetništvo.

Uvedli bomo podjetniški kolegij kot sistematično dvosmerno komunikacijo
med županom in podjetniki v občini.
Poglobili bomo gospodarsko sodelovanje in oživili stike s pobrateno občino
Mersch v Luksemburgu.
Pri svojem delu se bomo naslanjali na dobre prakse in občina Mersch, s
katero smo pobrateni, bomo ponovno vzpostavili stalen stik, preko
katerega bomo izmenjavali mnenja in izkušnje na vseh področjih
občinske problematike.

Iskali bomo različne možnosti in oblike javno-zasebnega partnerstva.
Glede na to, da so finančni viri zelo omejeni, bomo iskali možnosti in
oblike javno-zasebnega partnerstva za vsa področja, kjer bo le-to možno
izvesti v obojestransko korist. To nikakor ne pomeni, da bomo z
občinskim premoženjem ravnali negospodarno, saj zasebno lahko v
širšo korist pomembno oplemeniti javno in obratno.
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OKOLJE IN PROSTOR
S sprejemom ustreznih aktov bomo zagotovili zdravo okolje
in gospodarno ravnali s prostorom, ki nam je dan za bivanje.
Pri pripravi občinskega prostorskega načrta smo se srečali z dvojno
problematiko. Na eni strani z izredno počasnim odzivanjem državnih
služb, ki dajejo potreba soglasja oziroma usmeritve, na drugi strani pa
s kar 650 pripombami občanov, ki so jih le-ti podali ob razgrnitvi.
Večina le-teh je bila zavrnjena. Ker so se ob tem začele pojavljati
špekulacije, da so nekateri na račun novih zazidljivih zemljišč izgubili
že zazidljiva zemljišča, menimo, da je potrebno pripombe preučiti in
odgovore nanje ustrezno utemeljiti, ob zaznanih nepravilnosti pa
sprožiti revizijske postopke. Nihče ne sme biti oškodovan zaradi
neposredne koristi nekoga drugega!

Začeli bomo s postopno legalizacijo črnih gradenj povsod tam, kjer bodo to
dopuščali veljavni prostorski akti.
Na področju Občine Škofljica je več črnih gradenj, ki bi zlasti po
sprejemu občinskega prostorskega načrta lahko bile legalizirane. V
mandatu 2018–2022 bomo sprejeli ustrezne sistemske rešitve, da bodo
črnograditelji lahko po tem, ko bodo poravnali obveznosti z naslova
komunalnega prispevka, legalizirali svoje črne gradnje. Občani bodo o
postopkih in statusih vlog redno obveščeni preko navadne ali e-pošte.

Na področju trajnostne energetike bomo z jasno postavljenimi cilji
povečali delež energije iz obnovljivih virov.
Vzpostavili bomo pogoje za trajnostno javno razsvetljavo (futurelights).
Občina je v tem mandatu zamenjala precejšnje število luči javne
razsvetljave in hkrati postavila kar nekaj novih. Žal dobavitelj ni bil
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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izbran dovolj previdno, tako da so naše svetilke trenutno v stečajni
masi propadlega ponudnika. Člani Neodvisne liste Naša občina
menimo, da je izbrana javna razsvetljava premočna in zaradi bele
svetlobe povsem neustrezna in celo škodljiva. Na nekaterih mestih je
bistveno preveč skoncentrirana, po nekod pa verjetno celo nepotrebna.
V skrbi za zdravo okolje je potrebno smiselno umeščati tudi javno
razsvetljavo, hkrati pa jo graditi kakovostno in enotno. Z revizijo bomo
preverili smotrnost nabavljenih svetilk in pregledali finančno breme in
učinke.

Posebno skrb bomo namenili varovanju Ljubljanskega barja in gozdnih
površin.
Občani Občine Škofljica imamo izredno srečo, da lahko na pragu
glavnega mesta živimo v izredno zelen naravnem okolju. Z ene strani
nas obdaja mešani gozd, z druge strani ljubljansko barje. Oba
ekosistema dajeta višjo kakovost našemu življenju, zato moramo zanju
ustrezno skrbeti in ju varovati v največji možni meri. Poskrbeli bomo
za vzdrževanje gozdnih vlak in napravo novih, hkrati pa za utrjevanje
in vzdrževanje kolovoznih poti po ljubljanskem barju. S tem bomo
zagotovili ustrezen dostop kmetom do njihovih zemljišč, občanom in
obiskovalcem pa ustrezne poti za rekreacijo.
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KMETIJSTVO
Kmetijstvo bomo podprli
zlasti pri zagotavljanju lokalne preskrbe s hrano in domačimi proizvodi.
Že pri samem razvoju občine bomo posebno pozornost namenili varovanju
okolja z razvojem ekološkega kmetovanja, ohranjanju dediščine in
spodbujanju bolj zdravih načinov prehranjevanja.
V Občini Škofljica delež kmečkega prebivalstva predstavlja zgolj 7 %
naših občanov, tako so potrebe po doma pridelani hrani bistveno večje,
kot jih lahko zagotovimo sami. Z ustreznimi finančni spodbudami bomo
skušali revitalizirati kmetijske površine, na drugi strani pa zagotoviti
podporo kmetom pri trženju pridelkov.

