
NADALJUJMO. SKUPAJ.
PROGRAM LISTE PRIJATELJI LOKE

Za Loko, v kateri naj dobro živimo vsi. 
Prebivalke in prebivalci Škofje Loke živimo v občini, ki je prijetna in živahna, v kateri se nenehno izboljšuje 
infrastruktura in kjer je doma uspešno gospodarstvo.

Kljub temu pa nas v prihodnjih letih čaka kar nekaj izzivov. Tudi na našo občino lahko zelo vplivajo 
nepredvidljiva dogajanja na svetovni ravni, kot sta bila in sta še epidemija covid-19 in vojna v Ukrajini, kar 
je treba upoštevati pri načrtovanju. Hkrati si želimo, da bi bili vodilni v Sloveniji pri prehodu v zeleno in 
trajnostno družbo a zaradi uspešnosti zahodne Slovenije lahko v naslednjih letih pričakujemo manj sredstev 
iz evropskih skladov.

Tako bomo morali več pozornosti posvetiti čistemu okolju in trajnostnim ukrepom, energetiki, zagotavljanju 
financ za projekte in enakomernemu razvoju občine. Treba bo imeti znanje in se boriti za sredstva, da bomo 
lahko še bolje podpirali društva, gasilce, šport, kulturo in razvoj gospodarstva.

Če bomo znali ohraniti živahno dogajanje, pritegniti nove investicije in razvijati sodobna znanja za nova 
delovna mesta, imamo priložnost, da v nekaj letih postanemo občina s kakovostjo življenja, ki odstopa ne le 
v Sloveniji, ampak je primerljiva z najboljšimi v Evropi.

To mora potekati v sodelovanju in ob vključevanju vseh občank in občanov - in to smo dokazali, da znamo, 
saj lahko našo Loko na bolje spreminjamo le SKUPAJ. 

Zato si bomo kandidat za župana Tine Radinja ter kandidatke in kandidati Liste Prijatelji Loke prizadevali za:

 ČISTO OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
 DOSTOPNA STANOVANJA
 VEČ VLAGANJ V ZDRAVSTVO 
 ZELENO MOBILNOST
 DOSTOPNO ZDRAVSTVO IN SOCIALNE STORITVE
 SPODBUDNO OKOLJE ZA MLADE
 KAKOVOSTNO STARANJE S ŠTEVILNIMI PROGRAMI 
 MOČNO GOSPODARSTVO IN ZELENI TURIZEM
 KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE OD VRTCA NAPREJ
 VEČ MOŽNOSTI ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
 PAMETNO MESTO
 UČINKOVITO VODENJE IN UPRAVLJANJE



Za našo Loko: 
ZA ČISTO OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Za varno in čisto okolje/ Za čisto energijo / Za kakovosten zrak in čisto 
vodo/ Za več drevja / Za zeleno mesto 

1. Poostrili in razširili bomo sistem nadzora nad onesnaževalci, med drugim z nadgradnjo mreže 
merilnih mest in več inšpekcijskih služb. 

2. Še več bomo vlagali v parke, otroška igrišča, javne površine, javne površine za šport in rekreacijo 
ter zunanje površine za starejše.

3. Škofjo Loko bomo ozelenili in še bolje skrbeli za parkovne površine in drevesa.

4. Nadaljevali bomo s prenovo in urejanjem vaških jeder.

5. Uredili bomo kritične poplavne točke v sklopu projekta NOO.

6. Spodbujali bomo širitev obnovljivih virov energije, med drugim z gradnjo vsaj dveh skupnostnih 
sončnih elektrarn večjih površin.

7. Poskrbeli bomo za sprotno in čim bolj sonaravno urejanje javnih zelenih površin.

8. Spodbujali bomo prehransko samooskrbo že na ravni občine, med drugim s spodbujanjem 
vključevanja lokalnih ponudnikov v pripravo hrane v vrtcih in osnovnih šolah.

9. Spodbujali bomo gradnjo gasilskih domov in prostorov Civilne zaščite.

10. Podpirali bomo razvoj Gorske reševalne službe.

ZA DOSTOPNA STANOVANJA
Za več stanovanj/ Za bolj dostopna stanovanja 

1. Še naprej bomo povečevali število stanovanj v stanovanjskem skladu Občine, vsako leto za vsaj 5 
stanovanj.

2. Omogočili bomo gradnjo stanovanjskih sosesk in vsaj dveh projektov večstanovanjskih stavb. 

3. V prostorskem načrtu bomo določili nove lokacije za gradnjo stanovanj in hiš.

4. V sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije bomo pripravili projekt izgradnje 
neprofitnih stanovanj, s poudarkom na stanovanjih za mlade.

