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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

Kras je idilična slovenska pokrajina, našo kakovost življenja nam
zavida marsikdo. Žal Občina Sežana že več let stagnira, projekti se
ne izvedejo do konca, prebivalstvo se stara, mladi in tudi starejši
pa nimajo ne stanovanjskih ne zaposlitvenih priložnosti. Sežana
zaostaja za primerljivimi kraji in ne izkorišča svojega izjemnega
potenciala. 

Tovrsten trend želimo v naslednjem mandatu obrniti. Zato smo v
listi Gibanja Svoboda pripravili načrt kako prekiniti stagnacijo
naše občine in stopiti v korak s časom ter Sežano in Kras, ob
močni podpori Vlade RS razviti v samooskrbno, gospodarsko
razvito in zeleno občino. Sežano in Kras želimo pripraviti na nove
izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, tako da jih
spremenimo v priložnosti.

Voda je ustavna pravica vsakega prebivalca, zato moramo
zagotoviti pravico do kvalitetne pitne vode vsem prebivalcem
občine. Da bomo na Krasu čim bolj energetsko samozadostni,
bomo s hitrim umeščanjem povečali izkoristek potenciala sončne
energije, pri čemer bomo sledili skupnostni samooskrbi in
samooskrbi na degradiranih površinah (opuščeni kamnolomi,
smetišče ipd.). 

Naše največje bogastvo so zagotovo ljudje. Skrb za vzgojo in
izobraževanje in potreba po nenehnem razvijanju znanj sta
ključna dejavnika za uspešen razvoj države in seveda še prej
občine – znanje je namreč temeljni nosilec razvoja in uspeha.

 
 



Vizija razvoja občine

Občina Sežana potrebuje nov gospodarski in družbeni zagon, kar
bomo dosegli z ustreznim prostorskim načrtovanjem
gospodarskih con, stanovanjskih sosesk v njihovem pravem
pomenu in prostorov šolstva, zdravstva, dejavnosti za mlade ter
zaščite in reševanja. Pomemben del prostorskega načrtovanja bo
tudi zagotovitev varnih in sodobnih prometnih povezav za vse
udeležence v prometu, saj otroci ne hodijo zgolj v šolo ampak tudi
na ostale aktivnosti. 

Turistični potencial Krasa kot slovenske Toskane moramo unovčiti
in povezati ponudbo Krasa v trajnostno destinacijo. Ponudnike
želimo poenotiti in združiti potencial kulinarike, vinarstva in kraške
krajine v močno celoto, ki bo enotno nastopila na trgu. To lahko
dosežemo zgolj z upoštevanjem s specifike kraškega terena. 

Kmetje na Krasu se od nekdaj borijo z neizprosno naravo, pri tem
pa jim moramo pomagati. Da bodo lahko kmetje zagotovili obstoj
samooskrbnega kmetijstva na Krasu, ki ni usmerjeno zgolj v eno
panogo, jim bomo tudi s pomočjo Vlade RS zagotovili ustrezne
pogoje za delo. Subvencije za razvoj podeželja bomo strateško
usmerili v konkretne projekte in preprečili njihovo drobitev, ki
onemogoča resen zagon vaških območij.



1.

Volilni program

V Sežani bomo zagotovili občanom prijazen
javni servis!

Občinska uprava mora biti prijazen, učinkovit, transparenten in
dostopen servis svojim občanom. Zahtevali bomo razširitev
skupne občinske uprave, saj sredstva za plače zaposlenih na
medobčinski upravi sofinancira država. 

Na skupno občinsko upravo bomo dodatno prenesli proračunsko
računovodstvo, civilno zaščito, požarno varstvo, urejanje prometa,
urejanje prostora in službo za informatiko. Predvsem pa bomo na
ravni vseh štirih občin uredili projektno pisarno za črpanje EU
sredstev in s tem izkoristili potencial evropskih sredstev za razvojni
preboj Krasa. Kraške občine si delimo veliko skupnih problemov,
zato je edino smiselno, da te probleme naslavljamo skupaj, saj
smo samo skupaj močnejši! 

