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1. Uvod 

1.1. O izvedbi ankete 
 
Občina Škofja Loka je pristopila k izdelavi razvojne strategije občine za obdobje do leta 2020, s 
katero bo opredelila strateške usmeritve in razvojne projekte. K oblikovanju strategije so bili 
povabljeni vsi občani in občanke z izpolnitvijo spletne ankete.  Primer  vprašalnika se nahaja v prilogi.  
Anketa je bila odprta od 1.12.2013 do 17.1.2014 na spletni strani občine www.skofjaloka.si , na voljo 
pa je bila tudi v tiskani obliki v sprejemni pisarni občine na Mestnem trgu 15, Škofja Loka. V uvodu 
podajamo strukturo sodelujočih,  v nadaljevanju pa je vsako vprašanje posebej obdelano in 
predstavljeno. Rezultati ankete se uporabljajo izključno za namene izdelave strategije razvoja občine 
Škofja Loka 2020. Anketo je izpolnilo 150 občanov oz. 0,66 % vseh prebivalcev  občine Škofja Loka, 
zato rezultatov ankete ne moremo posploševati na celotno občino, ampak so zgolj informativne narave 
in podpora pri odločanju o smereh razvoja občine.  

 

1.2. Struktura sodelujočih 
 
Anketo je izpolnilo 150 občanov. Povprečna starost anketirancev je bila 39,25 leta. 
 
Tabela 1 Anketiranci po spolu 

 
 
 
 
 
 

 
Vključenost v društva: Anketiranci so člani številnih društev v občini: prostovoljna gasilka društva, 
PGD Stara Loka, PGD Loka, Planinsko društvo, športna društva, ŠD Utrip, ŠD Vaitapu, ŠD Partizan,  
Smučarski klub Alpetour, Plezalni klub, Klub časomerilcev LOKA TIMING, ŠKD Misogi,  Turistično društvo, 
Društvo upokojencev, kulturna društva, KD SIMBA, KUD NUM, Filatelistično društvo, Foto klub, Društvo 
ljubiteljev glasbe, Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Društvo joga v vsakdanjem življenju, 
Društvo za razvoj podeželja, Aktiv kmečkih žena Lubnik, Sožitje,  KLL Paragliding Slovenija,  RD Loka 
2012, mladinska društva, taborniki, KŠŠ, KK , DUTS,  urb.svet itd. 
 
Tabela 2 Članstvo v društvih, ki delujejo v občini 

 

 
Kraj prebivanja (odrpto vprašanje): Iz prejetih anket je razvidno, da so anketiranci iz različnih delov 
občine: 

 Podlubnik  (14), Mestni trg (11), Stara Loka (7), 

 Frankovo naselje (5), Partizanska cesta (5), Kamnitnik (5), Novi svet (5), Puštal (5), Virmaše (5), 

 Groharjevo naselje (4), Godešič (3), Hafnerjevo naselje (3), Pod Plevno (3), Reteče (3), Sveti 
Duh (3), Trata (3), Bodovlje (2), 

 Cankarjev trg, Stara Loka, Blaževa ulica, Tavčarjeva cesta, Kidričeva cesta, Sorška cesta, 
Kopališka ulica, Stari Dvor, Grenc, Podpulfrca, Plevna, Podlubnik, Zminec, Vešter, Gorenja vas 
- Reteče, Suha, Log nad Škofjo Loko, Brode, Pungert, Binkelj, Praprotno, Bukovščica itd. 

   Skupaj v % 

moški 72 48,00 

ženska 76 50,67 

Ni podatka 2 1,33 

skupaj 150 100 

Član društva Skupaj v % 

da  50 33,33 

ne  67 44,67 

ostalo 33 22,00 

 skupaj  150 100 

http://www.skofjaloka.si/
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2. Analiza  

2.1. Vprašanje 1: pomen vrednot in posameznih javnih 
storitev za kakovost življenja v občini 

 
Anketirance smo najprej vprašali, kako pomembne se jim zdijo naštete vrednote in javne storitve za 
kakovost življenja v občini. Kar 91,3 % anketirancem se zdi zelo pomembno za kakovost življenja v 
občini ohranjanje naravnega in zdravega okolja ter 80,7 % anketirancem delovna mesta. 
 
Tabela 3 Kako osebno ocenjujete pomembnost naštetih vrednot in javnih storitev za kakovost vašega življenja v 
občini Škofja Loka? 

 

Vrednote / javne storitve 

Ni  

pomembno 

Manj  

pomembno 

Pomembno Zelo  

pomembno 

Ne vem 

Ohranjanje kulturne dediščine in identitete 0,7 5,3 34,7 59,3 0 

Ohranjanje naravnega in zdravega okolja 0 0 8 91,3 0,7 

Delovna mesta 0 1,3 16,7 80,7 1,3 

Pridelava lokalno pridelane hrane 0,7 5,4 25,5 67,8 0,7 

Občutek varnosti 0 3,4 29,5 67,1 0 

Močna socialna mreža 1,4 7,4 45,9 43,9 1,4 

Sožitje vseh generacij 1,3 14,7 47,3 36,7 0 

Enakomeren razvoj mesta in podeželja 2 16,7 42 38,7 0,7 

Dobre prometne povezave 0,7 4 30,7 63,3 1,3 

Kvalitetna komunalna infrastruktura 0,7 3,4 44,3 51,7 0 

Ponudba kulturnih dogodkov 0,7 18,1 50,3 30,9 0 

Ponudba športno rekreativnih dogodkov 2,7 20 55,3 22 0 

Zabava in druženje 4,1 21,6 52 22,3 0 

Podjetniška miselnost - razvoj podjetništva 1,3 4,7 37,6 55,7 0,7 

 
Graf 1 Kako osebno ocenjujete pomembnost naštetih vrednot in javnih storitev za kakovost vašega življenja v 
občini? 

 
Legenda: zelena – zelo pomembno 

 
Anketirancem je bila dana tudi možnost prostega odgovora na vprašanje katere vrednote in javne 
storitve najbolj prispevajo k kakovosti življenja v občini. Med odgovori je bil največkrat izpostavljen 
turizem: razvoj turistične ponudbe, prenočitvene kapacitete, hotel, avtokamp, promocija, 
prepoznavnost turistične destinacije.  
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2.2. Vprašanje 2: kaj mi je všeč v občini Škofja Loka 
 
 Iz odgovorov vidimo, da je občanom v občini Škofja Loka najbolj všeč: 
 

 pestra ponudba kulturnih prireditev - ohranjanje kulturne dediščine: Škofjeloški pasijon, Večer 
narečnih skladb, Venerina pot oziroma Historial, prireditve v Sokolskem domu, Center DUO, Beli 
december, Pisana Loka, tematske poti, 

 geografska lega: bližina narave, bližina večjih mest: Ljubljane, 
 mestno jedro: urejenost, čistost, ohranjena srednjeveška podoba, starodavne stavbe,  
 promet: javni promet, urejen mestni potniški promet, krožišča,  
 trgovski centri: zadostna ponudba, umaknjenost iz centra, 
 športna tradicija in prireditve: Tek 4 mostov, Smučanje po starem, 
 mirno okolje (varnost), itd. 

 

2.3. Vprašanje 3 : česa ne maram v občini Škofja Loka 
 
Na vprašanje česa občani ne marajo v občini Škofja Loka oziroma česa jih je strah so najpogosteje 
odgovori: 
 

 neurejenega prometa: nedokončanje obvoznice, slabe cestne povezave z dolinama, slabe ceste na 
podeželju, preveč in neusklajeni  semaforji, agresivni vozniki, napačno parkiranje, tovorni promet, gost 
tranzitni promet, prometni zamaški ob konicah, promet skozi Staro Loko, slaba infrastruktura za pešce in 
kolesarje, slabo urejeni pločniki, slabo označevanje prehodov za pešce, slaba dostopnost za invalide …, 

 mestni trg:  prazno mestno jedro, kadar ni prireditev je mesto prazno, večerno mrtvilo v mestu, premalo 
gostiln, zapiranje trgovin in lokalov, previsoke najemnine lokalov,  promet skozi mesto, nova stavba na 
Cankarjevem trgu kvari izgled, pretirano zvonenje, …,  

 gospodarstvo: slabi pogoji za razvoj industrije in obrti, previsoke najemnine, propadla podjetja, umik 
podjetij iz občine, težka industrija, brezposelnost, neizkoriščena IC … 

 trgovinski centri: prevelik porast trgovinskih centrov, gradnja trgovskih centrov in posledično izumiranje 
starega mestnega jedra, poplava trgovin s poceni robo, več trgovin s kvalitetnejšo ponudbo …, 

 vandalizem: tatvine, kriminal, pijančevanje ponoči, alkohol na avtobusni postaji in na Placu, droge …, 
 turistična ponudba: slaba in razdrobljena turistična ponudba, ni mestnega hotela, v mestnem jedru ni 

gostilne, lokali čez vikend zaprti, slabe označbe za turiste, pomanjkljiva kulinarična ponudba,  …, 
 zapuščene stavbe: prazni lokali in trgovine v SMJ, vojašnica, Krona, hotel Transturist, Jelovica, Starološki 

grad …. 

 

2.4. Vprašanje 4 :  v občini Škofja Loka pogrešam 
 
Povzetek odgovorov na vprašanje, kaj občani pogrešajo v občini Škofja Loka? 

 urejenost prometa: dobre cestne povezave, obvoznico, preveč semaforjev, boljši javni prevoz podeželje 
– mesto, ureditev pločnikov, bolj varni prehodi, sodobne avtobusne čakalnice, pogostejši potniški vlaki, 
urejena železniška postaja …, 

 več kolesarskih in pešpoti, 
 oživitev mestnega jedra: mestni utrip zvečer, prazne stavbe, več zelenja, tlakovano mestno jedro …, 
 razvoj turizma: strategija razvoja turizma, večja povezanost turistične ponudbe, večje prenočitvene 

kapacitete, večja gostinska ponudba, večji turistični utrip, smerokazi za tujce, promocija, boljše turistične 
kapacitete, ki bi obdržale goste za več kot 1 dan …, 

 bazen, urejeno kopališče, 
 park, z igrali za otroke, z igrišči, drsališče, 
 hotel, kamp in prostor za avtodome, 
 spodbude za gospodarstvo: privabiti dobra podjetja, spodbude za malo gospodarstvo,  bolj ugodni 

pogoji za investitorje …, 
 sodobno knjižnico: večja, prostor za učenje, prostor za druženje …., 
 več priložnosti/prireditev za mlade: vključevanje mladih v razvoj občine, prostor za zabavo in druženje 

…, 
 več zelenih površin, več dreves, 
 večja programska pestrost kulturne ponudbe: več odmevnih kulturnih dogodkov, več dogodkov iz 

umetnostne zgodovine, klasična glasba …, 
 več športne infrastrukture in prireditev, mednarodne športne prireditve …, 
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 optično omrežje, 
 dokončanje fasade loškega gradu itd. 

 
Tabela 4 Povzetek mnenj anketirancev kaj jim je všeč oziroma ni všeč, pogrešajo v občini 

 
  OBČANOM JE VŠEČ OBČANOM NI VŠEČ (STRAH) OBČANI POGREŠAJO 

PROMET,  
INFRASTRUKTURA 

javni promet, mestni potniški 
promet, krožišča 

nedokončanje obvoznice, slabe 
ceste na podeželju, preveč 
semaforjev, tovorni promet, 
promet skozi Staro Loko, slaba 
infrastruktura za pešce in 
kolesarje, slabo označeni 
prehodi za pešce, slaba 
dostopnost za invalide  

* urejenost prometa, dobre 
cestne povezave, boljši 
javni promet podeželje – 
mesto, bolj varni prehodi, 
urejena železniška postaja, 
več kolesarskih in pešpoti, 
* optično omrežje 

GEOGRAFSKA 

LEGA 

bližina narave, bližina večjih 

mest 

  

OKOLJE naravne danosti, mirno 
okolje, varnost 

vandalizem, tatvine, nočno 
pijančevanje 

več zelenih površin, več 
dreves 

GOSPODARSTVO uspešna podjetja slabi pogoji za razvoj 
industrije in obrti, previsoke 
najemnine, težka industrija, 
neizkoriščena IC 

spodbude za 
gospodarstvo, bolj ugodni 
pogoji za investitorje 

TURIZEM velik turistični potencial 
(doživljajski turizem, butični 
turizem) 

razdrobljena turistična 
ponudba, slabe označbe za 
turiste, zaprtost lokalov čez 
vikend, pomanjkljiva 
kulinarična ponudba, 
premajhne prenočitvene 
kapacitete 

strategija razvoja turizma, 
večja promocija turizma 

MESTNO JEDRO urejenost, čistost, ohranjena 
srednjeveška podoba 

prazno MJ, večerno mrtvilo, 
zapiranje trgovin in lokalov, 
visoke najemnine, prazne 
stavbe, premalo gostiln 

oživitev MJ, več zelenja, 
tlakovano mestno jedro 

KULTURA pestra ponudba kulturnih 
prireditev, ohranjanje 
kulturne dediščine 

večja programska pestrost kulturne ponudbe 

STAVBE, 
KAPACITETE 

Ohranjene starodavne 
stavbe 

zapuščene stavbe: prazni 
lokali in trgovine v SMJ, 
vojašnica, Krona, hotel 
Transturist, Jelovca, Starološki 
grad 

hotel, bazen, urejeno 
kopališče, park (z igrali za 
otroke), drsališče, kamp in 
prostor za avtodome, 
sodobna knjižnica 

TRGOVSKI CENTRI zadostna ponudba, 
umaknjenost iz centra 

prevelika rast novih trgovinskih 
centrov, poplava trgovin s 
cenejšo ponudbo 

Neorganizirano širjenje TC 

ŠPORT športna tradicija, prireditve več športne infrastrukture in prireditev, mednarodne 
prireditve 
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2.5. Vprašanje 5 :  izhodišča razvojne vizije Škofja Loka  
 
Občani so se opredelili glede 4 izhodišč razvojne vizije občine (tabela 5). Najbolj všeč sta jim bili 
izhodišči:  
 

 Škofja Loka - srednjeveška lepotica, z visoko kulturo bivanja in potencialom za razvoj turizma, 
 Škofja Loka - trajnostno naravnana občina: samooskrbna, ljudem prijazna, z  zelenimi ekonomijami, 

urejeno infrastrukturo in javnim prevozom. 

 
Tabela 5 Katera od spodnjih možnih izhodišč razvojne vizije občine Škofja Loka vam je najbližja?  

 Izhodišče vizije najbolj 
všeč 

1 

 
 

2 

 
 

3 

najmanj 
primerna 

4 

Škofja Loka - srednjeveška lepotica, z visoko kulturo 
bivanja in potencialom za razvoj turizma 

34,5 22,8 22,1 20,7 

Škofja Loka - mesto z zdravim gospodarstvom in presežki v 
ponudbi javnih storitev za občane vseh starosti 

24,8 27 26,2 22 

Škofja Loka - trajnostno naravnana občina: samooskrbna, 
ljudem prijazna, z  zelenimi ekonomijami, urejeno 
infrastrukturo in javnim prevozom 

34 33,3 20,1 12,5 

Škofja Loka - živahno srednjeveško mesto z izbrano 
ponudbo gastronomije, obrti, kulture in športa 

25,7 29,9 22,9 21,5 

 
 

2.6. Vprašanje 6 :  pogostost in zadovoljstvo z uporabo 
izbranih objektov in storitev  

 
Anketirance smo povprašali, katere objekte in storitve uporabljajo v občini in kako so z njimi zadovoljni 
(tabela 6). Zadovoljstvo so ocenjvalis šolskimi ocenami od 1 do 5.  
 

 Vsi anketiranci uporabljajo mestno jedro, zdravstveni dom (96,6 %), trgovine in gostinske lokale v 
mestnem jedru (95,9 %), parke in zelene površine v mestu (91,8 %).   

 Med bolje ocenjenimi po kakovosti (povprečna ocena več kot 3,8) so javni avtobusni promet, vrtec, 
Sokolski dom, ekološka tržnica in DUO center.  

 Med slabo ocenjenimi po kakovosti občani izpostavljajo:  parke in zelene površine, otroška igrišča in 
kopališče (povprečna ocena manj kot 3). 

 Iz spodnje tabele vidimo, da se povprečna ocena zadovoljstva občanov z objekti, ki jih uporablja 
največje število anketirancev, giblje med 2,6 -  3,7 na lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično).  
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Tabela 6 Ali uporabljate spodaj naštete objekte oziroma njihove storitve in kako ste z njimi zadovoljni? 

Objekti/storitve Ne uporabljam Uporabljam Povprečna 
ocena 

Javni avtobusni promet 57,1 42,9 3,84 

Železniška postaja / Vlak 41,8 58,2 2,94 

Kolesarske poti 20,3 79,7 2,69 

Parki in zelene površine v mestu 8,2 91,8 2,57 

Mestno jedro: trgi - javni prostor 0 100 3,15 

Pohodniške in tematske poti 15 85 3,52 

Vrtec 60,5 39,5 3,81 

Osnovna šola 52,7 47,3 3,8 

Srednješolski center 66 34 3,7 

Glasbena šola 66,9 33,1 3,65 

Ljudska univerza 76,4 23,6 3,43 

Sokolski dom 17,7 82,3 3,95 

Kino Sora 35,4 64,6 3,02 

Knjižnica 13,5 86,5 3,49 

Gledališče 31,8 68,2 3,51 

Trgovine in gostinski lokali v mestnem jedru 4,1 95,9 3,2 

Zdravstveni dom 3,4 96,6 3,74 

Otroško igrišče 52,4 47,6 2,73 

Športna dvorana Trata 57,1 42,9 3,71 

Športna dvorana Poden 41,2 58,8 3,6 

Kopališče v Puštalu 40,8 59,2 2,67 

Zbirni center za odpadke 25,7 74,3 3,63 

Tržnica v Šolski ulici 33,3 66,7 3,43 

Ekološka tržnica v mestu 33,8 66,2 3,81 

TIC (turistično informacijski center) 45,2 54,8 3,64 

Center DUO (domače in umetnostne obrti) 49,7 50,3 3,91 
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2.7. Vprašanje 7:  pomembnost posameznih naložb in 
ukrepov za razvoj občine 

 
Tabela 7 Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete naložbe in ukrepi za razvoj občine Škofja Loka do 
leta 2020? 

Naložbe in ukrepi  ni 
pomembno 

manj  
pomembno 

pomembno zelo  
pomembno 

ne vem 

Dokončanje začetih naložb v kanalizacijo 
in  vodooskrbo 

0 3,4 40,9 54,4 1,3 

Dokončanje Poljanske obvoznice 0 0 6 93,3 0,7 

Izgradnja Severne obvoznice 6,1 18,2 37,2 35,1 3,4 

Delovanje in ureditev Smučarskega centra 
Stari vrh 

15,4 32,2 32,2 18,1 2 

Direktna prometna povezava na avtocestno  
omrežje (Trata-Meja-Vodice) 

11,4 29,5 22,1 32,9 4 

Komunalno urejanje podeželskih naselij ter  
MKČN 

2 14,9 45,3 35,8 2 

Izgradnja novih kapacitet vrtca 6 19,5 37,6 25,5 11,4 

Obnova Loškega gradu 4,7 27,7 44,6 23 0 

Oživitev grajskega vrta (letno gledališče,  
koncerti) 

2,7 18,2 42,6 35,8 0,7 

Izgradnja kolesarskih poti 2,7 21,8 29,9 44,2 1,4 

Nova knjižnica 3,4 18,8 32,9 44,3 0,7 

Rekonstrukcija Kidričeve ceste 8,1 22,8 31,5 26,2 11,4 

nadaljnji razvoj javnega prometa 1,4 19 46,3 32 1,4 

Inkubator za razvoj malih podjetij 3,4 11,6 35,4 44,9 4,8 

Razvoj dvorca Visoko 12,2 36,5 39,9 7,4 4,1 

Prenova trgov mestnega jedra 2,7 27,4 32,2 37 0,7 

Protipoplavne ureditve 0,7 9,5 41,9 45,3 2,7 

Parkirišča, parkirne hiše parkiraj&odpelji se 12,8 34,2 27,5 25,5 0 

Ureditev tržnice 4 25,5 45,6 22,1 2,7 

Ureditev kampa in počivališča za avtodome 8,7 24,8 43,6 22,1 0,7 

Ureditev športnega parka Gorajte 14,9 33,1 33,8 12,8 5,4 

Promocija turizma in kulture 2 8,8 40,1 49 0 

Dnevni center za starejše 2 18,9 51,4 24,3 3,4 

Mestni hotel v Škofji Loki 2,7 9,5 33,1 54,1 0,7 

Izgradnja manjkajočega širokopasovnega  
omrežja na Škofjeloškem 

4,8 17,7 34 38,8 4,8 

 
Izmed naštetih naložb v tabeli 7 se anketirancem zdi zelo pomembno: 
 

