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UVOD

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 pričela s pripravo Razvojne strategije Občine Šempeter-Vrtojba za
obdobje 2021-2027 predvsem z namenom, da si začrta prioritetne smeri razvoja. Dokument izpostavlja ključne
prioritete, prednosti in priložnosti občine, ki jih je smiselno razvijati s ciljem zagotavljanja višje ravni kakovosti
življenja v občini ter večje blaginje.
Občina želi še povečati svojo prepoznavnost, skrbeti za trajnostni razvoj in za osebni razvoj svojih občanov. Z
začrtano strategijo bo moč bolj načrtno namenjati finančna sredstva projektom, ki bodo v sodelovanju z občani,
občinsko upravo in občinskim svetom opredeljeni kot prioritetni.
Strategija predstavlja tudi podlago za črpanje državnih in evropskih sredstev, ki bodo na voljo v novi finančni
perspektivi 2021-2027, skladno z začrtanimi prioritetami in pripadajočimi ukrepi.
Prioritete in ukrepi lahko služijo tudi kot podlaga in izhodišča občinski upravi in občinskemu svetu pri oblikovanju
razvojnih proračunov ter načrtov razvojnih programov v prihodnjih letih.
Strategija odgovarja na razvojna vprašanja, kakšno občino si občani želijo oziroma v kakšni občini želijo sobivati v
prihodnosti.
Strategija je živ dokument, ki se bo prilagajal času in potrebam občanov. S pomočjo strateškega načrtovanja in
spremljanja bo bolje izkoriščen potencial, ki ga ima občina na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma,
občanom bo zagotovljena primerna javna infrastruktura ter s tem boljši pogoji za kakovostno življenje, s čimer bo
moč tudi mlade zadržati v občini kot gonilno silo razvoja.
Že ob sami pripravi strategije je obstajalo kar nekaj dobrih zgodb in inovativnih idej, kako izkoristiti še
neizkoriščene potenciale v občini.
Občina smo ljudje, zato bo s sodelovanjem občanov moč ustvarjati nove zgodbe in sooblikovati trajnostno
življenjsko okolje.
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1

ANALIZA SEDANJEGA STANJA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA IN
PRIMERLJIVIH OBČIN

Natančnejši pregled analitičnega stanja je dosegljiv v Prilogi 1.

1.1

Splošni podatki o Občini Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena leta 1998 in je ena izmed 13-ih občin Goriške regije. Občina
zajema 2 naselji, to sta Šempeter pri Gorici in Vrtojba, ki ležita na zahodnem robu Slovenije, neposredno ob
italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške regije. Njena
pristojna upravna enota je Nova Gorica.
Površina občine meri 15 km2. Po svoji površini je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji in se med slovenskimi
občinami uvršča na 204. mesto.
Središče občine je naselje Šempeter pri Gorici, kjer je tudi občinski sedež. Šempeter pri Gorici predstavlja tudi
pomembnejše regijsko zaposlitveno središče in mednarodno prometno vozlišče. Glede na stopnjo razvitosti
centralnih funkcij naselje že presega raven občinskega središča in predstavlja skupaj z Novo Gorico središče
regionalnega in nacionalnega pomena, ki aktivno sodeluje tudi z italijansko Gorico (somestje).
Naselje Vrtojba je lokalno oskrbno središče, ki ima značaj primestnega urbano-ruralnega naselja. V naselju v
zadnjem času narašča število nekmetijskih delovnih mest. Naselje se postopno urbanizira in se prostorsko ter
funkcionalno prepleta s Šempetrom v enotno poselitveno območje občine.
Območje občine zajema dve geografski enoti, Goriško ravan in Vipavsko dolino. Goriško ravan znotraj občine
delimo na Šempetrsko-mirensko ravan ali polje (v nadaljevanju Šempetrsko-vrtojbensko polje) in Vrtojbenskobiljenske griče. Šempetrsko-vrtojbensko polje, ki je delno intenzivna kmetijska delno pa urbanizirana krajina, je v
ekološkem pogledu zelo osiromašen prostor. Majhni gozdni otoki, pasovi živic ob vodotokih in posamezna
drevesa imajo zato izjemno ekološko vrednost. Simbolna vrednost prostorskih prvin je manj pomembna.
Vrtojbensko-biljenski griči so izrazito obdelana kmetijska vinogradniška krajina s posameznimi kmetijami na
slemenih. Tudi ta prostor je v ekološkem pogledu osiromašen, njegova doživljajska vrednost pa je velika.
Območje se odlikuje po izjemno slikoviti krajini z ohranjenimi elementi tradicionalne kulturne krajine. Gričevje
zaradi neposredne bližine naselja predstavlja privlačno točko rekreacije. Geografsko enoto Vipavska dolina
sestavljajo Markov hrib, Bukovnik in Lamovšček. Vsi trije so gričevnati gozdni grebeni v zaledju urbanega dela in
so izrednega pomena za rekreacijo lokalnega prebivalstva. Ekološko pomembno območje je mokriščni svet ob
potoku Kotiček in njegovih pritokih v Bukovniku.
Ključne usmeritve občine1:
• ohranjanje in nadgradnja storitev splošne bolnišnice;
• revitalizacija in prestrukturiranje gospodarskih con;
• ureditev Zbirnega centra za ravnanje z odpadki;
• dograditev omrežja družbenih dejavnosti;
• razvoj javnega potniškega prometa na ravni vključevanja urbane poselitve na obeh straneh meje z
uporabo različnih prometnih sredstev (avtobusi, primestna železnica);
• navezava na V. koridor;
• izvedba protipoplavnih ukrepov na Vrtojbici;
1

