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

Želimo živeti v občini, kjer bo omogočeno dostojno življenje občanov
in v kateri bodo potrebe občanov na prvem mestu. V občini, ki 
bo enako naklonjena vsem občanom in v kateri ne bo razlik med
občani mesta in podeželja. Želimo občino, v kateri bodo imeli občani
pogoje za dostojno bivanje in delo, hkrati pa zagotovljeno potrebno
infrastrukturo. Stanovanjsko problematiko bomo reševali z ustrezno
povečanim številom bivalnih kapacitet, ki pa ne bodo pomenile
prenatrpanosti samega mesta, ampak nudile možnost izgradnje
manjših bivalnih sklopov na obrobju mesta in podeželju.

Želimo živeti v občini, v kateri se bodo mladi dobro počutili in v njej 
ob zagotovitvi bivalnih in delovnih pogojev ostali. Občini je potrebno 
vrniti dušo z izgradnjo kulturnega središča na lokaciji »starega mlina« 
ob hubeljskem mostu in oživiti kulturno umetniško življenje, ki je 
bilo v zadnjem obdobju zapostavljeno. Po drugi strani pa ne bomo 

Želimo živeti v občini, kjer bo poskrbljeno za ustrezne kapacitete za 
potrebe naših predšolskih in šolskih otrok, na drugi strani pa starejših 
občanov. Želimo živeti v občini, v kateri bodo imeli kmetje odločilno 
mesto na obdelovalnih površinah in v kateri jim bo omogočena 
pridelava pridelkov z izgradnjo sistema, ki bo hkrati omilil posledice 
suš in poplav ter povečal samooskrbo. Potrebno je rešiti problematiko 
povzročanja škode s strani divjadi na kmetijskih površinah.

Želimo živeti v občini, v kateri bo poskrbljeno za prilagoditev sedanje 
infrastrukture povečanim potrebam prebivalstva in industrije, v kateri 
bo zagotovljena ustrezna kapaciteta čistilne naprave, ki bo preprečila 
onesnaževanje voda. Želimo živeti v občini, v kateri bodo podjetnikom 
nudeni ustrezni pogoji za njihovo delo in razvoj, saj bodo le tako 
lahko zagotavljali delovna mesta občanom. Želimo si uvajanja novih 
tehnologij in digitalizacije na vseh področjih ter ustvarjanja dejavnosti 
z visoko dodano vrednostjo, ki bodo zaposlovale visoko kvalificiran 
kader, s čemer bomo preprečili beg možganov v tujino in s tem 
zagotovili kvaliteten razvoj občine.



pozabili na povečevanje in razvoj potrebnih športno-rekreativnih površin. 
Izkoristiti je potrebno vse prednosti in naravne danosti vipavske doline ter 
njen položaj na svetovnem turističnem zemljevidu in se usmeriti v razvoj 
turizma. Vsekakor pa bo občina trajnostno, zeleno naravnana in v njej ne bo 
prezrta socialna problematika občanov, prav tako v njej ne bo nevzdržnega 
zadolževanja.



1.

2.

Volilni program

POSKRBELI BOMO ZA NAŠE OTROKE IN 
NJIHOVO IZOBRAZBO. POZABILI NE BOMO 
NITI NA STAREJŠE!

V AJDOVŠČINI BOMO REŠILI STANOVANJSKI
PROBLEM VSEH GENERACIJ!

Zavedamo se problematik, ki jih je ustvaril podivjan trg z 
nepremičninami, zato smo v listi Gibanja Svoboda pripravili 
strategijo, kako se spopasti s stanovanjskim in s tem tudi 
demografskim problemom naše občine. Prvenstveno bomo 
prilagodili občinski prostorski načrt (OPN), ki bo omogočil 
povečanje individualne in večstanovanjske gradnje. Tako bomo 
ob upoštevanju urbanističnih smernic določili zemljišča, ki so 
primerna za posamezne gradnje in hkrati naslovili povečano 
potrebo občanov po zazidljivih zemljiščih. Pri tem poudarjamo, 
da se bomo osredotočili na revitalizacijo nepremičnin v občinski
lasti, ki jih bomo lahko namenili za mlade družine, medtem 
ko bodo nekatere novogradnje izvedene kot javno-zasebna 
partnerstva na obrobju mesta v obliki manjših stanovanjskih 
sklopov. Poleg tega imamo v planu ponuditi odkup hiš in 
stanovanj starejših občanov, pri čemer jih bomo namestili v 
nova varovana stanovanja, njihove nepremičnine pa bomo 
namenili za mlade občane. Prav tako bomo v sklopu strategije 
stanovanj za mlade poskusili zagotoviti javna stanovanja, 
pri čemer se bo plačevanje najemnine upoštevalo v končno 
kupnino.

