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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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predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Občino Šempeter-Vrtojba želimo ob močni podpori Vlade RS spraviti v 
korak s časom in se razviti v občino, kjer vladajo medsebojno spoštovanje, 
odprta komunikacija in strpnost. Povezovanje, kakovostno sobivanje 
domačinov in turistov, medgeneracijska solidarnost, odgovoren odnos do 
okolja so vrednote, ki jih zagovarjamo. V naslednjih štirih letih bo občina 
nudila občankam in občanom čisto, zdravo in urejeno okolje za bivanje, 
gospodarstvu pa ugodne pogoje za razvoj novih tehnologij in storitev ter vse 
potrebno za ustvarjanje novih delovnih mest. Center za ravnanje z odpadki, 
ki se nahaja na MMP bomo odstranili in ponovno vzpostavili čisto okolje na 
tem območju. Župan in občinska uprava pod okriljem lokalnega Gibanja 
svoboda bosta deležna visoke podpore na državni ravni in veliko lažje bo 
določene projekte zastaviti ter jih tudi uspešno dokončati. 

Prihodnost vidimo v privlačnem bivalnem okolju z nadpovprečno kakovostjo 
življenja za vse generacije. Podnebne danosti bomo izkoristili za razvoj 
športnega turizma. Razvijali bomo kulturne in športne dejavnosti in še 
naprej ohranjali tradicijo kmetijske dejavnosti ter pospeševali samooskrbo. 
Skupaj z Občino Renče – Vogrsko in Mestno občino Nova Gorica si bomo 
prizadevali, da bo namakalni sistem Vogršček »zaživel« in bil uporaben 
predvsem takrat, ko bo suša, s čimer bomo pomagali razvijati kmetijsko 
dejavnost. Prav tako bomo skupaj s sosednjima občinama poskrbeli tudi za 
protipoplavno zaščito. Tako na najmlajše, šolarje, kakor tudi na starostnike in 
ranljive skupine ne bomo pozabili. Namestili bomo nova varna igrala v vrtce, 
v šolah pa posodobili opremo. Predvsem starejši bodo deležni naše skrbi in 
pozornosti. Poleg Doma starejših občanov, ki bo vsak čas odprl svoja vrata, 
bomo v Vrtojbi odprli Hišo dobre volje (dnevni center za starejše občane), 
tako, da bodo naši občani lahko dlje ostali v svojem domačem okolju. 

Zgradili bomo stanovanja in tako premagali slabo demografsko sliko 
naše občine. Prizadevali si bomo, da bo naša občina v čim večji meri 
samooskrbna z energijo. Z izgradnjo sončnih elektrarn na javnih zgradbah 
in infrastrukturi bomo zmanjšali odvisnost od plina in drugih energentov ter 
se tako zoperstavili energetski krizi. Potrudili se bomo, da  se naša občina  
ponovno približala najrazvitejšim občinam Slovenije, saj je padec koeficienta 
razvitost občine v zadnjih štirih letih za nas popolnoma nesprejemljiv.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Zavzemali se bomo za zaprtje centra za zbiranje odpadkov na 
lokaciji MMP Vrtojba. Ponovno bomo vzpostavili sodelovanje 
s podjetjem Komunala Nova Gorica. Na mestu asfaltne baze 
v Vrtojbi, ki se bo umaknila, bomo postavili športni center. V 
Šempetru bomo uredili moderno pokrito tržnico, ki bo ponujala 
ne le domače sadje, zelenjavo, meso, ribe in cvetje pač pa tudi 
obroke pridelane iz njih. Tržnica bo postala prostor druženja in 
prireditev tudi v popoldanskem času.

Subvencionirali bomo kmetijsko dejavnost in pospeševali razvoj 
samooskrbe s hrano tako, da bomo prebivalcem nudili manjše 
vrtičke, kjer se bodo lahko sprostili in pridelali hrano za lastno 
uporabo. Na javne objekte in vzdolž obvoznice bomo namestili 
sončne elektrarne. 

