Več evropskih in razvojnih sredstev
Občina Škofljica potrebuje bolj ambiciozno zasnovan proračun, ki bo bil sposoben zagotoviti več
evropskih in državnih sredstev za realizacijo razvojnih projektov in nujno potrebnih investicij po
modelu vitke in učinkovite občinske uprave. Smer razvoja pa bomo določili skupaj z mehanizmom
participativnega proračuna. Zagotovili bomo več občinskega denarja za društva, turizem, kulturo in
šport.
Turizem smo ljudje
Naša občina resda ni velika, pa vendar ponuja obilo možnosti za razvoj privlačne turistične ponudbe.
Narava in kulturna dediščina nam dajeta odlična izhodišča, na nas pa je, kako dobro jih bomo znali
predstaviti in ponuditi domačim in tujim gostom. V sodelovanju z društvi in zavodi bomo pripravili
strategijo razvoja lokalnega turizma. Strateški pristop v turizmu, ki ga v naši občini žal ne poznamo,
je predpogoj, da lahko lokalni ponudniki storitev in produktov uspešno razvijajo lastne zgodbe z
dodano vrednostjo.
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Spoštovane občanke in občani
Škofljice, dragi prijatelji, znanci,
moji domači …
Svoje življenje in prelomne dosežke
sem vselej gradil in ustvaril doma, na
Škofljici. Prav tu sem se rodil, odraščal
in tu dandanes živim in delam. Prav zato
mi ni vseeno, da kot lokalna skupnost
številnih potencialov zamujamo in
zapravljamo te zlate priložnosti, iz leta
v leto. S sosedi in znanci smo se večkrat
zapletli v pogovor, da Škofljičanke in
Škofljičani potrebujemo več, kot dobimo.
Da se začetni elan in razvojni preskok
izgublja, da ni dovolj povezovanja ter
sodelovanja na vseh ravneh družbenega
udejstvovanja. A ker sem sam mož dejanj
bolj kot politik praznih obljub, sem
pripravljen za lepši jutri nas vseh narediti
veliko več kot le obljubljati ali kritizirati.
Številne izkušnje v gospodarstvu in delovanje v lokalni skupnosti so me spodbudile, da
prebudim ta potencial, ki ga Škofljica skriva v sebi. Potencial, da zaživi v vsem svojem
sijaju in postane kraj priložnosti in občina dobrega življenja. Kraj priložnosti za mlade.
Za podjetnike. Za medgeneracijsko sodelovanje.
Trdno verjamem, da en sam človek ne zmore veliko, le skupaj smo lahko močnejši. Že
večkrat smo dokazali, da le povezani in sodelujoči premikamo gore, osvajamo vrhove in
ustvarjamo bolj pravičen in solidaren svet. Naj bodo prihajajoče lokalne volitve znova
priložnost, da se dokažemo, celo prekosimo. Zagrabimo skupaj razvojne možnosti, ki
nam jih občina Škofljica ponuja. Postanimo vzoren in pripaden kolektiv, ki nam ga bodo
zavidali mnogi, kdo ve, ga morda celo posnemali.
V veliko čast, ponos in veselje mi bo postati prvi med enakimi - župan vseh prebivalcev
naše prelepe občine Škofljica. Verjamem, da imam dovolj volje, znanja ter mladostne
zagnanosti, da z Vašo podporo Škofljico popeljem na pot razvoja in ji omogočim, da se
zavihti med najbolj napredne in uspešne slovenske občine.
Naj bo ta nagovor hkrati ponujena roka sodelovanja. Vaše zaupanje pa velika
odgovornost, da zastavljene cilje skupaj čimprej uresničimo. Ker imamo radi Škofljico,
in prav ta srčnost šteje največ.
Hvala.

Igor Zupančič

Participativni proračun – denar ljudem
Uvedli bomo participativni proračun občine Škofljica. V njem boste lahko s podajanjem
predlogov sodelovali vse občanke in občani. S tem boste soodločali o porabi teh
sredstev. Zelo rad bi slišal, kaj predlagate v občini Škofljica in vaše želje uresničil.