5. Podpirali bomo skupnosti za starejše. 

ZA ZELENO MOBILNOST
Za več kolesarskih poti/ Za več javnega potniškega prometa/  

Za nadgradnjo prevozov na klic

1. Pri investicijah bomo dali prednost kolesarjenju in pešačenju v mestu.

2. Še naprej bomo spodbujali kolesarjenje: zgradili bomo nove kolesarske povezave v Selško in 
Poljansko dolino ter proti Kranju in razvijali mrežo v Loki. 

3. Zgradili bomo cesto Trata–Meja, zmanjšali tovorni promet skozi naselja in izboljšali prometno 
povezljivost Škofje Loke z Ljubljano s prostorsko umestitvijo povezave na avtocesto – čimprejšnji DPN. 



4. Vzpostavili bomo sistem javnega potniškega prometa na zahtevo za vse predele občine.

5. Nagradili bomo sistem prevozov z e-minibusoma Agato in Jurijem ter širili sistem izposoje koles. 

ZA DOSTOPNO ZDRAVSTVO IN SOCIALNE STORITVE
Za vključenost/ Za skrb za soljudi/ Za odlično podporo javnih zavodov/  

Za nove programe za socialno vključevanje / Za več zdravstvenih 
programov/ Za nove prostore za zdravstvo

1. Več pozornosti bomo posvetili socialnim politikam, skrbi za vključenost vseh, prevetritvi obstoječih 
programov in podpori odličnim društvom na tem področju. 

2. Posebno pozornost bomo posvetili skrbi za duševno zdravje. Odprli bomo nov center za duševno 
zdravje odraslih in center za duševno zdravje otrok in mladine.

3. Povečali bomo dostopnost in kakovost prostorov za zdravstvo. Podpirali bomo javno zdravstvo. 
Pripravili bomo načrt kratkoročnega in dolgoročnega zagotavljanja prostorov za zdravstvo. 

4. Razvijali bomo sklad občinskih stanovanj, tako da jih bomo obnavljali in kupovali, z razpisi pa 
redno dodeljevali mladim, mladim družinam in socialno ogroženim.

5. Razširili bomo model srečevalnic za starejše. 

ZA SPODBUDNO OKOLJE ZA MLADE
Za kakovostno izobraževanje, zaposlovanje, bivanje in preživljanje prostega 

časa mladih/ Za spodbujanje podjetništva mladih

1. Spodbujali in podpirali bomo delovanje organizacij, ki mladim omogočajo aktivno in kakovostno 
preživljanje prostega časa.

2. Okrepili bomo prizadevanja za reševanje stanovanjske problematike mladih z večjo dostopnostjo 
stanovanj javnega stanovanjskega sklada, z novimi načini skupnostnega bivanja in s spodbudami 
za oživljanje zapuščenih kmetij na podeželju.

3. Podpirali bomo skupne prostore za delo mladih (coworking) in kreativne dejavnosti. 

4. Podpirali bomo mladinske organizacije in aktivnosti mladih.

ZA KAKOVOSTNO STARANJE S ŠTEVILNIMI PROGRAMI
Za prijetno, polno, aktivno in varno starost v domačem kraju/ Za novi dom 

za starejše in varovana stanovanja / Za nove programe, namenjene starejšim

1. Starejšim bomo omogočili kakovostno staranje v našem mestu s spodbujanjem programov, 
projektov in ukrepov, namenjenih starejšim.

2. Podpirali bomo dnevne, informacijske in izobraževalne centre za starejše ter medgeneracijske 
centre.

3. Povečali bomo podporo društvom za programe.

4. Prizadevali si bomo za še večjo dostopnost programa pomoči na domu.

5. Podpirali bomo izgradnjo novega doma za starejše, ki bo odgovoril na potrebe za prihodnje 
generacije.

6. Spodbujali bomo oblikovanje bivanjskih skupnosti starejših.

7. Nadgradili bomo sistem brezplačnih prevozov za starejše.



ZA MOČNO GOSPODARSTVO IN ZELENI TURIZEM
Za kakovostna delovna mesta/ Za podporo domačim podjetjem / 

Za uravnoteženo življenje/ Za uspešen turizem, prilagojen Loki

1. Ohranjali in spodbujali bomo kakovostna delovna mesta ter spodbujali razvoj dejavnosti z visoko 
stopnjo varnosti, dodano vrednostjo in nizkim vplivom na okolje. 

