
Priloga glasila DU Škofja Loka, Mi o sebi - september 2010

KAJ LAHKO UPOKOJENCI PRIČAKUJEMO 
OD LOKALNIH VOLITEV 2010?



Za zdravo, aktivno in varno 3. življenjsko obdobje

Za zdravo, aktivno in varno starost so potrebni novi pristopi. V loškem SDS imamo zelo dejaven klub seniorjev, 
ki obravnava problematiko starejše populacije. Veseli nas, da je v Škofji Loki aktivno in vsestransko dejavno 
tudi Društvo upokojencev, ki že 60 let uspešno deluje v naši občini. Lanskoletno občinsko priznanje »srebrni 
grb« je plod tega dela. 
V SDS se zavedamo prostorske stiske društva, ki jo bo potrebno reševati v okviru bodočih gradbenih posegov 
na območju vojašnice. Poleg novih prostorov za administrativno organizacijska opravila, bi bila potrebna 
klubska soba za prosti čas, druženje, predavanja in druge aktivnosti. Naraščanje starostne populacije vpliva 
tudi na finančni del izvajanja društvenih aktivnosti. Obstoječa sredstva tako ne zadostujejo niti za obstoječe 
aktivnosti, kaj šele za nove programe. 
Na lokalnem in državnem nivoju sem bom v zvezi s tem zavzemal za:

• Sistematsko pridobivanje večjega deleža sredstev za starejše;
• Reševanje prostorske problematike in za boljše pogoje dela Društva upokojencev;
• Domsko varstvo;
• Ustanavljanje varovanih oddelkov ter za varna in oskrbovana stanovanja;
• Pomoč na domu in za razvoj prostovoljstva;
• Kvalitetno pripravo in razvoz hrane na domove starostnikov.

Lista kandidatov SDS za lokalne volitve je pestra, med drugim za nas kandidirata tudi upokojenca: Martin 

Habjan, bivši direktor Doma upokojencev Kranj in Aleksandra Hoivik (Pretnar), na prvih demokratičnih 
volitvah izvoljena poslanka v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike Slovenije. 
Stopimo skupaj za Škofjo Loko, za občino, ki bo skrbela za varno, zdravo, aktivno 3. življenjsko obdobje 
svojih občanov.

Milenko Ziherl, kandidat za župana občine Škofja Loka
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Socialni demokrati (SD) z mag. Bojanom Luskovcem, skupnim županskim kandidatom SD in LDS na 
letošnjih lokalnih volitvah, želimo s svojim volilnim programom nadgraditi delo, ki smo ga uspešno opravili 
v razvojni koaliciji v zadnjih štirih letih. Naš volilni program vključuje skrb za vse generacije. 

Socialni demokrati  bomo za starejše generacije poskrbeli predvsem v naslednjih smereh:

- nadaljevali bomo že pričete aktivnosti za trajno ureditev prostorov za domovanje Društva          
  upokojencev  

- še naprej bomo podpirali aktivnosti Društva upokojencev  in delo Univerze za tretje življenjsko             
obdobje 

- spodbujali različne oblike varstva starejših (predvsem varstvo na domu in dnevno varstvo, za tiste ki     
so potrebni posebne nege, pa nove kapacitete domskega varstva) 

- zagotavljali dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in Društvom upokojencev

- spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost

Zadovoljni smo, da na listah SD za svetnike in svetnice na lokalnih volitvah kandidirajo najbolj ugledni in 
aktivni škofjeloški upokojenci.
Socialne demokrate z županskim kandidatom mag. Bojanom Luskovcem na letošnjih lokalnih volitvah tako 
podpirajo:

mag. Mirjam Jan – Blažič: aktualna podžupanja in 
dolgoletna svetnica Občinskega sveta Občine Škofja Loka,  
nekdanja uspešna gospodarstvenica in dobitnica občinskega 
priznanja 

Miro Duić: predsednik Društva upokojencev Škofja Loka in 
nekdanji gospodarstvenik

Borjana Koželj: pobudnica in odlična vodja Univerze za tretje 
življenjsko obdobje  

Štefan Kalamar: predsednik Krajevne skupnosti Trata, 
Občinskega  organizacije Zveze borcev za vrednote NOB in 
Prostovoljnega gasilskega društva Trata

Nevenka Mandić Orehek:  vsestranska prostovoljka Društva 
upokojencev Škofja Loka, tajnica Krajevnega združenja borcev 
za vrednote NOB, aktivna strelka in balinarka, oblikovalka 
glasila MI O SEBI … 

Srečko Tušar: legenda slovenskega vojaškega gorništva, 
aktivni član Društva upokojencev in dobitnik vrste priznanj in 
odlikovanj  

Srečko Beričič: dolgoletni predsednik Filatelističnega društva 
Lovro Košir Škofja Loka in mentor  filatelističnega podmladka v 
osnovni šoli

mag. Bojan Luskovec, 
skupni županski kandidat
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Z ELANOM IN STROKO ZA PRIJAZNEJŠO LOKO!
LDS – Liberalna demokracija Slovenije deluje v Škofji 
Loki tradicionalno kot Loška Demokratska Stranka (LDS). 
S tem želimo poudariti da smo usmerjeni s svojim delom 
v zagotavljanje kakovosti življenja občanov Škofje Loke in 
nismo nikoli uporabljali svojih glasov v občinskem svetu 
Občine Škofja Loka za uveljavljanje kakršnih koli poltitčno 
strankarskih prioritet. Posebej zavzeto smo zasledovali 

Jože Galof – sedanji podžupan Občine Škofja 
Loka, izkušen občinski svetnik v vseh dosedanjih 
mandatih in dolgoletni predsednik KS Trata. Priza-
deven športni delavec na rokometnem in na drugih 
področjih. Med najbolj zaslužnimi za izgraditev 
športne hale na Trati.

Emil Milko Okorn – dolgoletni vodilni finančni 
vodja Občine Škofja Loka, prepoznaven funkcio-
nar Taborniške organizacije, predsednik seniorske 
organizacije Sivih panterjev v Škofji Loki.

mag. Andrej Pipp – izkušen občinski svetnik, 
upokojeni veterinar, veliko prispeval k razvoju vet-
erinarske prakse, odličen poznavalec škofjeloških 
razmer.

Alenka Pokorn Kavčič dr. med. – upokojena 
zdravnica – specialist šolske medicine, izkušena 
občinska svetnica in odlična poznavalka težav in 
želja občanov Škofje Loke.

dr. Ivan Kristan – upokojeni pravni strokovn-
jak, nekdanji ustavni sodnik in prvi predsednik 
Državnega sveta RS, aktiven član borčevske organ-
izacije in uveljavljen strokovni publicist.

Janez Demšar- Aktiven v krajevni skupnosti, 
navdušen ribič in naravovarstvenik. Je uspešen gos-
podar Ribiške Družine Visoko.

UPOKOJENCI – KANDIDATI ZA OBČINSKE SVETNIKE NA LISTI  LDS 
- Liberalne demokracije Slovenije, Sivih panterjev

preseganje zgodovinskih in ideloških nasprotij in v ospredje postavljali življenjske interese sedanje generacije 
in mladih, ki prihajajo za nami. Ker v LDS posvečamo starejšim posebno pozornost, deluje v LDS tudi posebna 
seniorska organizacija Sivi panterji, ki jih na državni ravni vodi mag. Blaž Kavčič, v Škofji Loki pa Milko 
Okorn.

Iztekajoče se mandatno obdobje je nedvomno najuspešnejše mandatno obdobje Občine Škofja Loka v 
obdobju samostojne Slovenije. K temu smo prispevali pomemben delež tudi v LDS, saj smo bili med tvorci 
Razvojnega dogovora, na osnovi katerega je Občina Škofja Loka v obdobju 2006 – 2010 dobila:

• začetek gradnje Poljanske obvoznice, začetek gradnje tunela pod Stenom
• povečali smo kapacitete otroških vrtcev
• sprejeli smo prostorske dokumente tudi za nove sodobne kapacitet doma za starejše in oskrbovana 

stanovanja 
• industrijska cona na Trati
• trgovsko poslovni center Grenc
• cesta in signalizacija Podlubnik – Klančar
• nova in prostorna povezovalna brv med avtobusno postajo in starim mestnim jedrom
• most pri Šeširju na Spodnjem trgu
• številne druge sanacije cest in izgradnje pločnikov
• začeli smo z obsežnim urejanjem porečja Sore
• izgradili smo prvo fazo prenovljenega vodovodno kanalizacijskega omrežja

Spoštovane upokojenke in upokojenci!

Na osnovi doseženih rezultatov v preteklosti vam zagotavljamo nadaljevanje našega prizadevnega dela v 
bodoče s temeljno usmeritvijo v zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje vseh in še posebej starejših 
občanov. Med našimi programskimi prioritetami, ki smo jih uspešno zastopali v prejšnjem mandatu je tudi 
izgradnja kakovostnega Doma za starejše in oskrbovana stanovanja na lokaciji Vojašnice.
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Spoštovane upokojenke in upokojenci,

ime mi je Miha Ješe in sem kandidat za župana 
Škofje Loke v naslednjem mandatu. Loko sem prvič 
videl 3. julija 1954 in od takrat sem zelo navezan 
nanjo. Po Placu sem nabiral buške in praske, v Loki 
sem obiskoval osnovno šolo, glasbeno šolo, gim-
nazijo, priključil sem se tabornikom, študentskemu 
klubu in pel v pevskih zborih (osnovnošolskem, 
gimnazijskem in KPZ Loka). Po končani Ekonom-
ski fakulteti sem najprej deloval kot uslužbenec 
Slovenijalesa v Ljubljani in Moskvi, zdaj pa že 20 let 
uspešno vodim Gorenjsko predilnico d.d. in 10 let 
podjetje za zaposlovanje invalidov Lokateks d.o.o. 
Končal sem tudi magistrski študij menedžmenta.