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Spodbujali bomo razvoj športa in kulture.
S kadrovskimi štipendijami bomo spodbujali šolanje predvsem 
kadra, ki ga v občini primanjkuje (npr. zdravnikov  in medicinskih 
sester)
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Sprejeli bomo prostorske akte, ki bodo opredeljevali nove 
ekonomsko poslovne cone. Komunalno opremili zemljišča, ki so 
namenjena za ekonomsko poslovne cone.

Znižali bomo komunalni prispevek za pravne osebe in občane.
Uredili bomo povezavo med našo železniško postajo in železniško 
postajo Gorica (Italija) ter jo elektrificirali. Zagotovili bomo dovolj 
parkirišč, asfaltirali makadamske ceste in uredili sprehajalne 
poti.

Javni potniški promet, v naši občini predvsem mestni avtobus, 
ki povezuje našo občino z Mestno občino Nova Gorica bomo 
ohranili brezplačen, urnik, linije, ter pogostost voženj pa 
prilagodili potrebam občanov in občank. 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Z Upravno enoto Nova Gorica se bomo povezali za izdajo 
gradbenih dovoljenj in pomoč pri spremembi prostorskih aktov.

Odprli spletno stran, kjer bodo lahko občani podajali svoje 
predloge, pobude in vprašanja ter se izjasnili o tem, kako bi še 
izboljšali stanje v občini.

Izboljšali bomo sodelovanje s sosednjimi občinami.
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ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Spremenili bomo Statut občine, ki bo uvajal krajevne skupnosti, 
katerih člani bodo voljeni na volitvah. V okviru krajevnih 
skupnosti bomo uvedli participativne proračune, tako da bodo 
lahko občani odločali o posameznih projektih na njihovem 
območju.

Mladim in starim v občini dali priložnost in možnost, da 
bodo skupno izpeljali projekte (npr. določene prireditve, 
medgeneracijske razstave, srečanja), odprli Hišo dobre volje v 
Vrtojbi (dnevni center za starejše občane) in nad njo zgradili 
stanovanja za mlade. 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Sprejem OPN-ja in spodbujanje gospodarstva

Sprejeli bomo OPN (brez umestitve zbirnega centra odpadkov 
na MMP Vrtojba) in umik Centra za  zbiranje odpadkov iz MMP 
Vrtojba v roku 6-ih mesecev.

Znižali bomo komunalni prispevek za gospodarske subjekte in za 
stanovanjsko gradnjo. Na podlagi obojega si lahko obetamo več 
poslovne in stanovanjske gradnje.

Projekt 2

Infrastrukturni projekti

Delali bomo zaprtje asfaltne baze v Vrtojbi, saj ta prekomerno 
onesnažuje okolje. Uredili bomo Vrtojbensko ceste od pošte do 
železniškega prehoda. Uredili bomo dovozne ceste iz obvoznice 
do novega doma starejših.

Projekt 3

Ureditev Hiše dobre volje

V prostorih bivšega marketa v Vrtojbi bomo uredili Hiše dobre 
volje (dnevni center starejših občanov) in nad njo pa stanovanja  
za mlade. Spodbujali bomo druženja in kreativnost starejših ter 
medgeneracijske aktivnosti. 



Projekt 4

Zeleni prehod občine in energetska neodvisnost

Glede na tesno sodelovanje s trenutno Vlado RS in njenimi 
ministrstvi, bomo zagotovili optimizacijo zelenega prehoda 
občine. V skladu z strategijo zelenega prehoda bomo na 
občinskih parkirnih mestih zagotovili polnilnice za električna 
vozila, prav tako pa bomo na vse občinske strešne površine 
namestili sončne elektrarne. Sončne elektrarne bomo namestili 
tudi na protihrupni ograji obvoznice Šempeter – Nova Gorica. V 
prvem mandatu bomo tudi pripravili občino na zeleni prehod v 
naslednjih letih, zato je ključno, da v občino umestimo naprave 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Projekt 5

Umestitev lokalnega avtobusnega prometaDemokratizacija in 
sprememba statuta občine

Do začetka leta 2023 bomo spremenili Status občine za 
ustanovitev krajevnih skupnosti in vzpostavitev participativnega 
proračuna. 




