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

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

V občini Škofja Loka se zavedamo pomena industrije in obrtne
dejavnosti, ki jo imata za gospodarski napredek območja. Zato
menimo, da je industrijo kot generatorja družbene draginje,
potrebno ohranjati, a ne na škodo prebivalcev. Industrija v naši
občini mora v čim manjši možni meri obremenjevati naše okolje.
Poleg tega si v občini Škofja Loka želimo še optimizirati porabo
energije, v čim večji meri preiti ne zelene energente ter
spodbujati principe krožnega gospodarstva in digitalizacije. 

Občina Škofja Loka ni le občina cvetočega gospodarstva,
temveč občina bogate zgodovinske dediščine, ki izhaja še iz
srednjega veka in uživa UNESCO zaščito. V luči teh danosti si
želimo povečati in izkoristiti turistični potencial. V občini poleg
naštetega želimo spodbujati še kmetijsko dejavnost ter
samooskrbo s hrano, vodo in energijo. Za vse vzgojno varstvene
zavode v občini je potrebno vzpostaviti zeleno javno naročanje, s
čim bolj obširno aktivacijo lokalnih zmožnosti. Dobavna veriga
med proizvajalcem oz. pridelovalcem in končnim potrošnikom
mora biti čim krajša. Poleg tega pa želimo občino Škofja Loka
tudi bolje prometno povezati. Zato podpiramo izgradnjo severne
obvoznice in priključka na gorenjsko avtocesto ter nadaljnjo
gradnjo kolesarskih povezav v obe dolini. Z nami bo Škofja Loka
občina prihodnosti!
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Volilni program

Občina Škofja Loka bo najbolj zelena občina
na Gorenjskem

V občini Škofja Loka bomo spodbujali energetsko samooskrbo
ter pridobivanje električne energije iz zelenih virov energije.
Spodbujali bomo ustanavljanje in delovanje lokalnih energetskih
skupnosti. Spodbujali bomo prehod na električno mobilnost z
gradnjo in načrtovanjem potrebne infrastrukture ter
umeščanjem energetskih objektov v prostorsko načrtovanje. S
subvencijami bomo spodbujali tudi samooskrbne skupnosti in
čim višjo stopnjo lokalne prehranske samozadostnosti s podporo
ekoloških kmetij in pametnim načrtovanjem lokalne kmetijske
proizvodnje ter spremljajočih dejavnosti. 

Pripravili bomo tudi tržno platformo za trženje izdelkov blagovne
znamke Babica in Dedek. Spodbujali bomo javna naročila v
zavodih, ki so v naši lasti, za zelene javne nabave v lokalnem
okolju. Kar največji možni delež pobranih smeti bo recikliran v
obliki različnih surovin oz. izdelkov ponovne uporabe. Zeleni odrez
bomo biološko kompostirali in kompost tržili kot končni produkt.
Na ekološke otoke bomo vrnili zabojnike za plastiko. Vzpostavili
bomo mobilno aplikacijo s katero lahko uporabnik na
interaktiven način preveri v kateri zabojnik spada določen
odpadek.

Uvedli bomo evidentiranje in nadzor nad divjimi odlagališči in
zahtevali odgovornost lastnikov oz. pomoč lastnikom pri
preprečevanju nadaljevanja ilegalnega odlaganja odpadkov.
Testno bomo na dveh zaključenih naselbinah uvedli napredno
sortiranje odpadkov, ki nam bo omogočilo možnost
neposrednega trženja odpadnih surovin in uvedli nagradno
shemo za gospodinjstva, ki bodo vstopila v sistem.
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Občina Škofja Loka bo poslušala svoje
občane

V občini Škofja Loka želimo zagotoviti enakopraven dialog z
vsemi deležniki in dejavnostmi v občini. Podpiramo enakopraven
in spoštljiv dialog ter vključevanje vseh generacij v faze
načrtovanja ter izvedbe občinskih projektov. V ta namen bomo v
občini Škofja Loka tudi v bodoče podpirali institut
participatornega proračuna, po potrebi pa tudi institut zbora
občanov za odločitve, ki močno posegajo v prostor ali kvaliteto
našega bivanja. 