Spodbujali bomo lokalno oskrbovalno verigo za domače prebivalstvo.
Kot idealno priložnost za srečanje ponudbe in povpraševanja po domači
pridelani hrani vidimo v kmečki tržnici, ki enkrat mesečno zaživi pod
Ruskovim kozolcem. Občina se bo zlasti z vidika promocije vključila v
spodbujanju občanov, da sadje, zelenjavo in domače proizvode kupujejo
na domači kmečki tržnici. V okviru prenovljene občinske spletne strani
bo na voljo stran, ki bo namenjena objavi prodaji in izmenjavi lokalnih
izdelkov (e-tržnica).

Hrana za šole in vrtce mora biti v največji možni meri lokalno pridelana.
Obroki v osnovni šoli in vrtcu naj se v največji možni meri pripravljajo
iz hrane, pridelane na Slovenskem. Učencem in učenkam naj se
privzgaja čut in znanje gojenja domače zelenjave, po možnosti preko
šolskega vrta.
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Zagotovili bomo zemljišča za ureditev urbanih vrtov.
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 občankam
in občanom v najem ponudili zemljišča za namen urbanega vrtnarstva.
Socialno šibkejšim se zagotovi simbolična najemnina. Najemniki se
bodo zavezali, da bodo obdelovali vrtove v skladu s standardi, ki veljajo
za ekološko kmetovanje.

TURIZEM
Občina Škofljica bo odlična destinacija za enodnevni kulturno-rekreativni
izlet tako za domačega kot za tujega gosta. Vrata bo odprla
kolesarskemu turizmu.

V prvem letu bomo ustanovili Zavod za turizem in kulturo. Verjamemo, da
lahko z zanimivo in privlačno ponudbo privabimo številne turiste iz
Ljubljane.
Ideja enodnevnega izleta v Občini Škofljica kot tržnega produkta je že
precej časa prisotna, vendar se nikoli ni dovolj sistematično in vztrajno
pristopilo k trženju tega produkta. V smiselno celoto bi v sodelovanju z
gostinci združili vzpostavljene poti in kulinarično ponudbo. Podprli bi
ustrezno oglaševanje in promocijo zlasti preko že obstoječih spletnih
portalov. Naš cilj je pridobitev enodnevnih turistov iz Ljubljane (1%),
na kar je zaledne občine pozval tudi župan Mestne občine g. Janković.V
okviru prenovljene spletne strani, bomo na enem mestu povezali lokale
ponudnike turističnih in kulinaričnih storitev.

Z že postavljeno mrežo pohodnih poti in z vključitvijo izbrane gostinske
ponudbe bo Občina Škofljica postala prepoznavna pri vseh ljudeh, ki
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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rekreacijo radi združijo z dobro domačo hrano. Z ustreznim marketinškim
pristopom lahko v sodelovanju z društvi in domačimi gostinci začnemo
uspešno zgodbo enodnevnega izletništva v Občini Škofljica. Velik potencial
je v praznem dvorcu Lisičje.
Občani dobo preko kampanj za obveščanje redno obveščeni o lokalnih
dogodkih.
V občini bomo vsakoletno organizirali velik glasbeni festival, za katerega
verjamemo, da bo z leti postal poznan po celi Sloveniji. Med poletjem se
bodo v občini odvijale mnoge športne, kulturne in glasbene prireditve,
tako da našim občankam in občanom ne bo potrebno po zabavo hoditi v
sosednje občine. Za organizacijo teh dogodkov bo poskrbel mladinski svet,
Zavod za turizem in kulturo in Športna zveza.