Prihranke bomo usmerili v razvoj boljših storitev za občane. To
bomo dosegli z vpeljavo digitalnih rešitev, ki jih marsikatera
občina v Sloveniji že pozna. Občani bomo lahko svoje storitve na
občini in občinskih zavodih hitro in učinkovito opravili prek spletne
strani. Zaradi digitalizacije delovnih procesov znotraj občine bodo
hitreje rešene tudi vloge, ki jih bodo naši občani oddali v fizični
obliki na okencu občinske uprave. 

Zagovarjali bomo neodvisno in transparentno odločanje ter
prekiniti s prakso stihijskega reševanja problemov. Prav tako
bomo zagovarjali pravičnejšo in pošteno obravnavo občanov s
strani občinskih redarskih in inšpekcijskih služb. Občanom bomo
sproti poročali o tekoči finančni porabi in bilancah občine Sežana.
Pripravili bomo spletni portal za oddajo predlogov in pritožb
občanov ter občank, ki bodo nemudoma posredovani pristojnim
službam znotraj občine.



Ustvarimo zeleno občino za naslednja
desetletja!

Energetska kriza in epidemija sta nam pokazali, kako nujno
potrebna je samozadostnost lokalnih skupnosti. Zato bomo v listi
Gibanje Svoboda v naslednjem mandatu, zaradi zgodovinsko
najvišje košarice evropskih sredstev, tesno sodelovali z Vlado RS in
zgradili potrebno infrastrukturo, ki nam bo omogočila, da bo zeleni
prehod postal razvojni preboj občine.

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi
železnicami bomo poskrbeli za dodatne potniške vlake v smeri
Kopra, Nove Gorice in Ljubljane. Preučili bomo tudi možnost
uvedbe lokalnega avtobusnega potniškega prometa na območju
celotne Občine Sežana. Okrepili bomo mrežo izposojevalnic e-
koles.

Za zagotovitev električne energije po pravični ceni bomo izkoristili
geografske značilnosti naše občine in se osredotočili na izgradnjo
sončnih elektrarn. V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo in raziskovalnimi ustanovami bomo pripravili
strategijo in pilotne projekte, kako izkoristiti degradirane površine v
občini za skupnostne sončne elektrarne in energetsko
samozadostne vasi. Prav tako bomo spodbujali investicije v
energetsko sanacijo stavb, kjer bo tudi občina zgled s sanacijo
svojih stavb. V luči velike energetske krize bi razmislili tudi o
uvajanju t.i. pametne javne razsvetljave.

Zagovarjamo dostopnost pitne vode vseh občanov. Uredili bomo
vodovodno omrežje občine: na določenih predelih je potrebno
vodovod nadgraditi in sanirati, na določenih pa šele zgraditi.
Prioriteta bo preučitev možnosti povezave lokalnih vodovodov na
Vrheh z brestovskim vodovodom. Tako bo vsem občanom
omogočen dostop do kvalitetne pitne vode. Zavzemamo se tudi
za celostno reševanje dostopa čiste pitne vode znotraj notranjsko
primorske regije, zaradi česa bomo podprli povezovanje vseh
vodovodov in s tem omogočili varnost dostopa do pitne vode celi
regiji.
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Gospodarsko razvita in napredna občina

OPN je potrebno poenostaviti, da ne bo investitorjev zadušil že v
času načrtovanja gradnje/obnove hiše. Iz OPN-ja bomo izvzeli ves
nepotreben balast, ki zavira normalno gradnjo na celotnem Krasu
(pritlična gradnja, polkna, prepoved sončnih celic na določenih
strehah ipd.).