Leta nezadostnega reševanja kapacitet naših vzgojnih institucij 
nas je pripeljala do krizne situacije. V listi smo se zato odločili, da 
je ključnega pomena naslovitev prostorske stiske v naših vrtcih 
in osnovnih šolah. En bistvenih elementov, ki jih mlade družine 



Nahajamo se v času, ko smo soočeni z energetsko krizo in 
historično visoko košarico nepovratnih EU sredstev, ki jih lahko 
uporabimo za izgradnjo kritične infrastrukture za zeleni prehod. 
Visoka cena energentov iz tujine je še toliko bolj poudarila, 
kako pomembna je samozadostnost manjših enot. Zato smo 
v listi pripravili strategijo, kako bomo v tesnem sodelovanju z 
Vlado Republike Slovenije gradili sončne elektrarne v javni in 
tudi zasebni lasti, ki bodo omogočale samozadostnost občine 
in neodvisnost od divjih tujih cen energentov. Geografsko 
smo na območju z največjim številom sončnih dni v Sloveniji. 
Poleg energentov je potrebno nasloviti tudi prehranski vidik 
samozadostnosti. Poleg promocije prodaje lokalnih pridelkov 
in zagotovitve ustreznega foruma za prodajo bomo naslovili 
bistven problem, ki pesti naše kmetijstvo, to je problem 
poplavljanja in suše. V ta namen je potrebno prevetriti projekt 

upoštevajo, ko se odločajo, kje planirati svoje življenje, je šola. 
Kapacitete naših vrtcev so zdaleč premajhne, mlade družine 
v zadnjem obdobju ostajajo brez možnosti institucionalnega 
varstva za svoje otroke. Prav tako so presežene zmogljivosti 
osnovnih šol, v katerih primanjkuje učilnic in drugih nujnih 
prostorov. Z umestitvijo manjših enot vrtcev v opuščene vaške 
šole bi rešili krizno situacijo varstva predšolskih otrok, hkrati bi 
napolnili sedaj prazne stavbe, predvsem pa bi v vasi vnesli 
življenje, saj bi najmlajši ostajali v vaseh, kar je pomembno tudi 
za nadaljnje življenjsko obdobje in navezanost na svoje okolje.

V isti sapi poudarjamo, da obstaja podobna prostorska stiska 
v domu starejših občanov in na področju paliativne oskrbe, ki 
bi jo bilo potrebno uvesti v okviru doma za starejše. Zato bomo 
v naslednjem mandatu navedenima področjema namenili 
veliko časa in sredstev. Tu imamo v mislih dokončno realizacijo 
projekta razširitve Doma za starejše Ajdovščina in uvedbo 
dodatnega oddelka, ki bo zagotovil kapacitete za paliativni 
oddelek.

3. AJDOVŠČINA BO POSTALA V NAJVEČJI
MOŽNI MERI SAMOZADOSTNA OBČINA.



izgradnje namakalnega sistema za zgornjo vipavsko dolino iz 
vodnega zbiralnika Vogršček. Projekt se poleg nezadostnega 
števila podpisov s strani lastnikov zemljišč sooča s praktičnimi 
težavami in okvarami vodnega zajetja. Zato bi bilo smiselno 
vzporedno ponuditi možnost večjega števila vodnih zajetij ob 
zgornjem toku reke Vipave, ki bi se ob deževju in višjih vodostajih 
reke napolnili, istočasno bi s tem reševali problem poplavljanj 
polj. Prav tako je potrebno začeti reševati problematiko 
uničevanja pridelka s strani divjadi.

Nujna je investicija v povečano čistilno napravo s kapaciteto, 
ki bo naslovila obstoječe potrebe. Prav tako bomo veliko
pozornosti namenili ohranjanju obstoječih trajnih vodnih virov. 
V izdelani strategiji smo namenili kar veliko sredstev obnovitvi 
javnega vodovodnega omrežja, ki je že nekaj časa potreben 
za zagotovitev čiste pitne vode občanom. Prenoviti želimo tudi 
trenutno čistilno napravo, ki ne ustreza potrebam občanov ter 
gospodarstva. 

Poleg tega bomo v skladu z modernimi turističnimi trendi 
namenili sredstva za spodbujanje eko turizma, saj nam naravne 
danosti vipavske doline omogočajo, da se razvijemo kot 
turistična destinacija v svetovnem merilu. Zato bomo povečali 
turistične kapacitete, uredili površine namenjene športu in 
rekreaciji ter uredili sprehajalne poti, progo za gorske kolesarje in 
podobno, kar bo služilo tako občanom kot turistom. 