V sodelovanju z EUROVELO SLOVENIJA in v sklopu vzpostavitve kolesarske
signalizacije in izgradnje kolesarskih poti čez Slovenijo na trasi Baltik–
Gdansk–Pulj, bomo čez celotno občino povsem brez občinskih sredstev
zgradili in ustrezno označili sodobno kolesarsko pot. S tem bo občina
odlična destinacija tudi za nočitve kolesarjev, hkrati pa se bodo razvijale
druge uslužnostne dejavnosti.
EUROVELO je evropska mreža daljinskih kolesarskih poti in projekt,
ki ga koordinira Evropska kolesarska zveza – EFC, v sodelovanju z
nacionalnimi in regionalnimi partnerji. Gre za 13 dejanskih,
meddržavnih poti, ki prepredajo celotno Evropo. Le-te so namenjene
kolesarskemu turizmu po celotni celini. Poti so zgrajene iz že obstoječih
kolesarskih poti, cest in potrebnih novogradenj, ki so potrebne za
sklenitev vseh poti skupaj. Spletna stran Eurovelo: www.eurovelo.org.
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Poleg izboljšanja prometne varnosti bo izgradnja omenjenega
kolesarskega odseka prispevala tudi k možnosti varnega prevoza na
delo in rekreacije lokalnemu prebivalstvu.

Sedež EUROVELO SLOVENIJA bomo postavili v Občini Škofljica in z njim
naše ime dejansko vnesli na zemljevid Evrope.
Dvorec Lisičje bomo revitalizirali v okviru javno-zasebnega partnerstva in z
njim oblikovali kulturno-turistično središče regije.
Preko spletne strani bodo lahko občani ali društva imeli možnost najema
občinskih prostorov za razna druženja in pripreditve.

Neodvisna lista NAŠA OBČINA
www.skofljica.eu

16

Program naše neodvisne liste NAŠA OBČINA za lokalne volitve 2018

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Z dosedanjimi finančnimi transferji in z novimi finančnimi spodbudami
bomo zagotovili pogoje za ustvarjalnost, dinamičnost, samozavestnost,
prodornost in solidarnost občank in občanov Občine Škofljica.
Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
Spremljali bomo demografska gibanja pri predšolski populaciji otrok. Po
potrebi bomo razpisali koncesijo za dodatne programe predšolske vzgoje.
Podpiramo policentrični razvoj občinskih omrežij vrtcev.
Glede na projekcijo se bo trend tako priseljevanja kot naravnega
prirastka še kar nekaj časa povečeval, zato bo potrebno poskrbeti za
dodatne kapacitete za predšolsko vzgojo. Dodatne možnosti vidimo
zlasti v policentričnem razvoju mreže oddelkov, ki bi našli svoj prostor
v obliki modularnih enot tudi na južnem delu občine (Pijava Gorica,
Smrjene, Gradišče, Vrh nad Želimljami).

V najkrajšem možnem času bomo dokončali 18 oddelčno osnovne šolo s
telovadnico. 15 let je predolga doba za gradnjo osnovne šole in
prepotrebno telovadnico.
Če se želimo izogniti dvoizmenskemu pouku, moramo do prihodnjega
leta zagotoviti vsaj del novih prostorov za prvo triado. Glede na naglo
rast števila učencev pa je potrebno z gradnjo nove osnovne šole končati
čim prej. Razlogov za čakanje ni več!

Trudili se bomo za povsem brezplačno osnovno šolo.
S podporo občine, podjetij in donatorjev so lahko brezplačne vse šolske
aktivnosti, od šole v naravi, preko učbenikov do obšolskih aktivnosti. V
ta dobrodelni projekt bomo tako vključevali občane in otrokom
privzgajali čut za javno dobro.
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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Društva – Civilna družba
Povečali bomo sredstva za programe društev, združenj in klubov, ki so
temeljno gibalo civilne družbe v Občini Škofljica. Smo povsem na dnu med
vsemi slovenskimi občinami po številu društev na 1000 prebivalcev. Prav
zato bomo za delovanje društev namenili od 30 – 50% več sredstev.
Višina sredstev za sofinanciranje programov društev je že nekaj let
nespremenjena. Zato bomo višino te postavke ustrezno povečali tudi s
postavke v zadnjem času precej povečanih »županovih sredstev«. V naši
neodvisni listi menimo, da mora ta sredstva deliti neodvisna komisija
predstavnikov društev in ne posameznik.