2. Posebno pozornost bomo posvetili razvoju podpornega okolja za mlade podjetnike in zagonska 
podjetja.

3. Izboljšali bomo podporno okolje za rast obrti, med drugim z novo obrtno cono za obrtnike in 
podjetnike.

4. Opremili bomo dodatne površine za širjenje industrije – tistih domačih podjetij, ki to potrebujejo 
za svoj nadaljnji razvoj. 

5. Spodbujali bomo razvoj podeželja in ohranitev hribovskih kmetij - tudi s subvencijami.

6. Škofjo Loko bomo še naprej razvijali tako, da bo prijetna turistična destinacija, s prepoznavno 
ponudbo, temelječo na dediščini in naravi. Pri tem bo poseben poudarek na spodbujanju t. i. 
zelenega turizma.

7. Ponudnike turističnih storitev bomo spodbujali k povezovanju, da bodo oblikovali skupen turistični 
produkt mesta z okolico. Spodbujali bomo povečanje števila zaposlenih na področju turizma.

8. Vzpostavili bomo postajališče za avtodome z vso potrebno infrastrukturo. V prostorske akte bomo 
umestili nov kamp. 

9. Nadaljevali bomo s spodbudami in subvencijami za vedno živahno mestno jedro s pestro ponudbo 
ter spodbujali dodatne programe in prireditve.

10. Spodbujali bomo povečanje gostinske ponudbe in prenočitvenih zmogljivosti v mestnem jedru in 
okolici. 

ZA KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE OD VRTCA NAPREJ
Za široko in prijetno izobraževanje/ Za vseživljenjsko učenje/  

Za javne vrtce za vse otroke / Za različne priložnosti za vse

1. Odprli bomo še en nov vrtec in vsem otrokom v občini omogočili obiskovanje kakovostnih javnih 
vrtcev.

2. Odprli bomo novo knjižnico, ki bo ponos Ločankam in Ločanom.  

3. Povečali bomo naložbe v šolsko in športno infrastrukturo, ki bosta dostopni vsem občankam in 
občanom. 

4. Zgradili bomo novo telovadnico pri OŠ Škofja Loka-Mesto. 

5. Nudili bomo vso potrebno podporo razvoju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja.

6. Še več podpore bomo namenili promociji, razvoju programov in prostorov za vseživljenjsko učenje 
v Škofji Loki. Podpirali bomo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s temi programi.

7. Razvijali bomo programe za ranljive skupine za enake možnosti in vključevanje v vse programe. 



ZA VEČ MOŽNOSTI ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE  
PROSTEGA ČASA

Za priložnosti za vse okuse/ Za še večjo podporo društvom/  
Za atletski stadion/ Za kakovostno infrastrukturo za rekreacijo/  

Za vrhunske kulturne dogodke

1. Aktivno bomo podpirali dejavnosti različnih društev in organizacij, še posebej mladinskih, 
kulturnih, športnih in gasilskih.

2. Izboljšali bomo športno infrastrukturo z dodatnim razvojem zunanjih telovadnih površin in šolskih 
telovadnic.

3. Pripravili bomo vse potrebno za izgradnjo atletskega stadiona.

4. Dokončali bomo investicijo v center za društva, kar jim bo omogočilo še boljše delo v prihodnje. 

5. Načrtovali bomo zunanji bazen in ga umestili v prostor. 

6. Uredili bomo prostor za srečevalnico za starejše.

ZA PAMETNO MESTO
Za digitalno nadgradnjo/ Za stalno učenje/  
Za nove rešitve in tehnologije v mobilnosti

1. Digitalizirali bomo parkirišča in načine premikanja po občini, ki bodo podpirali trajnostno 
mobilnost, kot sta denimo električni minibus v mestnem jedru, prevozi na klic, izposoja koles in 
aplikacija za zmanjšanje prometa.

2. Uredili bomo okolico, vključno z označevalnimi in usmerjevalnimi tablami, modernimi sistemi 
vodenja in podporo turistom.

3. Nadaljevali bomo digitalno nadgradnjo občinske uprave v udoben servis za občanke in občane ter 
postavili »modro Loko«, kjer bodo na enem mestu dostopne storitve vseh javnih zavodov.

4. Podprli bomo projekt pametno mesto in nadgradili sistem spremljanja okolja v realnem času. 

5. Širokopasovni internet je osnovna infrastruktura in mora biti dostopen prav vsakemu občanu in 
občanki. 