S pametnim prostorskim načrtovanjem po najvišjih urbanističnih
standardih želimo zagotoviti dvoje: dostopne cene bivališč in
kvalitetno ponudbo storitev za vse naše občane. Zagotoviti
moramo prostor za kvaliteten razvoj vzgoje in izobraževanja v
Občini Sežana (novo osnovno šolo). Poleg kvalitetnega
prostorskega načrta občina Sežana potrebuje smiselno prometno
politiko. Z njo želimo zagotoviti dostopnost po celi občini ter
povečati neodvisnost od avtomobila. Pomemben del prostorsko-
prometnega načrtovanja bo npr. zagotovitev varnih in sodobnih
prometnih povezav za vse udeležence v prometu, saj otroci ne
hodijo zgolj v šolo, ampak tudi na ostale aktivnosti.

Boljša raba prostora z mešano namembnostjo bo povečala
privlačnost naših krajev za razvoj dodatnih storitev, kar bo v našo
občino pripeljalo nova delovna mesta. Poseben poudarek želimo
dati obuditvi mestnega jedra Sežane, ki ga trenutno ni več in
vaških jeder (npr. Dutovlje, Lokev, Štorje itn.), ki so v preteklosti že
dobro opravljali vlogo prostorov za druženje ter trgovanja. Želimo
ohraniti raznolikost gospodarskih aktivnosti, da naša občine na bo
odvisna od obstoja ter preživetja peščice velikih zaposlovalcev.
Izkoristili bomo tudi geostrateško lego občine, zlasti za razvoj
logističnih storitev. Ravno na področju gradnje novega
logističnega centra bomo sodelovali z občani, jih vključili in
obveščali o bistvenih posegih v prostor in okolje, ter se zavzemali
za iskanje skupnih rešitev.
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Zagotovili bomo na izzive pripravljeno občino.

Zdravstveni dom Sežana je potreben tako prostorske kot
kadrovske rešitve. Pomanjkanje osebnih zdravnikov smo že začeli
čutiti, a vendar je še veliko bolj pereča slaba pokritost Krasa s
službo nujne medicinske pomoči, zato bomo nemudoma
pristopili k rešitvam. 

Z vstopom Hrvaške v Schengen bomo osebne zdravnike
privabljali tudi od naše sosede tudi z zagotovitvijo boljših pogojev
dela in morebitnih službenih stanovanj. 

Glede nezadostne pokritosti z nujno medicinsko pomočjo pa
bomo nemudoma pristopili k sodelovanju z Ministrstvom za
zdravje, da nam končno uspe vzpostaviti satelitski urgentni
center v Sežani: tako bomo zagotovili dovoljšne število kadra, da
se ne bo več dogajalo, da področje Krasa in Brkinov nima ene
reševalne ekipe na voljo, kot se to danes dogaja na mesečni
ravni. 

Za zagotavljanje ustrezne oskrbe na področju duševnega zdravja
bomo aktivno nastopili pri financiranju programov, povezanih z
deinstitucionalizacijo, tudi z porabo evropskih sredstev. Poleg
tega bomo odstranili vse arhitektonske ovire in tako zagotovili
dostop v vse javne ustanove in površine gibalno oviranim in
starejšim občanom. 

Na podlagi izvedbe tega projekta, ki bo v veliki meri financiran s
strani evropskih sredstev, bomo v naslednjem mandatu tudi
kandidirali na natečaju Evropske komisije za pridobitev naziva
»Invalidom prijazno mesto«. Gasilcem bomo zagotovili ustrezne
pogoje za izboljšanje odziva na podnebno pogojene nesreče. 
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Zagotovili bomo na izzive pripravljeno občino.

Tukaj ponovno vidimo možnost sodelovanja med Kraškimi
občinami in državo v čimprejšnji vzpostavitvi že napovedanega
centra za požare v naravi, rešitvi prostorskega vprašanja PGD
Sežana, izboljšanju infrastrukture za odziv na nesreče -
vodovodno (požari) in kanalizacijsko (nedavne poplave) omrežje,
protipožarne preseke (gradnja novih in vzdrževanje obstoječih).