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba, december 2013, stran 16
(prilagojeno glede na obstoječe prioritete občine).
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•

1.2

zaščita Vrtojbensko-mirenske podtalnice.

Splošni podatki primerljivih občin

Občina Komenda iz Osrednjeslovenske regije ter Občina Naklo iz Gorenjske regije sta bili izbrani kot primerljivi
občini, in sicer glede na velikost občine, število prebivalcev in koeficient razvitosti občin. V Goriški regiji sta bili za
primerjavo izbrani Mestna občina Nova Gorica zaradi njene obmejne lege, razvitosti in funkcionalne
povezljivosti z Občino Šempeter-Vrtojba, ter Občina Ajdovščina predvsem zaradi gospodarske razvitosti in
učinkovitega projektnega pristopa.
Občina Komenda je ena izmed 25 občin Osrednjeslovenske regije. Leži približno 20 km severno od Ljubljane.
Gre za sorazmerno novo občino, ki je nastala leta 1998 z odcepitvijo od Občine Kamnik. Z vidika središčnih
(upravnih, izobraževalnih, kulturnih in drugih) dejavnosti je tako še vedno precej odvisna od občinskega središča
matične občine ter drugih večjih regionalnih središč. Zajema 15 naselij. Večina naselij leži v nižinskem delu,
izjema je le Komendska Dobrava, ki se nahaja na skrajnem severozahodnem robu gričevnatega dela občine.
Površina občine meri 24,1 km2 in po svoji površini sodi med manjše občine.
Ključne usmeritve občine2:
• S pravilno razporeditvijo dejavnosti znotraj omrežja naselij (ključne funkcije se bodo prvenstveno
umeščale v Komendo in Moste, v manjših središčih pa se bodo družbene dejavnosti ohranjale v
obstoječem obsegu) bo možen usklajen razvoj občine, ki bo tako zagotavljala svojim občanom znatnejši
delež manjkajočih družbenih, oskrbnih, storitvenih in športnorekreacijskih dejavnosti ter stanovanj.
• Krepila se bo vloga Poslovne cone Žeje pri Komendi kot enega izmed osrednjih gospodarskih in
zaposlitvenih središč v regiji ter širšem mednarodnem prostoru, hkrati pa se bo ohranjevala in
nadgrajevala tudi mreža manjših lokalnih gospodarskih (obrtnih) con.
• Razvijali se bodo turistični in rekreacijski potenciali. Posebna pozornost se bo posvečala nadaljnjemu
razvoju konjeništva (hipodrom), turistična dejavnost pa se bo prvenstveno oblikovala in krepila na
območju gradu Križ. Kot del ponudbe se bodo vključevala tudi kvalitetna turistična območja širšega
območja Komende in ruralnega zaledja.
Občina Naklo je bila ustanovljena leta 1994 in je ena od 18 občin Gorenjske regije. Združuje tri centre s skupaj
13 naselji. Občina leži v Ljubljanjski kotlini, na Kranjski ravnini, in sicer sredi nakelske doline med dvema
najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Ima izredno dobre cestne povezave. Ob robu Udin Boršta poteka
avtocesta Ljubljana – Jesenice, na zahodni strani pa magistralna cesta proti Jesenicam in Tržiču. Obe pa nas
pripeljeta do mejnih prehodov z Italijo in Avstrijo. Površina občine meri 28,3 km2 in po svoji površini sodi med
manjše občine.
Ključne usmeritve občine3:
• oblikovanje naravi prijaznega in kvalitetnega življenjskega okolja s prizadevanjem za odstranitev velikih
onesnaževalcev okolja iz centra naselja Naklo in omilitvijo vpliva avtoceste na bivalno okolje ter
prizadevanjem za preprečitev nadaljnjega onesnaževanja voda, gozdov, zraka in zagotavljanjem
kvalitetne pitne vode na čim večjem teritoriju občine ter zagotovitvijo cestnih in ostalih povezav, ki bodo
povečevali varnost stalnih prebivalcev in obiskovalcev;
• zagotavljanje pogojev za kakovostno in sodobno izobraževanje predšolske, osnovnošolske,
srednješolske mladine in odraslih ter obenem zagotoviti pogoje za kvalitetno preživljanje starosti
občanov in dostop do zdravstvenih storitev v domačem kraju;
• zagotavljanje ohranitve obdelanosti kmetijskih površin in ohranitve perspektivnih kmetij in ohranjene
identitete podeželja, podeželje povezati z obstoječo turistično ponudbo in vzpodbuditi razvoj novih ciljnim
skupinam prilagojenih turističnih programov, tudi z obnovo in ohranitvijo kulturne dediščine in skrbjo za
ohranitev naravne dediščine ter vzpodbudami za nastanek novih turističnih atraktivnosti v občini;
• pospeševanje rasti, razvoja in medsebojnega povezovanja malih in srednjih podjetij ter s tem ustvarjanje
novih delovnih mest;
• zagotavljanje delovanja in razvoja društvenega življenja v občini, čim večjo prepoznavnost občine in
njenih projektov navzven in obenem tudi medsebojno komunikacijo, izmenjavo informacij in graditev
2
3

ATELJE ARKUS, d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Komenda, spremembe in dopolnitve, oktober 2017, strani 5, 6.
Domplan d.d., Občinski prostorski načrt Občine Naklo, stran 5.
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partnerstev med prebivalci in organizacijami znotraj občine in privabitvijo t.i. priseljencev v dogajanja v
občini.
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) je največja občina v Goriški regiji, kjer imajo sedež vse
pomembnejše regionalne institucije. Leži v skrajno zahodnem delu Slovenije tik ob meji z Republiko Italijo.
Razdeljena je na 19 krajevnih skupnosti s 44 naselji. Meji na sosednje občine Gorica (Italija), Brda, Kanal, Tolmin,
Idrija, Ajdovščina, Komen, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Površina MONG meri 279,5
km2.
Ključne usmeritve občine4:
• zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj upravnega središča regijskega pomena v Novi Gorici;
• zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj univerzitetnih, visokošolskih in drugih izobraževalnih
ustanov (Univerza Nova Gorica, VIRS, druge fakultete in ustanove);
• zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj kulturnih ustanov (javni zavodi Goriška knjižnica Franceta
Bevka, Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica), ustanov s področja
mladinske kulturne (Mladinski center, Zavod Masovna, KGŠ, Mladinski svet Nova Gorica) ter pomoč pri
zagotavljanju prostorskih moţnosti za razvoj državnih javnih zavodov in skladov (SNG Nova Gorica,
Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Znanstveno
raziskovalni center SAZU, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica) ter
drugih;
• zagotavljanje prostorskih moţnosti za razvoj goriškega turističnega centra s poudarkom na igralniškemu
turizmu in njemu podrejenimi programi ter za sonaravni turizem, šport in rekreacijo na podlagi bogatih
naravnih in kulturnih danosti občine (zeleni obroč okrog Nove Gorice: Soča – Ajševica – Vogršček ter
Lokve);
• zagotavljanje prostorskih moţnosti za uravnoteţen razvoj poslovnih in gospodarskih con (Okroglica,
Prvačina, Trnovo, prestrukturiranja obstoječih);
• zagotavljanje zadostnih količin stanovanj znotraj naselij (nova območja visoke izrabe in območja
izboljšanja izrabe prostora v Novi Gorici, kompleksno načrtovana območja individualne gradnje).
Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v
bližini državne meje z Italijo. Občino sestavlja 27 krajevnih skupnosti in 45 naselij. Občina je nastala leta 1994 ter
je dokaj gosto poseljena. Leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo
pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina je razdeljena na tri značilna
območja: Gora, dolinsko dno in Vipavske griče. Površina občine meri 245 km2.
Ključne usmeritve občine5:
• zagotavljanje površin za skladen in trajnostni dolgoročni prostorski razvoj naselij, za potrebe zaposlitve in
bivanja;
• zagotavljanje površin za razvoj občinskega središča z območji zaposlitve (proizvodne dejavnosti,
storitve, dejavnosti prometa, trgovina), krepitvijo centralnih dejavnosti, površinami za bivanje;
• zagotavljanje površin za razvoj pomembnejših lokalnih središč s krepitvijo centralnih dejavnosti in
površinami za bivanje;
• zagotavljanje površin za razvoj lokalnih središč s krepitvijo centralnih dejavnosti in površinami za bivanje;
• zagotavljanje površin in drugih pogojev za razvoj gospodarskih dejavnosti ter drugih oblik zaposlitve;
• zagotavljanje površin in drugih pogojev za turistični razvoj, športa in rekreacije ter z njimi povezanih
spremljajočih dejavnosti;
• spodbujanje stanovanjske gradnje z istočasnim zagotavljanjem ustreznih javnih površin in javne
infrastrukture za zadovoljevanje lokalnih stanovanjskih potreb;
• razvijanje ustreznih sistemov mešane rabe prostora v vaških naseljih s ciljem ohranjanja poselitve na
podeželju ter spodbujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti;
• varovanje vodnih virov;
• spodbujanje prenove vaških jeder in drugih območij skladno z vrednotami ohranjanja kulturne dediščine;
• razvijanje kolesarskih, peš in drugih daljinskih rekreacijskih povezav med posameznimi območji
aktivnosti (kulturnih, športno-rekreacijskih, izobraževalnih, upravnih, stanovanjskih itd.);
4