ZA UČINKOVITO VODENJE IN UPRAVLJANJE
Za jasno vizijo in strategijo/ Za pametno delo za skupnost/  

Za aktivno participacijo/ Za participativni proračun

1. Občanom in občankam bomo omogočili še večjo vključenost in vpliv na delovanje občine z 
organizacijo posvetovanj ter rednimi izvedbami projekta participativnega proračuna. Projekt 
#Naša Loka bomo še nadgradili. 

2. Pripravili bomo strategijo razvoja občine do leta 2033 z vključevanjem vseh občank in občanov s 
širokim procesom posvetovanja.

3. Pripravili bomo pregled vseh naprav interneta stvari in jih naredili preprosto dostopne za občanke 
in občane na skupnem portalu. 



Pri tem nas bodo vodili naslednji VODILNI PRINCIPI:
 
Dolgoročno strateško načrtovanje za razvoj mesta
Pri svojem delu bomo sledili strateškim ciljem, ki so bili skupaj z občankami in občani zastavljeni v 
Strategiji razvoja občine Škofja Loka 2025+ ter pripravili in uskladili strateške cilje za obdobje do leta 
2033.

Vključevanje občank in občanov v posvetovanje in odločanje
Proračun Škofje Loke bo participativen in usklajen z interesi občank in občanov. Enakomerno bo 
financiral potrebe celotne občine, na voljo bo v razpravo in pregled vsem. Različne skupine občanov 
in občank bodo obravnavane enakopravno in pravično. Krajevne skupnosti bodo še naprej sodelovale 
pri odločanju o investicijskih projektih. Organizirali bomo vsakoletna posvetovanja, na katerih bomo 
skupaj iskali najboljše razvojne rešitve in nadaljevali strategijo razvoja Škofje Loke.

 Odprto in pregledno delovanje občine
Občinska uprava ter strokovni delavci in delavke so v službi občank in občanov. Proti birokraciji 
se bomo borili s poenostavljanjem procesov in digitalizacijo. Vzpostavili bomo spletno orodje 
za neposredne predloge županu in elektronske razpise. Nadgradili bomo obstoječa orodja za 
sodelovanje. Zagotavljali bomo gospodarno in odgovorno upravljanje s finančnimi sredstvi občine. O 
porabi vseh sredstev bomo sproti in pregledno poročali javnosti.

 
Spoštovanje smernic za trajnostni razvoj okolja in družbe
Škofja Loka bo zeleno mesto. Sledili bomo sodobnim smernicam za trajnostni razvoj in skrbeli za 
okolje. Uresničevali bomo pobudo Nič odpadkov (»Zero waste«), redno merili in skrbeli za kakovost 
zraka ter voda. Skrbno bomo upravljali z energijo v javnih stavbah, spodbujali varčno rabo energije 
tudi v stanovanjskih stavbah in poskrbeli za promocijo zelenih ukrepov.

 

20 konkretnih projektov  
za naslednja 4 leta in še naprej:
1. Ureditev nove knjižnice Ivana Tavčarja

2. Izpeljava vsaj dveh izvedb participativnega proračuna

3. Izgradnja novega vrtca v Frankovem naselju/Retečah 

4. Ureditev in nadgradnja prostorov Glasbene šole Škofja Loka

5. Ureditev rekreacijskega parka Gorajte 

6. Izgradnja atletskega stadiona

7. Izvedba akcijskega načrta za prilagajanje na podnebne spremembe

8. Izvedba protipoplavne zaščite mesta

9. Nova telovadnica pri OŠ Škofja Loka-Mesto

10. Ureditev parka Kamnitnik

11. Ureditev novih prostorov za programe zdravstvenega varstva, prioritetno 
za Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Razvojno ambulanto in 
Center za duševno zdravje odrasl



12. Nadgradnja moderne kolesarske infrastrukture s še več kolesarskimi stezami in 
izposojevalnicami

13. Ureditev varne ceste v Selško dolino in ločen kolesarski pas

14. Izgradnja novega zunanjega bazena 

15. Nadgradnja cest in povezav v krajevnih skupnostih

16. Prenova Mestnega trga in Klobovsove ulice 

17. Vpeljava prevozov na zahtevo v vseh delih občine

18. Ureditev urbanih središč in središč vasi (Frankovo naselje, Podlubnik, 
Bukovščica, Pungert, Gosteče, Draga)

19. Okrepitev občinskega stanovanjskega sklada z vsaj 20 stanovanji

20. Ureditev zemljišča za gradnjo neprofitnih stanovanj v sodelovanju s 
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije


