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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

Verjamemo, da so vrednote ključni temelj za napredek in obstoj naše 
skupnosti ter okolja! Spoštovanje, svoboda in odgovornost predstavljajo 
tri ključne vrednote našega delovanja in omogočajo soobstoj različnih 
mnenj, ki na temelju raznovrstnosti in enakovrednosti vodijo v odgovorno 
sodelovanje za skupno prihodnost. Delovali bomo na osnovi kulture 
spoštljivega dialoga, za katerega verjamemo, da je predpogoj za strpno 
izmenjavo odkritih in nepristranskih mnenj in stališč, ki zasledujejo cilj 
vključujoče skupnosti. Zavzemamo se za kulturo odgovornega sodelovanja, 
s katero si želimo vzpostaviti skupnost, ki bo zmožna ne zgolj prisluhniti, 
temveč tudi sprejemati odločitve, upoštevajoč mnenja, izkušnje in znanje 
raznovrstnih deležnikov naše občine. Na temelju teh vrednot želimo v 
Občini Renče-Vogrsko ponovno zgraditi zaupanje: zaupanje v sočloveka, 
sokrajana, zaupanje v našo enotno skupnost. Občina mora biti usmerjena v 
prihodnost in dobrobit ljudi ter uravnotežen razvoj vseh krajevnih skupnosti 
v občini.  



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Zaradi potreb kmetijstva na območju naše občine bomo razširili 
namakalni sistem Vogršček, kar bo pripomoglo k prehranski 
varnosti in povečanju samooskrbe naših krajanov.

Spodbujali bomo investicije v obnovljive vire energije s ciljem 
zagotavljanja energetske varnosti in samozadostnosti (npr. 
omogočanje postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih). 

Uredili bomo zbiranje smeti na ekoloških otokih, ter z nadzorom 
in preventivnimi akcijami obveščali vse občane o pomenu 
ločevanja odpadkov. V sodelovanju z Vlado RS in ostalimi 
prizadetimi občinami želimo čim hitreje ozeleniti območja, ki jih 
je prizadel poletni požar na Krasu. 

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR  
IN OBČINO DIALOGA

V Občini Renče-Vogrsko bomo ponovno vzpostavili 
participativni proračun, ki ga vidimo kot najvišjo stopnjo 
demokracije in vključenosti občanov pri porabi javnih sredstev. 
V Gibanju Svoboda bomo zagnali kakovosten in kulturen dialog 
med lokalnimi skupnostmi v občini ter vzpostavili spoštljivo 
komunikacijo na vseh ravneh družbe. V času po epidemiji 
korona virusa želimo poskrbeti za socialno rehabilitacijo družbe 
in javnih institucij ter ponuditi pomoč vsem, ki so bili med 
epidemijo najbolj prizadeti.
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ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Prenovili bomo spletno stran naše občine, kjer bomo vsem 
občanom ponudili možnost zbiranja predlogov ter glasovanje 
za projekte v okviru participativnega proračuna. K dogajanju v 
občini bomo pritegniti tudi naše najmlajše, zato bomo pripravili 
otroške abonmaje (kot npr. abonma Polžek), sofinancirali 
bomo kulturne dogodke ter koncerte v naši občini. V obstoječi 
stavbi nasproti kulturne dvorane v Renčah bomo vzpostavili 
multifunkcijski prostor za mladino iz celotne naše občine.   
Poskrbeli bomo tudi za namenski prireditveni prostor za druženje, 
praznovanje rojstnih dni, prirejanje zaključkov šolskih let za šole 
in vrtce. 

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

V Gibanju Svoboda spodbujamo trajnostni turizem. Občina 
Renče-Vogrsko bo pod našim vodstvom postala izhodiščna 
lokacija za razvoj turizma in bo tesno povezana z ostalimi 
turističnimi destinacijami v širši okolici. Naše prednosti so 
neokrnjena narava, razviti pa moramo nove trajnostne turistične 
produkte. Med neizkoriščenimi priložnostmi vidimo zgodovino 
našega glinokopa. Postaviti želimo tudi učilnico v naravi, kjer bi 
otroci lahko opazovali ptice ter rastlinstvo. 
Kvalitetno bivalno okolje želimo zagotoviti tudi za vse naše 
občane ter občanke, zato želimo spodbuditi športni in kulturni 
razvoj po vseh krajevnih skupnostih. 