 dokončanje Poljanske obvoznice 93,3%,  
 dokončanje začetih naložb v kanalizacijo in vodoosrkbo (54,4 %) ter  
 naložba v mestni hotel (54,1 %).   

 
V grafu 2 smo primerjali pomembnost naložb za razvoj občine po mnenju anketirancev, glede na oceni 
pomembno in zelo pomembno. Poleg »zelo pomembnih« naložb v Poljansko obvoznico, kanalizacijo in 
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vodooskrbo ter hotel se iz grafa 2 vidi, da se anketirancem zdijo zelo pomebne in pomembne za 
razvoj občine tudi: 
  

 naložbe v promocijo turizma in kulture (89,1 %1),  
 protipoplavno ureditev (87,2 %),  
 komunalno urejanje podeželskih naselij,  
 MKČN (81,1 %) ter  
 inkubator za razvoj malih podjetij (80,3 %). 

 
Poleg naštetih naložb so občani imeli možnost dodati tudi svoje predloge. Med njimi se najpogostje 
pojavljata pobudi za ureditev središča Stare Loke in starološkega gradu. 
 
Graf 2 Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete naložbe in ukrepi za razvoj občine Škofja Loka do 
leta 2020? 

 
Legenda: zelena – zelo pomembno; rdeča - pomembno 

 

  

                                                 
1 Seštevek pomembno in zelo pomembno. 
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2.8. Odprto vprašanje 8:  pobude občanov za hitre in 
poceni ukrepe za izboljšanje kakovosti in zadovoljstva 
vseh občanov in občank 

 
Anketiranci so podali številne pobude za izboljšanje kvalitete in zadovoljstva občank in občanov, 
ki bi jih lahko realizirali hitro in z majhnimi sredstvi: 
 

 Odprtost lokalov v SMJ čez vikende, subvencionirana najemnina, 
 Ureditev parkov, oživitev grajskega vrta, ureditev trim steze, več klopic in smetnjakov, ureditev 

zgrajenega pasjega igrišča v bližini centra, 
 Ureditev središča Stare Loke-umiritev prometa, obnova Stahlovega gradu, ureditev prostorov/parka v 

stari vojašnici, prebarvati ograjo na Kapucinskem mostu,  obnova kulturnega doma Sv. Duh,  ponovna 
osvetlitev cerkva na Hribcu in sv. Jakoba, 

 Letni kino, javna kuhinja, Dnevni center za starejše, 
 Javni program za mesto brez droge, 
 Mladini nameniti eno javno steno za grafite, pomoč mladim pri vključevanju v podjetništvo, 
 Odprtje Sokolskega vrta - naj bo dostopen za vse občane, cel dan, organizacija dejavnosti na vrtu, 

različne kulturne vsebine, v javni rabi - brez najemnine, 
 Komuniciranje občanov z občino preko spleta: zbiranje pobud, pripomb, pritožb, predlogov občanov, 
 Uvedba javne (mestne) blagajne, na kateri bi lahko občani plačevali položnice brez provizije,  
 Posodobitev programa muzeja v interaktivnega, otrokom in odraslim prijaznega, 
 Medgeneracijsko sodelovanje,  "Loški piknik", kjer bi se srečale različne generacije,  
 Uvedba javnih del za prestopnike in prekrškarje, da bi poleg Želve tudi drugi pripomogli k lepši podobi 

občine, 
 Izgradnja širokopasovnega omrežja, območja brezplačnega Wi-Fi, 
 Turizem: dodatne aktivnosti na Starem Vrhu v poletnem času, dvigalo za prevoz od mesta do gradu, 

razvoj ribiškega turizma, ureditev vzletišča za majhna letala, .... 