Financiranje društev upokojencev bo urejeno z novim odlokom.
Društva upokojencev predstavljajo organizacijo s homogenim
članstvom in posebnim poslanstvom skrbi za generacijo v tretjem
življenjskem obdobju. Njihovi programi so specifični in težko pridejo do
ustreznih sredstev preko razpisa za »ostala društva«. Zato bomo
financiranje društev upokojencev uredili s posebnim odlokom, saj
opravljajo pomembno socialno dejavnost v naši občini.

Šport ne sme biti le privilegij posameznikov. Približali ga bomo občankam
in občanom s strokovno pomočjo pri vadbi in možnostjo
subvencioniranega najema športnih objektov. 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. Pa naj
gre za dvorec Lisičje ali za objekta na Smrjenih in Gradišču, katerih sedaj ni
moč uporabljati vsem zainteresiranim. Razpoložljivost in rezervacija
prostih terminov bo možna na občinski spletni strani.
Fizična aktivnost postaja vedno bolj pomembna v vsakdanjem življenju
zlasti z vidika ohranjanja zdravja in dobre fizične kondicije. Podprli
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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bomo kvalitetne programe, ki bodo zagotavljali posameznim občanom
ustrezne športne aktivnosti.
Ljubiteljsko kulturo bomo s pravilnikom izvzeli iz nabora društev in jih
vrednotili povsem ločeno.
Prostovoljnim gasilskim društvom bomo namenili od 30 – 50 % več
sredstev in jim uredili status.

Socialno skrbstvo in starejši
Skrbeli bomo za nadpovprečno socialno osveščenost občank in občanov
Občine Škofljica.
Ohranili bomo dosedanje socialne transferje in povrnili v zadnjem
mandatu odvzeto darilo ob rojstvu otroka.
Podpora najšibkejšim v naši družbi je pomembna vrednota, ki jo bomo
ohranjali in nadgrajevali. Zlasti pomembno se nam zdi sodelovanje z
društvi upokojencev na eni strani ter Karitas in Rdečim križem na
drugi strani. S večjo povezanostjo med občino in lokalnimi ustanovami
bomo tvorno skrbeli za dobrobit pomoči potrebnih občank in občanov.
Ustanovili bomo medgeneracijski center. Podprli bomo gradnjo
medgeneracijskega inovativnega naselja mobilnih hiš "Srebrna vas".
Investitor je znan, zemljišče je zagotovljeno.

Zdravstvo
Občina Škofljica je glede na število prebivalcev upravičena do samostojne
celostne oskrbe na ravni družinskega zdravstvenega varstva, zato se bomo
zavzemali za ustrezno število pediatrov, družinskih zdravnikov in
zobozdravnikov.
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Mladi
Posebno veliko skrb bomo namenili mladim, kar je del proaktivnega
odgovora na krizne razmere, ob tem pa ne bomo zanemarili nobene od
ranljivih skupin, vključno s starejšimi.
Mladi bodo v okviru Mladinskega sveta postali partner pri načrtovanju
Strategije vključevanja mladih v delo in življenje Občine Škofljica. Do
sedaj niso bili sogovornik občine, ki svoj odnos do mladine gojila zgolj
na ravni institucij vzgoje in izobraževanja.

V najkrajšem možnem 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«, ter z
jasno razvojno strategijo postal poznano mladinsko središče v tem delu
države in Evrope.
Mladi v naši občini nimajo svojega središča z ustreznimi prostori in
infrastrukturo. Zato je nujno potrebno pristopiti k oblikovanju središča,
kjer bodo mladi lahko produktivno in varno preživljali prosti čas. Kot
možnost za namestitev mladinskega centra vidimo staro lavriško šolo.
Ključno je tudi vprašanje varovanja otrok v času poletnih počitnic, zato
bomo spodbujali ustanovitev »Poletne šole«, kjer bodo tisti otroci, ki ne
bodo imeli ustreznega varstva, preživljali počitniške dopoldneve. S tem
bomo staršem skušali olajšati skrbi glede počitniškega varstva učencev.

Pomagali bomo mladim pri zaposlovanju v različnih fazah, od študentskega
dela do iskanje prve zaposlitve.
Sodelovali bomo z zavodi za zaposlovanje, uradom za delo, centri za
socialno delo, razvojnimi agencijami, izobraževalnimi ustanovami in
zasebnimi podjetji. Predvsem pa bomo podpirali mladinsko
podjetništvo, saj bo Mladinski kulturni center vodil tudi podjetniški
inkubator za mlade. S tem bomo zagotovili nova delovna mesta za
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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mlade. Iskali bomo možnosti za izvajanje javnih del in na ta način
podprli brezposelne.