Širitev zdravstvenega doma
Potrebno je zagotoviti dodatne prostore za splošne ambulante in ambulante
družinske medicine ter otroškega dispanzerja za izvajanje celovitih zdravstvenih
storitev za občanke in občane občine Škofljica.
Izgradnja obvoznice Škofljica v prvem mandatu
Predolgo čakamo na obvoznico, obljubo z res dolgo brado. Več desetletna prizadevanja za gradnjo
nujno potrebne obvoznice morajo dobiti pozitiven epilog. Primarne napore bomo zato usmerili v
izgradnjo obvoznice - te prometne žile, ki bo razbremenila promet in ljudi.
Ureditev železniškega prehoda
Ne smemo dovoliti, da nam nezavarovani železniški prehodi odnesejo življenja. Urediti je potrebno
zavarovani železniški prehod in s tem zagotoviti varen prehod pešcev in kolesarjev. Posebno
pozornost bomo namenili tudi varnemu dostopu otrok do osnovne šole in športne dvorane.
Večnamenska igrišča za šport in rekreacijo
Slovenci smo športni narod, čeprav smo maloštevilni, posegamo po odličjih in
premagujemo velike. Rekreacija je tako najbolj priljubljena slovenska prostočasna
dejavnost. A če jo želimo izvajati, moramo po vseh naseljih občine Škofljice zgraditi
večnamenska športna igrišča, po potrebi ob njih urediti ali obnoviti otroška igrala
ter fitnese na prostem. Na Škofljici in Lavrici bomo zgradili športna parka. Poiskali
bomo lokacijo in zgradili pasji park za druženje naših domačih ljubljenčkov.
Medgeneracijski center – most povezovanja
Po vzoru številnih dobrih praks slovenske filantropije bomo vzpostavili
medgeneracijski center, ki bo nudil prostor za povezovanje različnih generacij
občank in občanov- prostor druženj, novih znanj, prostovoljstva ter dobrodelnosti.
Skrb za varnost najbolj ranljivih
Tako kot se znanje prenaša iz generacije v generacijo, se plemeniti in nadgrajuje, tako se prenašata
tudi medsebojna skrb in odgovornost. Naši najbolj ranljivi člani lokalne skupnosti - invalidi in
starostniki, nas potrebujejo. Naj gre za njihovo socialno ali fizično varnost, smo dolžni storiti vse, kar
je v naši moči, da poskrbimo zanje, za njihovo vitalnost in dolgoživost, ter jim tako omogočimo polno
in vključujoče življenje. Pripravili bomo program delavnic o dolgoživosti ter se lotili odpravljanja
številnih tektonskih ovir.
Integracija mladih
Želimo si postati občina, ki je prijazen dom vsem generacijam, zato
bomo mladim, ki so doslej bili v naši sredini pogosto zapostavljeni,
zagotovili dolgoročno podporno sistemsko okolje. Vključili jih bomo v
procese odločanja v vseh odprtih vprašanjih, povezanih s problematiko
mladih. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi bomo iskali prostorske
rešitve, ki bi mladim omogočile druženje ter boljše izkoriščanje njihovih
kreativnih potencialov. Prav tako bomo iskali finančne mehanizme za
pomoč pri reševanju stanovanjskega problema mladih družin.
Gospodarstvo z dodano vrednostjo in več delovnih mest
Občina Škofljica mora hitreje slediti potrebam lokalnega gospodarstva, hkrati pa mora odpreti vrata
novih gospodarskim pobudam, ki prinašajo visoko dodano vrednost in nova delovna mesta. Eden prvih
nujnih korakov je izgradnja potrebne podporne infrastrukture ter vzpostavitev bolj stimulativnega
poslovnega okolja za mikro, mala in srednja podjetja, prijazna do ljudi in okolja.
Izgradnja infrastrukture po krajih in vaseh
Pospešena izgradnja vodovodov, kanalizacij, cest, javne razsvetljave, pločnikov, kolesarskih poti in
predvsem varnih šolskih poti.