Projekti v občini bodo usmerjeni k konkretnim rezultatom, ki jih
lahko dosežemo s sodelovanjem in povezovanjem
zainteresiranih občanov, ne glede na politično prepričanje
sodelujočih. Občinski svetniki bomo odprti za pobude občanov in
se bomo na njih odzivali ter jih prenašali na mesta odločanja.
Zavedajoč se, da smo za svoje delo odgovorni vsem občanom,
bomo delo občinskih organov skušali čim bolj približati ljudem.
Spletna stran občine bo prenovljena tako, da bo na njej mogoče
hitro najti iskane vsebine.

Pripravljene in vzdrževane bodo tudi spletne podstrani krajevnih
skupnosti. Vsi pravni akti in javna naročila bodo ažurno in
transparentno objavljeni na spletni strani občine in pripadajočih
KS. Občina bo omogočila selektivnost izbire področij za e-novice,
razširila jih bo tudi na novice iz KS. Občina bo odprla portal, preko
katerega bodo občani lahko na občinski svet, posamezne
svetnike, predsednike KS in župana naslovili svoje težave,
predloge in pobude. 

Škofja loka naj postane mestna občina. Z našo podporo v
parlamentu in vladi bomo dosegli, da bo Škofja Loka pridobila
status mestne občine. Za doseganje tega cilja bomo povezali vse
lokalne stranke, ki so prisotne v parlamentu in vladi. 
Želimo, da prebivalci in prebivalke občine sooblikujemo podobo
svoje občine. Naš cilj je poskrbeti za realizacijo projektov, ki so
odraz dejanskih potreb in želja naših občanov. Verjamemo, da so
različni pogledi bogastvo za dosego čim širšega konsenza.
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3. Občina Škofja Loka bo postala digitalna
občina

Delo občinske uprave bomo približali ljudem, saj le-ta mora v prvi
vrsti delati za občane. Delo uprave bomo digitalizirali in ga tako
poenostavili in ga naredili hitrejšega ter preglednejšega. Večino
opravil bodo občani z uporabo digitalne identitete opravili iz
domačega naslonjača, na spletu pa bo tudi mogoče slediti
napredku pri obravnavi posamezne vloge. 

Vzpostavili bomo enotni klicni center za vprašanja občanov.
Seveda, pa bo vsa dejanja še naprej mogoče opraviti osebno, saj
ne želimo izključiti starejših občanov ter tistih, ki imajo manj
digitalnih veščin. Pripravili bomo strategijo in načrt vpeljave
digitalnih storitev za občane. 

Za izvedbo projekta digitalizacije bomo v občinski upravi odprli
nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ustanovili
bomo digitalizacijsko inovacijsko stičišča, ki bo pomaga
podjetjem pri digitalizaciji in zelenem prehodu. Pomagali bomo
pri ustanavljanju in stimuliranju raziskovalnih skupin in
vključevanju v domače in tuje projekte s področja digitalizacije.

4. V občini Škofja Loka bomo poskrbeli za
naše mlade

V občini Škofja Loka se zavedamo, da mladi niso le naša
prihodnost, temveč tudi naša sedanjost. Mladi se bodo v Škofji
Loki ustalili če bodo imeli rešen stanovanjski problem, če bodo
imeli zagotovljeno delovno mesto ter če bodo motivirani in
zadovoljni s svojim življenjem. V ta namen bomo štipendirali
mlade motivirane in delovne prostovoljce, tako, da bodo ti lahko
nadaljevali s svojim delom, brez da bi bili v skrbeh zaradi osebne
finančne stiske. Da bomo zagotavljali prenos znanj na mlajšo
generacijo in zagotovili ustvarjanje delovnih mest, bomo
spodbujali prenos znanja tradicionalnih obrti na mlade ter
pomoč pri njihovem vključevanju na trg. Delovna mesta za
mlade bosta prinesli tudi digitalizacija in zeleni prehod. Za
reševanje stanovanjskega problema mladih bomo poskrbeli z
podporo gradnji javnih neprofitnih stanovanj. 



5. V občini Škofja Loka bomo posebno
pozornost namenili lokalnim kmetom in
kmetijski dejavnosti

Poleg tega, da bomo z raznovrstnimi ukrepi poskrbeli, da bo
veriga kmetijskih od izdelkov od proizvajalca do potrošnika čim
krajša, bomo poskrbeli tudi za izobraževanje kmetov- Zagotavljali
bomo ustrezne informacije in pravno pomoč, tako da bodo
prejeli čim več sredstev iz naslova državnih in evropskih razpisov.