Zagotovili bomo enoletne štipendije in pomagali reševati stanovanjsko
stisko.
Med leti 2018 in 2022 bomo razpisali enoletne štipendije in enkratne
denarne pomoči za posebno nadarjene študente in študente razvojno
prednostnih poklicnih usmeritev. Prav tako bi namenili vsaj eno
štipendijo za nadpovprečno družbeno angažiranega študenta.
V najem bomo ponudili neprofitno občinsko stanovanje nadpovprečno
družbeno angažiranemu mlademu oz. mladi družini. S tem bi mlade
spodbujali k temu, da prevzamejo odgovornejše funkcije znotraj društev
in klubov ter vodenje projektov. S tem bomo spodbujali aktivno
participacijo mladih v občini.

Digitalizaija občine - E-občina
Z informacijsko tehnologijo bomo omogočali stalen, sistematičen in odprt
dialog med občani in občinsko upravo.
Na povsem prenovljeni interaktivni spletni strani bomo objavljali vse
pomembne podatke, ki bi utegnili zanimati občanke in 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 mesečna poročila o finančnem poslovanju občine in o
projektih v teku.

Zagotovili bomo namensko obveščanje preko e-pošte ter SMS-jev o
dogodkih v občini, odprtih postopkih, izpadih, zaporah in projektih v teku.
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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Vzpostavili bomo Občinski storitveni center - spletni portal za »Pomoč
občanom«.
Občananom bo s pomočjo sodobne tehnologije omogočeno javljanje
nepravilnosti v občini. Zagotovljena bo dvosmerna komunikacija.
Omogočili bomo brezplačen dostop do Wi-Fi signala, s katerim bo
zagotovljen brezplačen dostop do interneta.
Naša usmerjenost bo težila k razvoju čim bolj preglednega delovanja.

OBČINSKA POLITIKA IN NJENO DELOVANJE
Politično kulturo želimo spraviti na nadpovprečno raven. Občina bo
delovala transparentno in bo sistematično spodbujala sodelovanje
občanov pri odločanju.
Transparentnost in nična toleranca pri korupciji sta naši prednostni nalogi.
Naše delo bo pregledno in zakonito. Občina ne mora biti ponosna na
negativno mnenje računskega sodišča, ali odločbe Komisije za
preprečevanje korupcije za nezakonito sklenjen posel z nekdanjim
občinskim svetnikom, kot se je v naši občini to dogajalo v preteklosti.

Pred sprejetjem sklepov občinskih sej bodo le-ti v na voljo v pregled in
mnenje občankam in občanom.
Občanke in občani bodo povabljeni, da spremljajo delo občinskega
sveta. Njihove pravočasno poslane pripombe na gradivo in na sklepe sej
občinskega sveta bodo obravnave in po možnosti upoštevane. S tem
želimo vse prebivalce občine vključiti v tvorno sodelovanje pri vodenju
naše občine.
Neodvisna lista NAŠA OBČINA
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Zagotavljali bomo odprt politični prostor s poudarkom na vsebinah.
Politična heterogenost je zaželena, saj je le-ta temelj vsake
demokratično urejene družbe. Spoštovani bomo vsako politično
prepričanje, dialog med strankami in listami pa vodili na podlagi
vsebine in argumentov.

Optimizirali bomo delovanje občinske uprave ter vzpostavili mehanizme
odgovornosti. Onemogočili bomo politične vplive na kadrovanje in
strokovno delo občinskih uslužbencev.
Občinska uprava je strokovni servis župana, občinskega sveta in
občanov na sploh. Zato mora biti ustrezno izobražena, kompetentna ter
etično in moralno neoporečna. Vsakdo bo prevzel svoj delež
odgovornosti.

Vzpostavili bomo ustvarjalno in spodbudno delovno okolje in dosledno
izvajali načela prijazne občinske uprave, katera bo na voljo občankam in
občanom.
Na občini bomo ponudili možnost plačila položnic brez provizije.
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VIRI FINANCIRANJA
Pri zagotovitvi virov financiranja večjih projektov, ne bomo odvisni samo
od lastnih virov in virov države, temveč si bomo prizadevali zagotoviti
čim več neodvisnih virov financiranja. Opirali se bomo predvsem na
nepovratna evropska sredstva, sredstva od koncesij in javno zasebnega
partnerstva.
Vemo da politično vodena podjetja in zavodi ne morejo biti uspešni, čisti
zasebni interes pa lahko izniči širši javni interes. Zato je javno zasebno
partnerstvo najboljša rešitev, saj zasebnik še kako skrbi za uspešnost
svojega podjetja ali naložbe.
S koncesijsko dajatvijo, ki se vrača v razvoj, se onemogoča odliv sredstev
izven naše občine. S podporo teh dajatev bomo v največji meri zaščitili
javni interes.

OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI
Občina bo delovala na vseh ravneh policentrično in hkrati povezovalno.
Občankam in občanom bo preko ožjih delov lokalne skupnosti omogočen
dostop do mehanizmov odločanja.
Ožje dele lokalne skupnosti (Krajevne, vaške in četrtne skupnosti) so
temeljne strukture vodenja na najnižji ali mikro ravni naše 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 zagotovitvijo sodelovanja lokalnih
skupnosti bodo o projektih in razvoju krajev v občini odločali predvsem
njihovi krajanke in krajani.
Tovrstvno delovanje bomo omogočili z uvedno projektnega načina
delovanja. Projektno delo bomo podprli z ustreznim informacijskih
sistemom, ki bo omogočil enostavno sodelovanje, sprotno obveščanje in
poročanje.
Participativni proračun je sistem prerazporejanja dela proračunskega
denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani.
Občanke in občani z odločanjem o investicijah izboljšujejo kakovost
življenja v občini. Sami vedo, kaj najbolj potrebujejo in kako poiskati
najprimernejše rešitve. V procesu participativnega proračuna občanke
in občani sami določijo, katere investicije so v skupnosti najnujnejše.
Na ta način realizirane investicije, kar se da natančno in konkretno,
odgovarjajo na potrebe skupnosti.

Kot dobro vodena občina, bomo spodbujali aktivno vlogo občanov, jih
vključili v pripravo strategij, pospeševali bomo prostovoljstvo in pomagali
pri organiziranemu delovanju občank in občanov.
Javne razprave bodo organizirane tudi pred sprejemanjem proračuna.
Lokalne potenciale bomo razvijali z lokalnimi rešitvami in si
prizadevali, da se lokalni problemi rešujejo lokalno.
Družbo bomo gradili od spodaj navzgor, kar pomeni večjo odgovornost
za vsakogar.
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SKLEP
Vsakdo ima pravico do kakovostnega zdravstva, šolstva, oskrbe in
bivališča, pravico do solidarne družbe, ki ga podpira in spodbuja, pravico
do prostega časa, srečnega otroštva, kreativne mladosti, preskrbljene
odrasle dobe in varne starosti. Vsakdo ima pravico do prihodnosti.
Predolgo je bilo merilo uspešnosti občine njen gospodarski razvoj in merilo
izpolnjenega posameznika višina osebnega dohodka. Naše merilo je
veselje do življenja in bivanja v Občini Škofljica.
Naša skupna moč presega seštevek naših posameznih moči, zato je
potrebno varovati skupno dobro, ga upravljati demokratično in
transparentno v dobrobit vseh občanov Občine Škofljica.
Politika ne sme biti boj za oblast, ampak naj služi skupnim interesom. Zato
v naši neodvisni listi terjamo odprt politični prostor s poudarkom na
vsebinah. Iskreno verjamemo, da je potrebno vsebinam dati prednost
pred političnimi interesi in političnimi obrazi.

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. V naši
neodvisni listi zato zagovarjamo pravico do vključenosti tako skupin kot
vsakega posameznika v procese odločanja in sodelovanja o delovanju
Občine Škofljica.
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Med prioritetne naloge štejemo predvsem
prenehanje masivne gradnje za trg in zvišanje
kakovosti življenja.
Osebno smo prepričani, da ima naša občina najboljšo lego v
Sloveniji, zato verjamemo, da lahko v kratkem postanemo
najprodornejša občina v Sloveniji in pridobimo prestižne nazive
ZLATI KAMEN, znak MLADIM PRIJAZNA OBČINA in ZELENA
SLOVENIJA (SLOVENIA GREEN). V tem mandatu je naš osnovni cilj
prenehanje masivne gradnje za trg, zvišanje kakovosti življenja,
poskrbeti želimo predvsem za mlade, s participatornim proračunom
pa želimo zagotoviti, da se bodo trajnostno razvijali vsi kraji v naši
občini. Predvsem bomo pomagali vsem, ki na raznih področjih
delujejo v dobro naše skupnosti. Žal trenutno pogoji za razvoj
potencialov niso najboljši, zato verjamemo, da nam bo to uspelo
spremeniti.
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