LOCUS d.o.o., Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, dopolnjen osnutek, stran 21.
FGG Univerze Ljubljana in URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana: Občinski prostorski načrt Občine Ajdovščina, junij
2014, stran 6.
5
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1.3

omejevanje nakupovalnih središč v vaških naseljih, ki bi neustrezno vplivala na krajevni razvoj;
izboljšanje prometnih povezav in umirjanje prometa v jedrih naselij;
izboljšanje komunalne urejenosti naselij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve;
izboljšanje bivalnih in delovnih razmer;
izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove opreme;
zagotavljanje ustreznih javnih površin za različno javno rabo.

Demografska struktura Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin

Padanje števila prebivalstva v desetletnem obdobju
Ob popisu prebivalcev 2002 je na območju sedanje Občine Šempeter-Vrtojba (preračunano na občine, veljavne
po 01.01.2007) živelo 6.269 prebivalcev, od tega 3.760 moških in 3.193 žensk. Ti so tvorili 2.231 gospodinjstev,
pri čemer je povprečna velikost gospodinjstva znašala 2,8 oseb. V letu 2018 je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba
2.524 gospodinjstev, v Občini Komenda 2.104 gospodinjstev, v Občini Naklo 1.849 gospodinjstev, v Mestni
občini Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) 12.866 gospodinjstev in v Občini Ajdovščina 7.035 gospodinjstev.
Povprečna velikost gospodinjstva med obravnavanimi občinami ne odstopa veliko - v Občini Šempeter-Vrtojba
in MONG je bila 2,4 osebe (nekoliko pod slovenskim povprečjem), v Občini Ajdovščina 2,7, v Občini Komenda
2,9 in v Občini Naklo 2,9 (nad slovenskim povprečjem). Slovensko povprečje je bilo 2,5 članov na gospodinjstvo.
V Občini Šempeter-Vrtojba danes živi 6.292 prebivalcev (SURS, 01.01.2020), od tega je 50,2% žensk in 49,8%
moških. V obdobju 2010-2020 je število prebivalcev upadlo – indeks 2020/2010 znaša 98,2, vendar je v zadnjih
dveh letih vidna malenkostna rast števila prebivalcev. Tudi v MONG je v enakem obdobju število prebivalcev
upadlo (indeks 2020/2010 je 99,3). Občina Komenda je v zadnjih desetih letih beležila skokovito rast
prebivalstva (indeks 2020/2010 je 120,2), rast števila prebivalstva je bila identificirana tudi v Občini Naklo in v
Občini Ajdovščina (indeks 2020/2010 je 103,0).
Visoka gostota poseljenosti
Gostota poseljenosti v Občini Šempeter-Vrtojba je zelo visoka, saj znaša 419,5 prebivalcev/km 2. Nadpovprečna
gostota poseljenosti glede na slovensko povprečje je tudi v občinah Komenda, Naklo in MONG, podpovprečna
pa v Občini Ajdovščina.
Neugodna starostna struktura in visok indeks staranja
Indeks staranja je v Občini Šempeter-Vrtojba bistveno slabši glede na slovensko povprečje. V letu 2020 je
znašal 171,9, v Občini Komenda le 68,9, v MONG 99,4, v Občini Ajdovščina 103,0, v Občini Naklo pa 128,2.
Slovensko povprečje bilo 134,3.

1.4

Gospodarstvo Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin

Občina Šempeter-Vrtojba močno izstopa po gospodarskih kazalnikih in visokem življenjskem
standardu. Območje občine je zelo zanimivo z gospodarskega vidika, saj je občina izrabila status obmejne
občine, predvsem z vidika, ker delež zaposlitvenih možnosti v storitvenih dejavnostih, samostojnem podjetništvu
in obrti presega državno povprečje. Struktura delovnih mest je po dejavnosti ugodna, saj je že skoraj polovica
delovnih mest v terciarnem in kvartarnem sektorju, ki zaradi višjega deleža znanja in tehnološke ter kapitalske
intenzivnosti sodi med razvojno in zaposlitveno perspektivne sektorje. Tudi na področju proizvodnih dejavnosti se
klasične industrijske cone spreminjajo v poslovne, kjer industrijske obrate izpodrivajo terciarne dejavnosti.
Prevladujoče gospodarske panoge so logistika, transport in trgovina, samostojni podjetniki pa se ukvarjajo
predvsem s prometom ter kovinskimi in gradbenimi dejavnostmi6.
Občina Komenda načrtuje nova delovna mesta v poslovnih in gospodarskih conah, kar je posledica povečanega
deleža dnevnih delovnih migrantov v občino. Nadgrajuje tudi družbeno, športnorekreacijsko in turistično
6

LOCUS d.o.o., Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, dopolnjen osnutek, stran 10.
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infrastrukturo, s čimer zagotavlja nova delovna mesta, posledično pa se privlačnost občinskega prostora
povečuje.
Eden izmed ključnih projektov partnerskih občin Podjetne regije, ki je bistveno vplival na povečanje privlačnosti
občinskega prostora za razvoj dejavnosti in poselitve, je ustanovitev Poslovne cone Komenda 7 (Poslovne cone
Žeje pri Komendi), ki zaradi velikosti in strateške lege glede na prometne koridorje in bližino regionalnih in
državnih središč predstavlja eno izmed mednarodno konkurenčnih con v Ljubljanski urbani regiji. V prihodnosti se
pričakuje krepitev vloge Poslovne cone Žeje pri Komendi kot enega izmed osrednjih gospodarskih in
zaposlitvenih središč v regiji ter širšem mednarodnem prostoru, hkrati pa se bo ohranjala in nadgrajevala tudi
mreža manjših lokalnih gospodarskih in obrtnih con.
Občina Naklo je v Sloveniji zelo prepoznavna zaradi izvrstne lege, prometnih povezav in bližine do večjih
gospodarskih centrov po državi8. Občino Naklo krasijo močno razvito malo podjetništvo, intenzivno kmetijstvo, ter
društvena dejavnost. Prebivalstvo si je delo našlo v domačem kraju, saj so si velika podjetja, kot Merkur,
Mercator, in druga, uredila svojo poslovno – skladiščno – proizvodno središče prav na območju Naklega. Veliko
pa jih zahaja na delo v bližnji mesti Kranj in Tržič. Občina poskuša pospeševati razvoj kmetijstva, malega
gospodarstva in turizma.
Gospodarstvo v Občini Ajdovščina je zraslo na temeljih pretekle obrti in nekdanjih industrijskih obratov, ki so
skozi nekaj stoletij izkoriščali moč Hublja, Lokavščka in drugih vodotokov 9. Danes na živahno preteklo obrtno
dogajanje spominjajo lepo ohranjeni ostanki tehnične dediščine, tako ob Hublju, kot v Lokavcu in še nekaterih
drugih krajih. Na podlagi bogate preteklosti se je po vojni v Ajdovščini močno razmahnila predvsem prehrambena,
gradbena, lesna, kovinska in tekstilna industrija.
MONG predstavlja inovativno gospodarsko središče širšega obmejnega prostora, ki gradi na odprtosti,
multikulturnosti, individualnosti, znanju in ustvarjalnosti njenih prebivalcev in je odlična poslovna lokacija za
prodorna podjetja iz širšega obmejnega prostora. MONG v zadnjih letih izgublja delovna mesta in s tem vlogo
zaposlitvenega središca.
Graf 1: Stopnja delovne aktivnosti po občinah v obdobju 2015-2019

Vir: SURS
7

Vir: https://www.pc-komenda.si/poslovna_cona/
Vir: https://naklo.si/objave/175
9
Vir: https://www.ajdovscina.si/ajdovscina/ajdovscina_danes/
8
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Stopnja delovne aktivnosti narašča
Stopnja delovne aktivnosti predstavlja delež delovno aktivnega prebivalstva v % od delovno sposobnega
prebivalstva. Stopnja delovne aktivnosti je kakovosten pokazatelj splošnega materialnega stanja blaginje
prebivalstva.
Stopnja registrirane brezposelnosti je bistveno nižja od slovenskega povprečja
Iz podatkov je razvidno, da stopnja registrirane brezposelnosti v Občini Šempeter-Vrtojba iz leta v leto pada, in
sicer je v obdobju 2015-2020 padla za 4,7 odstotnih točk. V letu 2020 (januar-november) je bila enaka kot
izmerjena v Občini Ajdovščina (6,4), vendar bistveno nižja od slovenskega povprečja (8,7) in od identificirane v
MONG (7,1), vendar višja od identificirane v Občini Naklo (5,6) in v Občini Komenda (5,1).

Graf 2: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah v obdobju 2015-2020 (januar-november)

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Število podjetij in število oseb, ki delajo, narašča, kar je razvidno iz spodnjih grafov.
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Graf 3: Število podjetij v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG, Komenda in Naklo v obdobju 20142018

Vir: SURS

Graf 4: Število oseb, ki delajo v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG, Komenda in Naklo v
obdobju 2014-2018

Vir: SURS

Prihodki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki so oddali letna poročila, naraščajo, kot je to
razvidno iz spodnjih grafov.
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Graf 5: Prihodki gospodarskih družb na zaposlenega v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG,
Komenda in Naklo v letih 2018 in 2019

Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Goriški regiji, Osrednjeslovenski
regiji in v Gorenjski regiji v letih 2018 in 2019
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Graf 6: Prihodki samostojnih podjetnikov na zaposlenega v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG,
Komenda in Naklo v letih 2018 in 2019

Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Goriški regiji, Osrednjeslovenski
regiji in v Gorenjski regiji v letih 2018 in 2019

Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih, ki so
oddali letna poročila, nekoliko pada
Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki so oddale letna poročila, je bila v letu 2018 v
Občini Šempeter-Vrtojba 35.495€, v Občini Ajdovščina 39.948€, v MONG 44.502€, v Občini Komenda
50.435€ in v Občini Naklo 33.934€. Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah je bila v letu
2019 v Občini Šempeter-Vrtojba 35.157€, v Občini Ajdovščina 40.824€, v MONG 46.813€, v Občini
Komenda 50.291€ in v Občini Naklo 37.906€.
Neto dodana vrednost na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih, ki so oddali letna poročila, je bila v letu 2018 v
Občini Šempeter-Vrtojba 39.079€, v Občini Ajdovščina 39.527€, v MONG 32.026€, v Občini Komenda
35.429€ in v Občini Naklo 34.118€. Neto dodana vrednost na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih je bila v
letu 2019 v Občini Šempeter-Vrtojba 38.104€, v Občini Ajdovščina 37.973€, v MONG 31.206€, v Občini
Komenda 34.411€ in v Občini Naklo 31.181€.
V letu 2019 so gospodarske družbe, ki so oddale letna poročila, izkazale čisto izgubo, neto podjetnikov
dohodek nekoliko pada
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V letu 2018 so gospodarske družbe, ki so oddale letna poročila v Občini Šempeter-Vrtojba izkazale neto čisti
dobiček v višini 9.241.000€, v letu 2019 pa neto čisto izgubo v višini 12.059.000€ (zaradi izgube enega velikega
podjetja).

Graf 7: Poslovni izid gospodarskih družb v letih 2018 in 2019 po občinah

Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Goriški regiji v letih 2018 in 2019

V letu 2018 je bil v Občini Šempeter-Vrtojba izkazan neto podjetnikov dohodek (podjetniki, ki so oddali letna
poročila) v višini 1.281.000€, v letu 2019 pa v višini 1.140.000€.
Opremljenost s poslovnimi conami
V Občini Šempeter - Vrtojba so v načrtih predvidene naslednje poslovne cone:
- PC Smete,
- PC Brežina (gramoznica družbe Primorje d.d.),
- PC Lavžnik (območje nekdanjih Vozil),
- PC Polje.
Slika 1: Pregled predvidenih poslovnih con v Občini Šempeter-Vrtojba

Vir: http://178.238.236.24/cone/client/
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Graf 8: Poslovni izid samostojnih podjetnikov (neto podjetnikov dohodek) v letih 2018 in 2019 po občinah

Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Goriški regiji v letih 2018 in 2019

Na področju gospodarstva delujejo na ravni Občine Šempeter-Vrtojba številne podporne institucije, ki
nudijo podporo gospodarstvu, in sicer Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Primorski tehnološki park d.o.o.,
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Območna obrtno.podjetniška zbornica Nova Gorica ter GZS,
Območna zbornica za severno Primorsko.

1.5

Turizem in šport na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin

Turizem in rekreacija v Občini Šempeter-Vrtojba nista dovolj razvita, kljub širokemu zaledju goriške in
novogoriške urbane populacije. V občini ni dovolj turističnih atrakcij. Na področju prostočasnih dejavnosti ima
osrednjo vlogo HITov športni center, ki ga je Občina Šempeter-Vrtojba odkupila. Prenočitvene kapacitete so sicer
šibke, v glavnem so namenjene tranzitnim gostom, vendar se tudi raven prenočitvenih kapacitet izboljšuje. V
zadnjem času je bilo namreč urejeno postajališče za avtodome v Vrtojbi – PZA Vrtojba, in sicer na robu gozda
pod Sv. Otom v Vrtojbi. Lokacija PZA je od avtocestnega priključka oddaljena le 500 m, vendar gre kljub temu za
mirno lokacijo. Urejenih je 8 parkirnih mest, ki so opremljena z elektriko in oskrbovalnim stebričkom za oskrbo s
svežo vodo. Dodan je tudi stebriček za izpraznitev in izpiranje wc kasete ter urejen prostor za izpust odpadne
vode iz avtodoma. Gostom so na voljo mize klopi in brezplačen wifi.
Lokacija PZA Vrtojba je zanimiva za ogled znamenitosti v okolici. V Vrtojbi se priporoča ogled cerkve Sv. Srca
Jezusovega, ob sprehodu skozi kraj pa so vidni ohranjeni tipični vodnjaki, ki predstavljajo svojevrstno kulturno
zanimivost. Ob nekdanji meji z Italijo je v nekdanjem vojaškem stražarskem stolpu urejen najmanjši muzej v
Sloveniji z razstavo o življenju ob meji. V Šempertru pri Gorici je prenovljen trg Ivana Roba, kjer je tudi župnijska
cerkev Sv. Petra in Coronijev dvorec.
V letu 2018 je Občino Šempeter-Vrtojba obiskalo 8.331 turistov, od tega 15,7% domačih in 84,3% tujih turistov.
Turizem v Občini Komenda je relativno manj razvit, kljub bogati kullturni in naravni dediščine in kakovostnem
potencialu športnorekreacijske ponudbe. Posebna pozornost se bo posvečala nadaljnjemu razvoju konjeništva
(hipodrom), turistična dejavnost pa se bo prvenstveno oblikovala in krepila na območju gradu Križ. Kot del
ponudbe se bodo vključevala tudi kvalitetna turistična območja širšega območja Komende in ruralnega zaledja.
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Ob lepi naravi, prijaznih ljudeh in ne nazadnje kar nekaj zgodovinskih znamenitosti ima Občina Naklo pestro
turistično ponudbo. Popotniki lahko letujejo ali prenočujejo v hotelu, turističnih sobah in v kampu ob Tržiški
Bistrici. Rekreativci lahko svojo energijo sproščajo v gozdovih Udinboršta in Dobrave, igrajo tenis na urejenih
teniških igriščih, uživajo ob jahanju konj, kolesarijo kot tudi ribarijo ali pa obiščejo bližnje gorenjske gore.
Urejena športna infrastruktura kot osnova za nadaljnji razvoj športnega turizma
Javna športna infrastruktura se razvija predvsem v navezavi s šolskimi programi, zato se tudi nahaja neposredno
na območjih šol in je ustrezna. Občina ima dobro obiskano trim stezo ter dobre nastavke za izgradnjo kvalitetne
mreže kolesarskih in peš poti. Na območju naselja Vrtojba se je razvila dejavnost motokrosa. Intenzivno se
razvijajo tudi druge vrste javne športno-rekreacijske infrastrukture. Za rekreativne športnike so urejene kolesarske
poti in kolesarski poligon, možni so sprehodi po gričih s pogledom na morje in urejena je trim steza. Atletika,
športi z žogo ter druge rekreacijske in športne dejavnosti se odvijajo čez celo leto v Športnem centru v Šempetru
pri Gorici in v telovadnici šempetrske Osnovne šole Ivana Roba. Plezalcem, tudi tistim najzahtevnejšim, je
namenjena velika plezalna stena. Lokostrelci imajo na voljo lokostrelsko letno strelišče v bližini šempetrske
železniške postaje. Nogometni navdušenci in gorski kolesarji pa svoje spretnosti lahko preizkušajo v Športnem
parku Šempeter pri Gorici.
Številne kulturne in naravne znamenitosti, ki so premalo prepoznavne
Občina je zanimiva za turiste zaradi številnih kulturnih znamenitosti, kot na primer Coroninijeva graščina, kjer ima
občina sedež, gradič Maffei, številne cerkve in stari vodnjaki. V zadnjem času se intenzivno urejajo ostaline
zgodovinske dediščine – Poti miru, ki povezujejo bogato kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške
fronte in predstavljajo pomembno dediščino evropske zgodovine. Goriška in goriški Kras predstavljata s številnimi
vojaškimi pokopališči, kavernami, spomeniki ter drugimi obeležji njen osrednji del. V Občini Šempeter-Vrtojba Pot
miru vodi po neprometnih cestah in poteh med zanimivejšimi lokacijami iz prve svetovne vojne. Pot, ki jo je
trasiralo Društvo soška fronta Nova Gorica tako povezuje dve pomembni točki: hrib Sv. Marka in grič Sv. Ot. Na
poti je bilo postavljenih 7 štirijezičnih informacijskih tabel.
Z vidika ohranjanja kulturne krajine je smotrno varovanje naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti. Pričakuje
se povečanje dostopnosti in povezanosti med območji, zanimivimi za rekreacijo in izlete, tako Vrtojbenskobiljenskih gričev, Markovega hriba, Bukovnika kot tudi območja porečja vodotoka Lamovščka.

Slika 2: Športni park Šempeter pri Gorici

Vir: Občina Šempeter-Vrtojba
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Bogata kulinarika, ki se ne promovira v zadostni meri
Tudi kulinarika na ravni občine je bogata, vendar premalo promovirana. Značilne jedi tega območja so polenta,
razne mineštre (npr. šelinka iz zelene), frtalje (jajčne omlete), velikonočne fulje (kruhovi svaljki) in druge.
Slika 3: Poti miru v Občini Šempeter-Vrtojba

Vir: http://www.sempeter-vrtojba.si/turisticne-informacije/pot-miru-v-obcini-sempeter-vrtojba/