 V dialogu z gasilci, radioamaterji, Rdečim križem, taborniki, skavti,
civilno zaščito in ostalimi deležniki želimo pripraviti strategijo
razvoja zaščite in reševanja v Občini Sežana. V strategiji bomo
začrtali kadrovske in infrastrukturne potrebe sil zaščite in
reševanja v občini, da bodo gasilci in reševalci primerno
opremljeni za odziv na nesreče.

4.

5. ZA! Mladim prijazno občino

Obična Sežana ima certifikat mladim prijazne občine, a žal to ne
drži v praksi. Naše prebivalstvo se stara, mladi odhajajo na študij v
večja mesta in se potem nikoli ne vrnejo, ker ni ne primernih
zaposlitev in ne stanovanj. Zato moramo nujno nasloviti
dostopnost tako stanovanj kot primernih zaposlitev za mlade, da
tako preprečimo beg mladine iz občine oziroma bomo z ustrezno
stanovanjsko politiko celo pritegnili mlade družine, da planirajo
svoje življenje v Sežani in na Krasu.

V listi Gibanja Svoboda vidimo več priložnosti za spodbuditev
stanovanjskega razvoja Sežane in sicer: sodelovanje z
investitorjem, da se gradbena jama v središču Sežane končno
spremeni v nova stanovanja. OPN je potrebno poenostaviti, da ne
bo mladih zadušil že v času načrtovanja gradnje/obnove hiše.
Uvedli bomo nepovratne subvencije za ureditev in energetsko
sanacijo starih kraških hiš, ki jih najdemo na vaseh. 



Mlade bomo oprostili komunalnega prispevka za reševanje prve
stanovanjske problematike. Razvili in komunalno opremili bomo
občinska zemljišča, ki so primerna za izgradnjo novih sosesk.

V proračunu bomo uvedli dodatne občinske štipendije in tudi
vzpostavili razpis za prakse na občinski upravi in zavodih, kjer si
bodo mladi lahko nabrali izkušnje. Poleg tega bomo aktivno
sodelovali pri zagotavljanju sredstev za delovanje mladinskih
organizacij in društev. Izrednega pomena je tudi kulturna
izobraženost mladine, zato bomo finančno podprli Mladifest kot
enega od osrednjih kraških dogodkov in omogočili dodatna
izobraževanja na področju kulture kot tudi na drugih področjih.

Prostorsko stisko Mladinskega centra Podlaga, ki že 20 let
gostuje v kultnem »bunkerju« bomo naslovili z vztrajanjem, da se
projekta Glasbene šole Sežana ne deli na posamezne faze,
ampak da se drži prvotno zastavljenih načrtov in zagtovi
mladinskemu centru primerne prostore za delovanje. Prav tako
ne bomo pozabili na vsebine za mlade po krajevnih skupnostih, v
katerih bomo skupaj z vodstvi KS poiskali skupne rešitve za
kvalitetno preživljanje prostega časa mladine izven mesta. 

Sežana postaja mesto, kjer je treba poskrbeti, da občani uslug
duševne in socialne pomoči ne iščejo v drugih občinah. Zato
načrtujemo ustanovitev Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše v Sežani. Občina mora zagotoviti prostore
in strokovno usposobljeni kader, ki bo mladostnikom, otrokom in
njihovim staršem pomagal pri soočanju z različnimi stiskami, ki
ovirajo optimalni razvoj in jih opremil z ustreznimi veščinami pri
soočanju s čustvenimi in vedenjskimi težavami.



Za Kras kot Slovensko Toskano!

Turistični potencial Krasa kot slovenske Toskane moramo
unovčiti in povezati ponudbo Krasa v trajnostno in butično
kulinarično destinacijo. Sodobni turisti iščejo »avtentične
izkušnje,« kar lahko Kras nedvomno ponudi. Zato želimo s
pripravo ustrezne strategije turizma spodbujati trajnostni butični
turizem s povezavo kraške krajine, kulinarike in tradicije vinarstva
ter terana. Tak turizem ima nizek vpliv na okolico in visoko
dodano vrednost.