Za gospodarski preboj bomo vzpostavili  območje za  obrtno 
cono Renče in poslovno cono Vogrsko. Poleg novih delovnih 
mest želimo zagotoviti tudi nove bivalne kapacitete. Na 
območju naše občine bomo zato poskrbeli za lokacijo za novo 
stanovanjsko naselje. Zavedamo se, da bomo na območju naše 
občine prebivalce zadržali zgolj z izboljšavami naših naselij, 
zato želimo nadaljevati s projektom revitalizacije trga Renče in 
poskrbeti za zadostne parkirne površine. 
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Nemudoma bomo pristopili k celoviti ureditvi in oživitvi območja 
ob jezeru v Volčji Dragi, uredili bomo tudi park pod Osnovno 
šolo Vogrsko. Za naše najmlajše bomo  razširili telovadnico in 
kotalkarsko dvorano  v Renčah. Prebivalcem želimo zagotoviti 
čim bolj kakovostno bivanje, zato bomo nadaljevali s projektom 
obvoznice Volčja Draga. Na območju občine želimo poskrbeti 
za vse udeležence v prometu, zato bomo zaključili pločnik in 
ostalo infrastrukturo ob državni cesti  Bukovica-Bilje. Zaradi vse 
večjih vremenskih ekstremov bomo uredili protipoplavno zaščito 
na cesti Bukovica-Renče. Dogradili bomo zadružni dom na 
Vogrskem. Nadaljevali bomo s projektom gradnje vodovoda in 
kanalizacije ter umestitvijo širokopasovnega interneta po celotni 
občini. 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS  
ZA OBČANE IN VSE DELEŽNIKE

Občino Renče-Vogrsko želimo ustrezno digitalizirati. 
Prednostno področje je prilagoditev občinske spletne strani 
za boljšo komunikacijo z občani. Vzpostaviti želimo ustrezne 
komunikacijske poti, s katerimi lahko nagovarjamo in 
obveščamo različne interesne skupnosti: zagovarjamo načelo, 
da mora naša občina postati odprta za ljudi. Vzpostavili bomo 
digitalno oglasno desko Občine Renče-Vogrsko z vsemi dogodki, 
ki potekajo v občini. Aktivirati želimo vse krajevne skupnosti pri 
komunikaciji s krajani in občino. Zagotovili bomo tudi pomoč 
društvom za promocijo naše občine v širši regiji. 

Poskrbeli bomo, da bodo nekateri občinski javni objekti na voljo 
občanom za pripravo družabnih dogodkov.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Namakalni sistem Vogršček

Želimo razširiti namakalni sistem Vogršček v naši občini za 
povečanje samooskrbe in kmetijskih površin.
S pomočjo Ministrstva za kmetijstvo bomo nemudoma pristopili 
k sanaciji in razširitvi sekundarnega omrežja Vogršček.

Projekt 2

 Protipoplavna in požarna zaščita

Občina bo skupaj s sosednjimi občinami pristopila k reševanju 
protipoplavne zaščite na državni ravni.  V Občini Renče-Vogrsko 
bomo z  evropskimi in državnimi sredstvi financirali ukrepe iz 
področij protipoplavne in požarne zaščite.

Projekt 3

Poslovna cona in park tehnične kulture Vogrsko

Na degradiranem področju glinokopa ob avtocestnem 
priključku Vogrsko bomo razvili poslovno cono in park tehnične 
kulture, ki sta pomembna za razvoj celotne goriške regije.



Projekt 4

Vodovod, kanalizacija, optika

V Občini Renče-Vogrsko bomo nadaljevali s projektom izgradnje 
vodovoda in kanalizacije ter spodbujali in sofinancirali čiščenje 
odpadnih voda z uporabo rastlinskih čistilnih naprav.
Umestiti želimo tudi širokopasovni internet po celotni občini.

Projekt 5

Podpora medgeneracijskim aktivnostim

Želimo zagnati projekte, ki bi naslovile vse generacije v naši 
občini:

1. Dograditi in prenoviti želimo zadružni dom na Vogrskem.
2. Urediti želimo tudi nove dnevne centre v vseh krajevnih 

skupnostih za starejše občane in urediti prostore za aktivno 
druženje ter preživljanje prostega časa upokojencev Bukovice, 
Volčje Drage in Vogrskega.

3. Razširiti želimo telovadnico in kotalkarsko dvorano v Renčah.