S stanjem razvoja v naši srednjeveški lepotici 
nisem zadovoljen. Sem mnenja, da Loka potrebuje 
župana, ki je hkrati sposoben menedžer in bo 
skrbno vzel vajeti občinske uprave v svoje roke 
in učinkovito zapeljal ekipo občinske uprave in 
občanke in občane naprej po poti hitrejšega raz-
voja, ne da bi pri tem zanemaril katerokoli ciljno 
skupino občanov. Zato sem s sodelavci pripravil 
natančen program dela in k sodelovanju za kandidiranje v loški mestni svet povabil Ločanke in Ločane 
vseh starosti, predvsem pa take, ki so že do zdaj za Loko veliko koristnega naredili. Med njimi so, v vsaki 
volilni enoti, tudi upokojenke in upokojenci: Veronika Hartman, Stane Ferle, Marjan Luževič in Jože 
Porenta.

Redno spremljam aktivno dejavnost upokojencev in zelo sem vesel, da se v tako velikem številu udejst-
vujete na tako širokem spektru dejavnosti, ki jih podpira Društvo upokojencev. Vaši dosežki na delavskih 
športnih igrah in izobraževanja, ki jih redno pripravljate v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, mi 
služijo kot zgled. Želim si tako dejavno starostno generacijo v Škofji Loki tudi vnaprej, kajti največja napaka 
je izključevanje izkušenih ljudi iz aktivnega družbenega dogajanja. Zato sem v program vključil tudi dva 
najbolj pereča problema upokojencev ta čas v Škofji Loki: premalo mest v domu za starostnike in poskrbeti 
za ustrezne prostore Društva upokojencev.

Vabim vas, da na letošnjih lokalnih volitvah oddate svoj glas najboljši alternativi!

Prijazen pozdrav,
Miha Ješe

Miha Ješe in prijatelji Loke
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        NE DOVOLIMO DA DRUGI ODLOČAJO O NAS

                 Program in izhodišča dela stranke upokojencev

- Sodelovanje pri urejanju prometnega vozla v Škofji Loki s poudarkom na 
dostopnih poteh za invalide in starejše ter ureditev mestnega javnega 
prometa.

- Intenzivnejše sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov, da 
postanejo smotrnejši in da postanejo rešitve znane javnosti.

- Lokacija in prostori Društva upokojencev ter omogočanje njegovega 
delovanja še na novih področjih.

- Dom za ostarele, ki bo dovolj prijazen in dosegljiv tudi populaciji 
domačinov z nižjimi dohodki, kar pa absolutno zahteva pridobitev 
koncesije. 

- Kot predstavniki upokojencev imamo velik interes pozitivnejšega delovanja 
občine na področju – zdravstva, sociale in financ (davkov in porabo 
proračuna, zadolženost – investicije v razvoj občine)

- Stalno spremljanje dogodkov in posegov v kvaliteto življenja občanov s 
kritičnim pogledom na posledice za upokojence.

- Pozitivno delovanje v korist upokojencev na vseh sprotnih dogodkih, ki se 
dnevno pojavljajo.

                                                                        Predsednik DeSUS
                                                                               Škofja Loka :
                                                                                  Janez Radelj
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Spoštovani!

Škofja Loka potrebuje spremembo, in to na 
bolje. Naslednja leta bodo težka. Na občini bo 
potrebno bolj skrbno gospodariti kot do sedaj. 
Rada bi obljubljala lepe nove objekte, asfalt in 
občinske subvencije, a moram že danes oblju-
biti samo trdo delo, skrb za občinski proračun in 
spoštovanje do občank in občanov.
V prihajajočem mandatu računam tudi na 
pomemben del populacije, ki ga predstavljate 