Poenotiti želimo vse ponudnike in združiti potencial kulinarike,
vinarstva in kraške krajine v močno celoto, ki bo enotno
nastopila na trgu. Ponudnikom moramo ponuditi enotno točko
za pomoč pri prodaji, razvoju projektov in prijavah na razpise.
Zagotoviti moramo stik občinskih strokovnih služb s potrebami
na terenu, zato bomo zagovarjali najmanj dva terenska obiska
na leto, da lahko občinske ukrepe prilagajamo problemom iz
terena. Da uresničimo zastavljene cilje, moramo ponuditi tudi
ustrezne prireditve v občini, tako osrednje namenske prireditve,
neposredno povezanih s tako strategijo turizma, kot tudi nekaj
splošnejših za privabljanje širše javnosti na Kras. Povezovanje
skupnosti je v tem kontekstu ključno, zato bomo zagovarjali
matični Kras kot enotno turistično destinacijo, skozi katero teče
meja zgolj na zemljevidu. 

Posebno pozornost bomo namenili spodbudam za trajnostno
kmetijstvo in lokalno zdravo hrano. Na območju naše občine
želimo vzpostaviti povezavo med lokalnimi pridelki in občani. To
lahko dosežemo zgolj z upoštevanjem specifik kraškega terena.
Kmetje na Krasu se od nekdaj borijo z neizprosno naravo, pri tem
pa jim moramo pomagati. Da bodo lahko kmetje zagotovili
obstoj samooskrbnega kmetijstva na Krasu, ki ni usmerjeno zgolj
v eno panogo, jim bomo tudi s pomočjo Vlade RS zagotovili
ustrezne pogoje za delo. 
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Zavedamo se tudi probematike šakala, ki ima pomemben vpliv
na nerentabilnost živinoreje z drobnico, zato bomo aktivno
pristopili v stik s pristojnimi ministrstvi, da se problem hitro in
učinkovito naslovi. Z deležniki bomo naslovili tudi velik potencial
agrovoltaike in s tem prispevali k višji rentabilnosti kmetijstva ter
manjši verjetnosti opuščanja te dejavnosti.

Z ohranjanjem in dodatnim spodbujanjem kmetijskih
gospodarstev se bo posredno tudi ohranjala in ponovno
vzpostavljala kraška krajina, ki je zadnja leta prepuščena
zaraščanju in nevzdrževanju. Tukaj svoj delež krivde nosi tudi
država kot lastnik določenih gozdov, s katerimi ne upravlja ravno
skrbno.

Želimo zagotoviti omrežje varnih kolesarskih poti skozi vsa naša
naselja. S tem želimo zmanjšati pritisk turizma, ki nastane zaradi
uporabe avtomobila. Naš cilj je ljudi premakniti na kolesa z
varnimi in učinkovitimi potmi in turiste varno popeljati skozi
lepote Krasa brez motečega hrupa, onesnaženja in uničevanja
zemlje s parkirišči.

6.



Za nadgradnjo vzgoje, izobraževanja in
raziskovanja v občini!

Skrb za vzgojo in izobraževanje in potreba po nenehnem
razvijanju znanj sta ključna dejavnika za uspešen razvoj Sežane.
Sežana postaja prevelika za samo eno osnovno šolo. Zato
posebno pozornost v svojem programu namenjamo viziji razvoja
vzgoje in izobraževanja v Občini Sežana. 

Skoraj 1000 otrok v osnovni šoli je absolutno preveliko število,
učenci se na manjših šolah bolje počutijo, dokazano manj je
nasilja, v manjši šoli lahko vsak otrok vzpodbudno razvija svoje
potenciale in ustvarjalnost. Reševanje prostorske stiske osnovne
šola Sežana je že vrsto let na repu prioritet občinskega sveta.
Zato nameravamo v Gibanju Svoboda že takoj na začetku
mandata začeti z iskanjem rešitev s takojšnjim pričetkom
sodelovanja ministrstva in občine za hitro začrtanje rešitve.