4. ZAGOTOVILI BOMO ZELENI RAZVOJ
AJDOVŠČINE. 



5. KULTURNI PREPOROD AJDOVŠČINE

Oživiti je potrebno kulturno dogajanje v občini in zgraditi kulturno
središče, saj v občini ni prostorov, namenjenih kulturnemu
delovanju in ustvarjanju. Veliko priložnost vidimo v umestitvi
Kulturnega središča v propadajočo stavbi Starega Mlina. S tem 
bi naša občina dobila sodobne prostore za izvedbo različnih
dogodkov. Za kulturne vsebine želimo poskrbeti z dodatno
podporo obstoječim kulturnim dogodkom (Festival kulture,
Festival Klementina). Izdatneje želimo podpreti Mladinski kulturni
center Hiša Mladih Ajdovščina pri načrtovanju novih dogodkov, ki
bi v občino privabili domače ter tuje obiskovalce. 

V Gibanju Svoboda menimo, da je za uspešno prebuditev
kulturnega dogajanja nujno dvigniti tudi splošno kakovost
bivanja. Zadovoljni prebivalci, ki imajo možnost vsakodnevne
rekreacije, ter udobni, zeleni javni prostori so nujen predpogoj 
za živahen kulturni utrip. Zato v tesnem sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi želimo zgraditi dodatne športno-rekreativne 
površine, ki bi bistveno dvignile kvaliteto življenja in spodbudile
zdrav življenjski slog. Prenovljen Lavričev trg, ki zaradi slabe
prenove sameva, želimo sistematično vključiti v omrežje poti ter
ulic, ki bodo zgrajene po meri ljudi. Poskrbeli bomo za primerno
ozelenitev ulic ter trgov (tudi Lavričevega trga), ki bo blažila
poletno vročino ter ščitila pred vetrom in dežjem. Del poti želimo
sistematično usmeriti skozi novozgrajene parke (kot že poteka
pot pri utrdbi Castra), kjer bi se ljudje lahko odpočili ali zgolj 
uživali v zeleni naravi. 



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Povečanje kapacitet za varstvo predšolskih in šolskih otrok ter
starejših občanov 

 
Občanom bomo zagotovili institucionalno varstvo predšolskih
otrok, za katero so sedanje kapacitete že dalj časa premajhne,
poskrbeli bomo tudi za podaljšanje ure varstva v popoldanskem
času. Preučili bomo možnosti in po vaseh odprli manjše oddelke
vrtcev v prostorih bivših vaških šol, tam kjer so prostorski 
pogoji za to ustrezni. Prav tako so zaradi povečanega števila
prebivalstva premajhne kapacitete osnovnih šol v občini. Za
povečanje kapacitet v Ajdovščini bo potrebna dograditev
prostorskih kapacitet šole v Šturjah, za razbremenitev prostorske
stiske v osnovni šoli Dobravlje bomo izvedli že 20 let star projekt
2. faze izgradnje podružnične osnovne šole Vrtovin in s tem
zagotovili pogoje za prve štiri najnižje razrede osnovne šole, ob
hkratni spremembi šolskega okoliša Vrtovin-Kamnje-Potoče, 
ki je sicer geografsko in vsebinsko homogeno območje. Po drugi
strani bomo zagotovili tudi nujno povečanje kapacitet 

Povečanje bivalnih kapacitet z načrtovanjem manjših 
stanovanjskih sosesk in povečanjem površin, ki so namenjene 
stanovanjski gradnji

Potrebno je rešiti perečo bivalno problematiko občanov. Naša 
strategija se predvsem zanaša na povečanje fonda občinskih 
stanovanj, s katerimi bomo reševali stanovanjsko problematiko 
socialno šibkih družin. Prav tako imamo v načrtu odkup sklopov 
ruševin starih stanovanjskih hiš po okoliških vaseh in jih nameniti 
izgradnji novih stanovanjskih enot. S tem bi pridobili dodatne 
bivalne površine in revitalizirali degradirana območja v naši 
občini.



za domsko oskrbo starejših. Izgradnja dodatnih kapacitet z 
dokončno dograditvijo obstoječega doma za starostnike je sicer 
že v teku. Prav tako bo ta projekt zagotovil dodatne postelje za 
paliativno oskrbo. 