upokojenci. Občina mora znati uporabiti vaše bogate izkušnje in pripravljenost za delo, ki 
ste jo na primer pokazali pri sodelovanju z Loškim muzejem. Za dobro organizirano delo 
potrebujete tudi potrebno infrastrukturo – primerne prostore za delovanja Društva upoko-
jencev.
Kot bodoča županja bi v vzhodni del nekdanje vojašnjice, poleg nujno potrebnega vrtca, 
vključila tudi izgradnjo medgeneracijskega centra, v katerem bi našli prostore aktivni v 
Društvu upokojencev, inmladi v občini, ki delujejo v okviru Zavoda O in Kluba študentov. 
Z dobrim programom bi državo prepričali, da uresničuejmo širok javni interes in tako pri-
dobili zemljišče po ugodnih pogojih. S kombinacijo mlajše in starejše populacije pod eno 
streho bom skušala poiskati kak evropski vir financiranja, namenjen medgeneracijskemu 
sodelovanju.
Pomembno je tudi zagotavljanje zadostnih kapacitet za starejše Ločane. Naloga občine je, 
da si v dogovorih z investitorjem izbori prioritetno obravnavo vlog interesentov iz občine 
Škofja Loka.
Prosim vas za vašo podporo, ki mi jo lahko izkažete na volitvah 10. oktobra 2010.

Tina Teržan 
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Škofja Loka mora biti prijazno mesto, prijazna občina. Tudi do nas, upokojenk in upokojencev. Saj je tudi 
naša občina. Na listi stranke Zares bom kandidirala tudi zato, ker nas, starejših, ne postavlja na stranski tir.
Ko sem v preteklih štirih letih gledala dogajanja v občinskem svetu, so mi bila všeč stališča Tine Teržan (kas-
neje jo je zamenjal Domen Žepič) in Andreja Novaka. Zares so znali razumeti potrebe občanov in društev, 
v katere se združujejo. To so pokazali tudi s podporo predlogu za občinsko priznanje, ki ga prejelu naše 
Društvo upokojencev Škofja Loka. Tako Tina kot Andrej sta si tudi vedno vzela čas za pogovor tako z našimi 
predstavniki kot s Francetom Šifrarjem, ki se je v zvezi z našimi problemi in predlogi v občinskem svetu 
najbolj pogosto oglašal.
Predvsem pa mi je bilo všeč, da so v Zares ob vsakem predlogu, o katerem so razpravljali, mislili tudi na to, 
koliko nas bo uresničenje predloga stalo, in ali se se ne bi česa dalo narediti bolje in z manjšimi stroški.
Kot cela država je tudi občina v težki, morda celo težji finančni situaciji. Zato sem prepričana, da je Tina 
Teržan najboljša za novo škofjeloško županjo. Tisti, ki bodo izvoljeni na listi Zares pa ji bodo trdno stali 
ob strani. Tudi v skrbi za stvari, ki nas najbolj žulijo. Pri zagotavljanju pogojev za naše delovanje, podpori 
sodelovanju z občino in zavodi v Škofji Loki, ter ter izgradnji Doma za ostarele.
In da ne pozabim: lepo je, da nas kdo zastopa, še bolje pa, da imamo tudi mi svoj glas v občinskem svetu. 
Zato z veseljem kandidiram na listi Zares za članico občinskega sveta.
Vabim vas, da v času predvolilne tekme spremljate dejavnost tako Tine Teržan, ki jo kot neodvisno kandi-
datko v Zares 100 % podpiramo, kot tudi naše “majhne”, a pogumne stranke. In nam zaupate svoj glas.

Katja Galof

Predstavitev kandidature za svetnika v občinski svet na listi 
DESUS- a v 
                                  Občini Škofja Loka

Ivo Janez Jelenc, rojen 10. 04. 1948, upokojenec, se strinjam s kandidaturo na 
lokalnih volitvah za občinski svet.
Kot svetnik se bom zavzemal za razreševanje okoljskih problemov v občini. V povezovanju s skupinami 
sorodno mislečih se bom zavzemal za čim hitrejšo ekonomsko rast občine, spodbujanju ustvarjanja 
delovnih mest, s koriščenjem tudi evropskih sredstev. Zadnji čas je tudi, da se dokonča razvpita obvoznica 
in nekaj ukrene z zaprtim hotelom, da turisti ne bodo nemo hodili okoli njega in ga občudovali kot 
sofisticiran spomenik preteklih časov. Kultura, šolstvo in otroško varstvo naj bo temelj za ustvarjanje zdrave 
in osveščene populacije, k čemur doprinese svoj delež tudi občina. Zdravstvo in socialno varstvo pa bom v 
okviru možnosti vlaganj občine tudi zavestno podpiral.

Na koncu pa smo tu še upokojenci. Zavzemal se bom za zagotovitev prostorov za delo Društva 
upokojencev, kar nam je bilo tudi že nekajkrat obljubljeno. Tudi dom ostarelih ne zadošča vedno večjemu 
številu oseb, ki bi si želele oskrbe v njih. Če bom izvoljen v občinski svet zagotavljam, da bo za upokojence 
poskrbljeno tako kot jim po dolgoletnem ustvarjanju tudi pripada. 

                                                  Ivo Janez Jelenc 
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