Naš skupni cilj mora biti Škofja Loka po meri občanov, ki bodo radi živeli v spodbudnem okolju.
Osrednji programski cilji kandidata za župana občine Škofja Loka mag. Roberta Straha in SDS
Škofja Loka so podrobneje utemeljeni s konkretnimi razvojnimi projekti za dvig kvalitete bivanja v Škofji
Loki:

 Spodbudna stanovanjska politika:
 Povečali bomo število stanovanjskih kapacitet!
Sprostitev stanovanjskega trga oz. potencialnih naložb za povečanje števila stanovanjskih
kapacitet na trgu: obnova in aktivacija obstoječega stanovanjskega fonda, zagotovitev
komunalno opremljenih zemljišč po dostopnejših cenah za mlajše družine – nakup in
komunalna ureditev zemljišč, predvidenih za gradnjo manjših, enostanovanjskih hiš po
subvencionirani ceni, začetek večjih investicij na območjih, predvidenih za stanovanjsko gradnjo
(Vojašnica – zahod, Tržnica, Dolenčevi vrtovi, Žovšče, Kamnitnik, Reteče), spodbujanje obnove
in sanacije stanovanjskih objektov, zagotovitev oskrbovanih stanovanj;

 Vlaganje v prometni sistem in nove prometne povezave:
 Izboljšali bomo dostopnost, varnost in pretočnost prometa!
Pričetek gradnje Severne obvoznice, ureditev regionalke skozi naselje Godešič do novega
krožišča Lipica z navezavo dodatnih kolesarskih in peš povezav do Reteč, rekonstrukcija
lokalne Kidričeve ceste z ureditvijo in navezavo kolesarskih površin, obnova turistične ceste na
Stari vrh, ureditev lokalne ceste Ševlje-Bukovščica in umiritev prometa skozi naselje Bukovica
in Brode z ureditvijo površin za pešce, prometno-varnostna rekonstrukcija ceste čez Gorajte,
ureditev priključka za naselje Vešter, začetek gradnje kolesarskih povezav z obema dolinama,
doseganje ciljev celostne prometne strategije in nadaljevanje učinkovitega sistema prometne
varnosti, ureditev večjih parkirišč Novi svet in Puštal, umestitev nove cestne povezave TrataMeja v prostor in aktivnosti za povezavo loškega območja na avtocestni križ, optimizirali bomo
javni potniški promet in povečali parkirne kapacitete na glavni železniški postaji in v mestu ter
zagotovili dodatna postajališča za avtodome;

 Razvoj podeželja in okolja:
 Izboljšali bomo infrastrukturo in podobo podeželja ter poskrbeli za
varnost občanov!
Dodatna turistična ponudba in ohranjanje čistega okolja z novimi komunalnimi sistemi in
subvencioniranjem čistilnih naprav, izgradnja širokopasovnih omrežij, večja vlaganja v obnovo
in vzdrževanje lokalnih cest ter urejanje vaških jeder, izvajanje ukrepov za zdravo, varno in
energetsko učinkovito občino ter skrb za naravne vire, krepitev civilne zaščite in področja
varnosti občanov;

 Urejena družbena infrastruktura in skrb za starejše:
 Z aktivnostmi za izgradnjo vrtca, zdravstvenega doma, knjižnice in
medgeneracijskega centra bomo poskrbeli za ravnotežje med
generacijami!
Izgradnja novega 15-oddelčnega vrtca Kamnitnik, urejanje otroških igrišč in športnih objektov
ter izgradnja novega zdravstvenega doma na Trati, ki bo zadostila potrebam zdravstvene
oskrbe kot tudi zadostnemu številu parkirnih površin v Frankovem naselju, nadaljevanje
aktivnosti za novo knjižnico, zagotovitev oskrbovanih stanovanj in medgeneracijskega centra za
dnevno varstvo, učenje in pomoč na domu;

 Pester utrip mesta in ohranjanje bogate kulturne dediščine:
 Škofja Loka kot prepoznavna turistična destinacija z izjemno kulturno
dediščino!
Povečanje turističnih kapacitet (hoteli in hostel), oživitev mesta z novimi vsebinami, dogodki in s
prenovami ter dodatnimi zelenimi površinami, spodbujanje investicij v neizkoriščene strateške
objekte, kot so poslovna stavba Tehnika, Starološki grad in bivši Šešir, ureditev področja
oglaševanja, subvencioniranje obnov kozolcev kot slovenske kulturne dediščine, protipoplavni
ukrepi in nadaljevanje prenove starega mestnega jedra ter izgradnja parkirne hiše, krepitev
znamke Škofjeloškega pasijona kot del nesnovne kulturne dediščine UNESCO.

 Gospodarstvu naklonjena občina:
 Zagotavljanje spodbudnega poslovnega okolja za rast podjetij!
Ažurno zagotavljanje prostorskih aktov, privlačno poslovno okolje za nove industrijske in
poslovne naložbe ter spodbujanje novih zaposlitvenih priložnosti in nastajanje novih podjetij,
področno usposabljanje in izobraževanje za vse generacije ter razvoj širokopasovnega
omrežja.

Škofja Loka, mesto, kjer rad živim.
SDS zate