Celostna rešitev pomanjkanja in presežkov vode na kmetijskih
zemljiščih v občini in ureditev položaja kmetov

 
Naša prioriteta bo reševanje pridelkov zaradi poplav in suše. 
Vse večje podnebne spremembe imajo za posledico vse 
daljša sušna in deževna obdobja, ki so glavni krivec za slabe
letine. Skupaj s pristojnimi Ministrstvi ter domačimi strokovnjaki
bomo pripravili strategijo, kako kmetom omogočiti pridelavo 
z namakanjem polj, hkrati pa preprečiti poplave in oroševanje
pred slano. Deloma bi poplave preprečili s čiščenjem in
poglabljanjem struge reke Vipave in njenih pritokov, deloma 
pa z zadrževalniki vode. Želimo izkoristiti vodni potencial reke
Vipave, ki bo tako predstavljala vir za namakanje. Preučili bomo
izvedljivost in upravičenost projekta namakalnega sistema iz
umetnega jezera Vogršček za zgornjo vipavsko dolino. Realnost
projekta je namreč trenutno ogrožena zaradi nezadostnega
odstotka podpisanih pogodb lastnikov zemljišč (povprečno 38 
% od potrebnih 67 %). Po drugi strani pa je potrebno preučiti
zadostnost vodnega vira za namakanje celotne vipavske 
doline glede na kapaciteto polnjenja umetnega jezera. Problem
namakalnega sistema iz umetnega jezera Vogršček so pogoste
okvare in nezmožnost delovanja, predvsem okvare črpalk, prav
tako sistem ne tesni in prihaja do uhajanja vode, zato želimo v
sodelovanju z vsemi deležniki pripraviti program za preventivno
vzdrževanje celotnega sistema. Potrebno je najti hitrejše in
smiselne rešitve, saj je namakalni sistem Vogršček tudi v primeru
najboljšega scenarija za začetek namakanja predviden šele v
letu 2029.

Projekt 3



Projekt 4

Projekt 5

Projekt 6

Dodatne površine za umik tovornjakov pred burjo ter poligon 
za potrebe šol vožnje

Potrebujemo neprometne površine, ki bi služile za namene 
poligona šolam vožnje in izpitnemu centru. Istočasno bi lahko 
v primerih izločanja tovornih vozil iz prometa zaradi močne 
burje ta sklop neprometnih površin koristili za parkiranje teh 
vozil. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo ter DARS bi 
pripravili rešitve za koriščenje teh površin za parkirišča tovornim 
vozilom. Trenutno v občini nimamo rešitve za takšne razmere, ob 
izločanju so zato tovorna vozila parkirana vsepovsod, vozniki pa 
ujeti v svojih vozilih v nedostojnih razmerah. 

Nov reševalni center z gasilskim domom

V naši občini je nujno potrebna ureditev novega gasilskega 
doma, ki je že dolgo nameščen v popolnoma neprimernih 
prostorih. Uničujoči obsežen požar na Krasu v letošnjem 
poletju je bil težka izkušnja, iz katere se moramo nekaj naučiti. 
V sodelovanju s sosednjimi občinami in pristojnimi ministrstvi 
je potrebno postaviti učinkovit sistem, ki nam bo na razpolago 
v takšnih primerih. Takojšnje ukrepanje je namreč ključno, 
še posebej pri oteževalnih pogojih visoke vročine in vetra, ki 
so prisotne na našem področju. Reševalni center in stalna 
prisotnost helikopterja tako za namene reševanja življenj kot ob 
požarih, je nujna rešitev, ki pa jo je treba z dogovorom stroškovno 
razdeliti na širše območje in državo.

Povečanje kapacitete čistilne naprave

Kapaciteta obstoječe čistilne naprave je že dalj časa neprimerna
in premajhna v primerjavi s potrebami povečanega števila 



in obsega podjetij, kot tudi lokalnega prebivalstva. Povečanje 
kapacitet čistilne naprave je prioriteten projekt, saj bi moral biti 
glede na potrebe že izveden.

Novo kulturno središče in razširitev površin za športno- 
rekreativne namene, kar bo hkrati pomenilo tudi večjo 
turistično ponudbo

Za višjo kvaliteto življenja je nujna izgradnja kulturnega središča, 
saj je kulturno življenje v občini zamrlo. V sodelovanju z vsemi 
relevantnimi deležniki bomo objekt poskušali umestiti v središče 
Ajdovščine. Priložnost vidimo v revitalizaciji Starega mlina ob 
mostu čez Hubelj. S tem bi smiselno zaokrožili razvoj centra 
Ajdovščine. Prav tako bi izgradnja dodatnih športno-rekreativnih 
površin pomenila višjo kvaliteto življenja in zdrav življenjski slog. 
Po drugi strani bi to omogočilo dodatno turistično ponudbo. 
Potrebna je izgradnja steze za gorske kolesarje, na podeželju bi 
uredilli sprehajalne poti, ki bi povezovale kraje med seboj. Po njih 
bi lahko organizirali pohode po zgledu Vrtovčevega pohoda.

Projekt 7