Kmetijsko dejavnost bomo še naprej spodbujali, krepili in razvijali
s sistemom občinskih subvencij. Poleg tega bomo še naprej
spodbujali dopolnilne dejavnosti, kot je npr. kmečki turizem. S
subvencijami in promocijo bomo spodbujali ekološko pridelavo
hrane in druge aktivnosti, ki potekajo preko kmečkih združenj.

Sodelovali bomo z Biotehniškim centrom v Strahinju z vidika
razvoja novih metod in postopkov kmetijske proizvodnje ter
prenašanja dobrih praks iz tujine v domačo občino. Poleg tega
bomo v sodelovanju s pristojnimi organizacijami poskrbeli za
ukrepe za sobivanje živali in ljudi. S tem bomo zmanjšali škodo na
lastnini kmetov in drugih oseb.



Projekt 1

Ključni razvojni projekti

Vzpodbujanje inovativnosti in digitalizacija

Zavedamo se, da je potreba po digitalizacij podjetij velika. Zato
bomo vzpostavili digitalno inovacijsko stičišče (DIH), ki bo
pomagalo podjetjem s potrebnimi znanji za pripravo digitalne
strategije in izvedbo digitalne prehoda oz. digitalne
transformacije. K temu projektu bomo pritegnili podjetja in
relevantne izobraževalne ustanove v občini. 

Osveščali, izobraževali in stimulirali bomo podjetja in
izobraževalne ustanove za ustanovitev razvojnih skupin, ki jim
bomo pomagali pri iskanju razvojnih projektov in projektnih
konzorcijev. Nadalje bomo v okviru DIH proučili možnost
ustanovitve inkubatorja, kjer bomo združili obstoječe dobre
prakse lokalnih izobraževalnih institucij ter iskali investitorje za
nove projekte zagonskih podjetij. Podjetja bomo spodbujali k
aktivnemu sodelovanju v strateško razvojnih inovacijskih
partnerstvih (SRIP) v okviru slovenske strategije pametne
specializacije. Podjetja bomo povezovali v obstoječe in nove
verige vrednosti. Ustanovili bomo tudi FabLab, ki bo inovativnim
občanom omogočal dostop do tehnoloških storitev, strojev in
opreme za izvedbo njihovih idej in načrtov.

 Predvidene aktivnosti bodo omogočile podjetjem, da se
kakovostno in pravočasno pripravijo na izzive, ki jih prinaša
prihodnost. V lokalni skupnosti bomo generirali nova, kvalitetna
visokotehnološka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki
bodo izziv mladim, da se bodo zaposlovali in ostali v domačem
okolju. Spodbujanje inovacij bo omogočilo nadgradnjo znanj v
podjetjih, nove kompetence zaposlenih ter večjo vpetost
zaposlenih v razvoj novih tehnologij, storitev in izdelkov ter
izmenjavo znanj.



Projekt 2
Zeleni energetski prehod

Občina Škofja Loka bo spremenila prostorske načrte tako, da
bo za vsako novogradnjo zahtevala postavitev sončne
elektrarne na strehi novega objekta. Poskrbela bo za ustrezno
načrtovanje in dimenzioniranje lokalne infrastrukture, ki bo
podpirala možnost izgradnje sončnih elektrarn na večini
obstoječih objektov v občini. 

Občina bo prioritizirala vzpostavitev zelenih lokalnih
energetskih skupnosti in vpeljala zeleni vodik kot energetski
vektor. Z načrtovanjem ustrezne infrastrukture za hrambo
vodika in umeščanjem hranilnikov v prostor bo poskrbljeno za
premoščanje potreb v sončno manj intenzivnih obdobjih.
Obenem bo s sončnimi elektrarnami opremila vso stavbno
infrastrukturo v občinski lasti, razen spominsko zaščitenih
območij.

Za stavbno infrastrukturo v lasti podjetij in občanov bo občina
načrtno pomagala pri pridobivanju državnih subvencij in
sredstev iz EU razpisov za postavitev sončnih elektrarn. Proučili
bomo tudi možnost uvedbe občinskih finančnih spodbud.
Občina Škofja Loka bo pripravila seznam degradiranih
območij, ki izkazujejo potencial za postavitev sončnih elektrarn
in pomagala pri iskanju potencialnih investitorjev. Projekt bo
omogočil večjo samozadostnost občine pri oskrbi z električno
energijo, stimuliral prehod na električno mobilnost in s tem
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Projekt bo poleg tega
prinesel nova visokotehnološka delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo.