Zavzemamo se za gradnjo nove osnovne šole na smisleni
lokaciji, z vizijo razvoja prostora, tako da bo šola smiselno
vključena in povezana v prostor.

Sežanski Inkubator je kot najstarejši podjetniški inkubator v
Sloveniji zgled podpore mladim podjetniškim idejam. Ponovno
pa manjkajo nastanitvene kapacitete za mlade podjetnike, ki bi
svoje ideje želeli razvijati v Sežani. Zato želimo postaviti bivalne
kapacitete (t.i. študentsko-podjetniški dom) za študente Visoke
šole za oblikovanje (fotografija, kamen) in mlade podjetnike, ki
razvijajo svojo idejo v Inkubatorju. S tem bi privabili tudi tuje
mlade podjetnike in jim ponudili vse pogoje za razvijanje svojih
idej. Marsikateri od njih bi tu nato tudi ostal, tako kot že mnogi
pred njimi.
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Projekt 1:

Projekt 2:

Projekt 3:

Ključni razvojni projekti

Nadgradnja medobčinske uprave Komen, Divača, Hrpelje
Kozina in Sežana

Ureditev kapacitet za naše otroke

Naslovitev prostorske stiske kritičnih služb

Mrežo javne zdravstvene službi mora na primarni ravni zagotavljati
občina. Zato moramo, če želimo našim občankam in občanom zagotoviti
ustrezno nego ter oskrbo, nujno nasloviti prostorsko stisko ZD Sežana.
Poleg tega pa si bomo prizadevali za gradnjo novega gasilskega doma
PGD Sežana.

Glede na to, da je Osnovna šola Srečka Kosovela ustanova z največjim
šolskim okolišem v Sloveniji, bomo začetno prostorsko stisko reševali v
sodelovanju s preostalimi izobraževalnimi ustanovami (bodoča Glasbena
šola, Ljudska univerza…). Poleg tega pa bomo prioritetno začeli z
načrtovanjem gradnje nove osnovne šole. 
Dodatno bomo revidirali načrt gradnje glasbene šole, ki bo Sežani še
zagotovila nujno potrebne prostore, ki bodo namenjeni mladim in ostalim,
ki se bodo želeli kulturno udejstvovati.

Z nadgradnjo medobčinske uprave bomo zagotovili bolj pregledno in
hitrejše delovanje javnega servisa, ki bo omogočil prijetnejšo izkušnjo za
občane. Večino vlog bomo digitalizirali in poskrbeli za pozitivno
uporabniško izkušnjo. Kot ključne prioritete medobčinskega (so)delovanja
uprave pa smo določili enotno urbanistično planiranje, koordiniranje
interventnih služb in ustanovitev projektne pisarne za pridobivanje
evropskih sredstev.



Projekt 5:

Projekt 4:
Oskrba občine z osnovnimi sredstvi

Celovit pristop k razvoju turizma
Živimo v eni od najlepših občin v Sloveniji in zato je ključnega pomena, da
izkoristimo turistični potencial, ki ga premore Sežana. Imamo izdelano
strategijo, kako celovito razviti trajnostni ekološki turizem. Poleg tega
bomo uredili in povečali frekvenco javnega potniškega prevoza, ki bo
omogočal turistom, ki so namenjeni iz Ljubljane v Postojnsko, Škocjanske
jame in Lipico, da obiščejo tudi našo občino in pri nas prenočijo.

V naslednjem mandatu bomo večino sredstev namenili v izgradnjo javne
infrastrukture, ki nam bo omogočila zeleni prehod in samozadostnost
občine z vidika energentov. Prioritetno bomo naslovili sanacijo
vodovodnega omrežja in zagotovili povezavo Vrhov na vodno omrežje.
Poleg tega bomo ob tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo
preučili možnost izgradnje javne sončne elektrarne, ki bo zagotovila
samozadostnost občine in nas izolirala pred visokimi cenami energentov
na tujem trgu.


