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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

Občina Komen predstavlja srce Krasa. Postati mora kraj, v katerem 
Kraševci dobro živimo in na katerega smo ponosni. Biti mora kraj, kamor 
se bodo mladi po končanem študiju z veseljem in optimizmom vračali. 
Zagotoviti jim moramo možnost, da razvijejo svoje podjetniške ideje. 
Podpreti njihov zagon in omogočiti ustvarjanje boljših življenjskih pogojev 
zase in za svoje družine.

Biti mora tudi kraj, kjer bomo Kraševci ponosno in gostoljubno sprejemali 
goste in se skupaj z njimi veselili neokrnjene narave in lepote naših 
kamnitih vasi. Podpiramo razvoj butičnega turizma, ki bo v naše kraje 
pripeljal razvajene goste. Veliko jim lahko ponudimo. Turizem je lahko 
gonilo našega razvoja. Občina pa je dolžna poskrbeti, da zagotovi nujno 
infrastrukturo, kot so obvozi vaških jeder, parkirišča, javni prevozi ... Ne 
želimo masovnega turizma, ki uniči življenjski prostor domačinov, temveč 
trajnostni turizem, ki k urejenosti in dobremu življenju v naših krajih le še 
prispeva.

Občina Komen bo kraj, kjer se bomo soočili z okoljsko krizo, ter pripravljeni
stopili v boj s posledicami podnebnih sprememb. Ogenj in voda sta nam
letos pokazala svojo moč. Požari, kot je bil letošnji, nas bodo ogrožali 
tudi v prihodnje. Skupaj z gasilci bomo pravočasno očistili okolico vasi 
in uredili požarne poti, da nas ogenj ne zaloti več nepripravljene. Suša 
in z njo pomanjkanje vode je drugi izziv, s katerim se Kraševci soočamo 
že stoletja. S pomočjo zelene energije bomo preuredili črpanje vode v
Brestovici in s tem pocenili vodo na Krasu za vse odjemalce. Obnovljivi 
viri energije pomenijo nove infrastrukturne projekte, ki prinašajo tudi
gospodarsko rast. Naš cilj bo postati ena od prvih občin v Sloveniji, ki bo
energetsko samozadostna z lastnimi (lokalnimi) obnovljivimi viri energije.
S premišljenim delom, jasno zastavljeno strategijo in uspešnim črpanjem
evropskih sredstev nam to lahko uspe, ne da bi posegali v lepoto kraške
krajine, kot jo poznamo in ljubimo.



Da vse to dosežemo, moramo najprej spremeniti način razmišljanja 
občinskih uradnikov. Naša prva naloga bo, da vsi zaposleni na občini 
ponotranjimo zavedanje, da smo storitveni servis, ki mora pomagati 
krajanom pri uresničevanju njihovih želja in ciljev. Postati moramo kraj, kjer 
občinska uprava ne bo cokla, ampak gonilo razvoja.
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Volilni program

VRNITI OBČINO LJUDEM

ZELENI PROGRAM IN DIGITALIZACIJA

Nujno potrebno bi bilo zagotoviti sofinanciranje malih sončnih 
elektrarn, v občini naletimo pa na veliko težavo povezano z 
elektroenergetskim omrežjem, ki ga bo potrebno na nivoju 
države posodobiti, da bomo lahko omogočili vključenost teh 
malih proizvajalcev - odjemalcev v sistem. Nujno je povezati 
tudi državne strukture z lokalnimi in s tem zagotoviti večjo 
učinkovitost pri solarizaciji Občine Komen.

Občina je sestavljena iz dveh delov, in sicer servisnega in 
izvršilnega. Izvršilni del mora pri svojem delu poslovati strokovno, 
servisni del pa mora zagotavljati dostopnost občanom za 
njihove potrebe. Trenutno je delovanje občine usmerjeno 
vase in ne v občane oz. se po mnenju prebivalcev postavljajo 
ovire, namesto da bi se v naši občini trudili iskati rešitve za 
vsakodnevne probleme prebivalcev
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ZAGON NOVIH DELOVNIH MEST

ZAGON AGRARNIH SKUPNOSTI

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Ker je občina Komen specifična občina, je potrebno pristopiti 
k spodbujanju odpiranju novih delovnih mest z veliko mero 
previdnosti. Obstoječa infrastruktura ne prenese velikih 
industrijskih con v občini in če bi hoteli to urediti, bi potrebovali 
veliko časa in denarja, učinek pa ne bi prinesel želenih ciljev. 
Zato se v Gibanju Svoboda zavzemamo, da bi spodbujali male 
obrtnike, kmete, vinarje k temu, da na svojih okoliških lokacijah
uredijo objekte, ki bi prinašali dodatno vrednost obstoječi 
proizvodnji. Z podjetnimi posamezniki bomo posebej preučili in 
omogočili začetek novih izzivov z umestitvijo njihovih objektov v 
prostor. 

Potrebno je zagotoviti okolje za delovanje že obstoječih agrarnih 
skupnosti v občini in jim omogočiti delovanje, s čimer bi 
zagotovili tudi možnost mladim, da ostanejo doma.