 

2.9. Odprto vprašanje:  druge pobude za razvoj občine 
 
Anketiranci so našteli še nekaj dodatnih predlogov za razvoj občine med kateri se najpogosteje 
pojavljajo: 

 boljše sodelovanje in povezovanje s sosednjimi občinami v smislu prometne, komunalne, 
telekomunikacijske infrastrukture, 

 vzpostavitev podjetniškega  inkubatorja, vlaganje v razvoj centrov znanja, razvojnih in raziskovalnih 
centrov, zelene investicije, poslovno okolje, podjetništvo, inovacije, 

 vseslovensko srečanje gasilcev  -  največja gasilska veselica v Sloveniji in v regiji,  
 postavitev strehe za prireditveni prostor na grajskem vrtu,  
 čim prejšnja selitev Klavnice iz starega mesta,  
 selitev Glasbene šole v Starološki grad, 
 povečanje samooskrbe,  več ekološkega kmetijstva, 

 več zemlje ponujene kot vrtički ljudem v blokih. 
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3. Priloga 
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Vprašalnik 

 

Strategija 
razvoja  občine 

Škofja Loka 
2020+ 

 

 Foto: Jana Jocif, Turizem Škofja Loka 

 
Spoštovani! 

 
Občina Škofja Loka je pristopila k izdelavi razvojne strategije za obdobje do leta 2020, s katero bo opredelila 
strateške usmeritve in razvojne projekte. Obdobje sovpada z obdobjem nove finančne perspektive EU in številnimi 
novimi okoliščinami, ki jih v prostoru in življenju naše občine in države povzroča gospodarska kriza.  
 
Da bi se pri oblikovanju razvojnih usmeritev in prioritet kar najbolj približali potrebam občank in občanov vseh 
generacij, vas vabimo, da nam skozi anketo podate vaše poglede, mnenja in informacije, ki nam morda niso 
poznane. Kakovostno, zdravo in varno življenjsko okolje ustvarjamo vsi skupaj, zato vas vabimo k sodelovanju. 
Izpolnitev ankete vam bo vzela največ 15 minut časa, hkrati pa pomenila dragocen pogled vsakega izmed vas na 
razvoj Škofje Loke v naslednjih nekaj letih.  
 
Anketa je anonimna (razen, če sami želite navesti svoje ime) in bo odprta do konca decembra 2013. Podatke bomo 
uporabili izključno za pripravo Strategije razvoja občine Škofja Loka 2020+. 
 
Že vnaprej hvala za sodelovanje, 

Župan 
mag. Miha Ješe 

 
VPRAŠALNIK  

 

1. Kako osebno ocenjujete pomembnost naštetih vrednot in javnih storitev za kakovost vašega življenja v občini Škofja 
Loka? Obkrožite. 

Ohranjanje kulturne 
dediščine in identitete  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ohranjanje naravnega in 
zdravega okolja 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Delovna mesta Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Pridelava lokalno 
pridelane hrane 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Občutek varnosti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Močna socialna mreža  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Sožitje vseh generacij Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Enakomeren razvoj mesta 
in podeželja 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Dobre prometne povezave Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 
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Kakovostna komunalna 
infrastruktura 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ponudba kulturnih 
dogodkov 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ponudba športno 
rekreativnih dogodkov 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Zabava in druženje  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Podjetniška miselnost – 
razvoj podjetništva  

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Drugo:  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

2. Kaj vam je všeč v občini Škofja Loka? Vnesite do 5 kratkih in jasnih mnenj. 

 

 

 

 

 

3. Česa ne marate v občini Škofja Loka? Česa vas je strah? Vnesite do 5 kratkih in jasnih mnenj. 

 

 

 

 

 

4. Kaj pogrešate v občini Škofja Loka? Vnesite do 5 kratkih in jasnih mnenj. 
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5. Katera od spodnjih možnih izhodišč razvojne vizije  občine Škofja Loka vam je najbližja?  
Izberite tako, da spodnje štiri predloge vizij razporedite vrstnem redu kot so vam najbolj všeč in sicer  od 1 (mi je najbolj 
všeč) do 4 (je najmanj primerna).   
 