Projekt 3
Občinske štipendije in finančna pomoč pri prenosu
tradicionalnih obrti na mlajše generacije

Občina Škofja Loka bo spodbujala motivirane mlade, zato
bomo podelili občinske štipendije tistim dijakom in študentom,
ki se izkažejo pri prostovoljnem delu na različnih področjih in
niso vključeni v obstoječe štipendijske sheme. Takšna
štipendija je tako obenem spodbuda za nadaljnje delo v dobro
skupnosti in obenem priznanje za preteklo delo. Oblikovali
bomo kriterije za dodelitev sredstev in spremljanje uspešnosti
posameznega prejemnika. Projekt bo omogočil mladim
prostovoljkam in prostovoljcem lajšanje njihovih finančnih
potreb in večjo možnost osredotočanja na njihovo
prostovoljno angažiranje. 

Z namenskimi finančnimi sredstvi bomo tudi spodbujali tudi
prenos tradicionalnih obrti in rokodelskih spretnosti na mlado
generacijo. Finančno spodbudo bomo namenili tako
prenosniku kot prejemniku takšnih znanj. Prenos znanj starih
tradicionalnih obrti in rokodelskih spretnosti na mlade ter
njihovo aktivno angažiranje pri nudenju novih storitev in
izdelkov bo popestrilo turistično ponudbo naše občine in
omogočilo nova delovna mesta mladim prevzemnikom znanj.



Projekt 4
Oživitev prireditev na območju škofjeloškega gradu 

V občini Škofja Loka se zavedamo kulturnega in turističnega
potenciala škofjeloškega gradu. Zato bomo pripravili načrt za
izvedbo projekta pokritega prizorišče na grajskem dvorišču in
na grajskem vrtu. Izvedba pokritosti prizorišč bo skladna z
arhitekturno podobo loškega gradu in energetsko
samozadostna. 

Projekt mora vsebovati tudi vso potrebno infrastrukturo za
izvajanje kulturnih projektov, koncertov in družabnih dogodkov.
Področju loškega gradu želimo vrniti družbeno in kulturno
dogajanje. Preko evropskih in državnih projektov, ter
financiranja, ki ga zagotavljajo, bomo škofjeloški grad
spremenili v razgibano kulturno in turistično območje Škofje
Loke. 

Dodatne prihodke bomo uporabili za vzdrževanje grajskih
poslopij in okolice. Projekt bo omogočal prireditve ob vsakem
vremenu in s tem povečal obisk in turistični utrip Škofja Loke.
Projekt bo omogočal nova delovna mesta in podporo ter
širitev naše turistične infrastrukture. V sklopu opisanega
projekta bomo poskrbeli za premično stezo od vznožja do vrha
gradu, ki bi omogočila dostopnost gibalno omejenim osebam
in starejšim. 



Projekt 5
Izgradnja neprofitnih stanovanj 

Občina Škofja Loka ponuja precej delovnih mest, sooča pa se s
stanovanjsko stisko. To se še posebej izrazi v pomanjkanju
stanovanj, kar še posebej prizadene mlade in mlade družine.
Mladi pa niso le naša prihodnost, temveč naša sedanjost. 

Zato bomo v tesnem sodelovanju z Vlado RS zagotovili pogoje
za izgradnjo javnih stanovanj v občini Škofja Loka. Neprofitna
najemna stanovanja želimo prednostno nameniti najranljivejši
populaciji. Prek sistema javnih stanovanj si bodo mladi in
mlade družine lahko zagotovili streho nad glavo in se v občini
Škofja Loka tudi ustalili. 

V ta namen bomo ustanovili neprofitni sklad v večinskem
lastništvu občine, ki bo omogočal nakup zemljišč (predkupna
pravica občine), nenaseljenih objektov in njihovo ureditev v
neprofitna stanovanja za mlade. K sodelovanju bomo z izdajo
obveznic z ročnostjo najmanj 10 let privabili tudi investitorje in
fizične osebe.