V občini je potrebno omogočiti izgradnjo neprofitnih stanovanj, 
namenjenih mladim družinam, za kar se lahko uporabi obstoječ 
stanovanjski fond v Občini Komen. V Gibanju Svoboda želimo ta 
fond revitalizirati in posodobiti. Zavedamo se, da je nujno tudi 
nadgraditi obstoječi sistem trajnostne oskrbe starejših občanov. 
Starejši so namreč pomemben del Občine Komen, zato moramo 
zagotoviti ustrezen standard njihove oskrbe.

 



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Preprečiti zaraščanje Krasa in povečanje požarne varnosti

Kras ima veliko zaraščenih zemljišč, ki so v opredeljena kot 
t.i. degradirana zemljišča. Zaradi gospodarske ne donosnosti 
ta zemljišča pogosto ostajajo neobdelana, kar povečuje 
nevarnost za razvoj požarov. Zato je bistveno, da na območju 
naše občine spodbudimo agrarne skupnosti, ki imajo v lasti ta 
zemljišča, da s skrbjo za ta zemljišča višajo požarno varnost. V 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom 
za kmetijstvo želimo vzpostaviti robusten sistem vzdrževanja 
kraških zaraščenih površin. Pri tem zagovarjamo, da se del 
zemljišč vzdržuje z redno košnjo in pašo živali in drobnice, za kar 
bi bilo potrebno v okviru občine zagotoviti sredstva za ograditev 
pašnikov z električnimi pastirji, del pa se lahko tudi pretvori 
v druge gospodarske namene, npr. proizvodnjo elektrike s 
pomočjo sončnih panelov. Pozornost bi tudi namenili očiščenju 
in izgradnji vodnih zajetij, tako imenovanih kalov, ki bi bili zelo 
koristni ob daljših sušnih obdobjih ali morebitnih požarih za 
zajemanje vode iz zraka.

Ureditev trga v Komnu

V občini nujno potrebujemo prostor, na katerem bi se lahko 
odvijale razne kulturne prireditve in za ta namen bi se lahko 
uporabil centralni del Komna, ki bi ga spremenili v trg. Godbeni 
dom v osrčju bi prenovili, da lahko zaživi v svoji polni podobi, v 
katerem bi svoje mesto našla tudi občinska kulturna društva. V 
prostor umestiti nov objekt, v katerim bi našli prostor za knjižnico 
in novo lekarno. Pomemben del novih prostorov bi bila pokrita 
tržnica, na kateri bi lahko lokalni kmetje v vseh vremenskih 
razmerah ponujali svoje pridelke. Prebivalci bi na ta način dobili 



dobro alternativo nakupovanja sadja ter zelenjave, lokalni 
kmetje pa pomembne dodatne kupce za njihove proizvode. 
Za ureditev parkiranja bi poskrbeli s podzemnimi parkirnimi 
površinami ter ustreznim številom nadzemnih kolesarskih 
parkirnih mest.

 

Urediti mirujoči promet v ŠTANJELU

Trenutna situacija v Štanjelu ne omogoča zadostnega števila
parkirnih mest za osebne avtomobile in avtobuse. Zaradi tega bi
bila nujno pridobiti zemljišče ob železniški postaji in ga povezati z
vasico z lično tematsko peš potjo, da bi obiskovalec med
vzpenjanjem v Štanjel pridobil določene informacije o kraju. Ob
vse večji uporabi avtodomov bi bilo potrebno urediti parkirišče 
z vso potrebno infrastrukturo. Naravna in kulturna dediščine
Štanjela kar sama kliče po kulturi in prireditvah. Za take dogodke
bo potrebno izpeljati začeti projekt muzeja Slovenskega jezika 
in knjige, ter tvorno pristopiti k osvežitvi Ferrarijevega vrta, da bo
zasijal v vsej svoji veličini.

Obnova ceste GORJANSKO mejni prehod

Zelo velik del kolesarjev se iz Italije pripelje na Kras preko 
povezave mejni prehod z Italijo in vasjo Gorjansko. Zaradi ne 
ustrezne širine cestišča je ogrožena njihova varnosti in bi bilo 
nujno potrebno prenoviti cestišče. S tem posegom bi zagotovili 
tudi večjo pretočnost ceste, bi pa s tem posegom omogočili tudi 
gospodarskim subjektom lažjo logistiko ki je rak rana celotnega 
Krasa.
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Projekt 5

Energetska sanacija OŠ ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN

Osnovna šola zaradi svoje starosti nujno potrebuje energetsko 
sanacijo, ki bi ji zagotovila varčevanje z energijo. Prenovljeni 
prostori bi tudi bistveno dvignili kvaliteto šolanja za vse 
tamkajšnje učence ter učenke. Postavitev sončne elektrarne na 
novo izolirano streho bi pomenila, da bi drastično znižali stroške 
električne energije, ki jo sedaj šola porabi za svoje delovanje.