 
Škofja Loka – srednjeveška lepotica,  z visoko kulturo bivanja in 
potencialom za razvoj kulturnega turizma.  
 

1 2 3 4 

Škofja Loka - mesto z zdravim gospodarstvom in presežki v 
ponudbi javnih storitev za občane vseh starosti. 
 

1 2 3 4 

Škofja Loka - trajnostno naravnana občina: samooskrbna, ljudem 
prijazna, z zelenimi ekonomijami,  urejeno infrastrukturo in javnim 
prevozom.  
 

1 2 3 4 

Škofja Loka - živahno srednjeveško mesto z izbrano ponudbo 
gastronomije, obrti, kulture in športa.  
 

1 2 3 4 

 

6. Ali uporabljate spodaj naštete objekte oz. njihove storitve?  Če DA, kako ste zadovoljni z njimi? Ocenite s šolskimi 
ocenami od 1 – nezadostno do 5 – odlično. 
 

Javni avtobusni promet  1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Železniška postaja/ Vlak 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Kolesarske poti 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Parki in zelene površine v mestu 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Mestno jedro: trgi – javni prostor 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Pohodniške in tematske poti  1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Vrtec 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Osnovna šola 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Srednješolski center 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Glasbena šola  1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Ljudska univerza  1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Sokolski dom 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Kino Sora 1 2 3 4 5  

Knjižnica 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Gledališče 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Trgovine in gostinski lokali v 
mestnem jedru 

1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Zdravstveni dom 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Otroška igrišča  1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Športna dvorana Trata 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Športne dvorane Poden 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Kopališče v Puštalu 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Zbirni center za odpadke 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Tržnica v Šolski ulici 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Ekološka tržnica v mestu 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

TIC (turistično informacijski center) 1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

Center DUO (domače in umetnostne 
obrti) 

1 2 3 4 5 Ne uporabljam 

 

7. Kako pomembne so po vašem mnenju spodaj naštete naložbe in ukrepi za razvoj občine Škofja Loka do leta 2020? 
Upoštevajte, da vse ne more biti enako pomembno.  
 

Dokončanje začetih naložb v 
kanalizacijo in vodooskrbo 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Dokončanje Poljanske obvoznice Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Izgradnja Severne obvoznice      

Delovanje in ureditev Smučarskega 
centra Stari vrh 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Direktna prometna povezava na 
avtocestno omrežje (Trata-Meja-

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 
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Vodice) 

Komunalno urejanje podeželskih 
naselij ter male čistilne naprave 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Izgradnja novih kapacitet vrtca  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Obnova Loškega gradu  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Oživitev grajskega vrta (letno 
gledališče, koncerti, ..) 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Izgradnja kolesarskih poti Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Nova knjižnica Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Rekonstrukcija Kidričeve ceste Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Nadaljnji razvoj javnega prometa Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Inkubator za razvoj malih podjetij Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Razvoj dvorca Visoko Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Prenova trgov mestnega jedra  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Protipoplavne ureditve Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Parkirišča; parkirne hiše parkiraj & 
odpelji se 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ureditev tržnice Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ureditev kampa in počivališča za 
avtodome 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Ureditev športnega parka Gorajte Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Promocija turizma in kulture  Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Dnevni center za starejše Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Mestni hotel v Škofji Loki Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Izgradnja manjkajočega 
širokopasovnega omrežja na 
Škofjeloškem 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

Drugo: 
 

Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno Ne vem 

8. Vaša pobuda, ki bi jo lahko relativno hitro in z majhnimi sredstvi realizirali in bi izboljšala kvaliteto ter zadovoljstvo 
vseh občank in občanov? 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Drugi predlogi za razvoj občine: 
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Nam zaupate nekaj vaših podatkov: 

Spol 
 

Moški Ženska  

Starost  
 

Naselje, kjer prebivate:  
 

Ste vključeni v kakšno društvo, ki 
deluje v občini Škofja Loka?* 

DA NE  

Nam zaupate katero? *  
 

Ime in priimek*  
 

E-pošta*  
 

*neobvezno / v kolikor želite, da vas obveščamo o dogajanjih v naši občini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HVALA ZA SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE ŠKOFJE LOKA. 
 