Graf 9: Povprečna doba bivanja turistov v izbranih občinah v letu 2018

Vir: SURS, lastni preračuni

Bogato društevno življenje in številni organizirani dogodki ter prireditve
Občina Šempeter-Vrtojba ponuja sprostitev in zabavo, bogato je tudi društveno življenje. Številna društva in
skupine se ponašajo z bogato tradicijo in doseženo kakovostjo ter iz leta v leto privabljajo številne obiskovalce.
Pevski zbori, kulturno-umetniška, športna ter najrazličnejša druga društva celo leto prirejajo vrsto prireditev,
koncertov in drugih dogodkov, ki pripomorejo k poživitvi kulturnega in družabnega življenja. Najbolj znane in že
tradicionalne prireditve so pustovanje, Boreljada, Šalamjada, Srečanje s preteklostjo – prodaja, menjava in
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razstava vojaških in ostalih starin, postavljanje mlajev, praznovanje sv. Petra, Poletje na placu – poletni festival,
Martinova furenga in mednarodna razstava psov.
Povezovanje turizma in rekreacije poteka tudi s sosednjimi občinami in regijami. Občina Šempeter-Vrtojba je
odlično izhodišče za izlete v bližnjo in daljno okolico, saj se v njeni neposredni bližini nahajajo številni športni in
drugi objekti, ki omogočajo aktivne počitnice - kolesarjenje, jadralno padalstvo, »bungee jumping«, kajak, kanu,
rafting, igranje golfa, pohodništvo, bowling, ribiški in lovski turizem,...
Krovna institucija, ki deluje na področju razvoja turizma, športa in mladinske dejavnosti v Občini ŠempeterVrtojba, je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba. Javni zavod je bil
ustanovljen 22. februarja 2008 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladino Šempeter - Vrtojba«. KŠTM Šempeter-Vrtojba opravlja najrazličnejše dejavnosti na področju kulture,
športa, turizma in mladinskih aktivnsti. Društvom, organizacijam in drugim zainteresiranim v občini nudijo podporo
pri organizaciji dogodkov in upravljanju prostorov za družbene dejavnosti v občini Šempeter-Vrtojba.
Na področju športa:
•
skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,
•
skrbi za trženje športnih objektov (treningi),
•
organizira športne prireditve v sodelovanju s športnimi društvi,
•
pripravlja program razvoja športa v občini (dolgoročni in letni programi investicij in drugih projektov),
•
pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju športa,
•
skrbi za profesionalno koordiniranje, vodenje in trženje športne dejavnosti v občini,
•
sodeluje s športnimi društvi v občini in drugimi.
Na področju mladine:
• skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
• skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
• skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja
človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
• spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov) v sodelovanju z mladinskimi društvi,
• skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
• skrbi in vzpodbuja preventivne dejavnosti na področju osveščanja in preprečevanja zasvojenosti (LAS
Šempeter-Vrtojba).
Na področju turizma:
• skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe občine Šempeter-Vrtojba skupaj s
turističnimi društvi in TIC-em,
• skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov,
• skrbi za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev,
• sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
• pripravlja dokumentacijo za javne razpise na področju turizma,
• skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju turizma, ki so v skupnem interesu (npr. turistična
signalizacija, turistične poti ipd.),
• skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevida občine in drugega promocijskega gradiva,
• pripravi izvedbo za natečaj za izvirne turistične spominke občine in poskrbi za organizacijo proizvodnje
le-teh ter njihovo trženje,
• izvaja naloge turistično informacijskega centra.
Na področju kulture:
•
skrbi za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov,
•
pripravlja program kulturnih prireditev: večere z različnimi zvrstmi glasbe, literarne večere,
•
proslave ob raznih dogodkih v sodelovanju z različnimi društvi,
•
skrbi za organizacijo in izvedbo razstav,
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1.6

organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti,
skrbi za pripravo projektov za javne razpise,
pripravlja letne programe dela,
sodeluje pri investicijah na področju kulture (zbiranje in odpiranje ponudb),
sodeluje s kulturnimi društvi in posameznimi ustvarjalci na področju kulture,
koordinira in vzpodbuja kulturno dejavnost.

Kmetijstvo na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin

Na področju kmetijstva se v Občini Šempeter-Vrtojba razvija okolju prijaznejšege kmetijstvo predvsem z
namenom, da se obstoječe intenzivno kmetijstvo prilagodi varovanju podtalnice. Občina je zanimiva tudi s
krajinskega in klimatskega vidika. Mediteranska klima, ki prihaja z zahoda in z morja, se na kmetijskih pridelkih
lepo odraža. Odlična sestava tal ter blaga klima nudita najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo,
zelenjadarstvo in cvetličarstvo.
Večino vseh kmetijskih zemljišč v občini predstavlja območje kmetijskih zemljišč Šempetrsko-vrtojbenskega polja
z visokim pridelovalnim potencialom in urejenim namakalnim sistemom, ki je primerno za integrirano pridelavo
vrtnin in sadjarstva ter vinogradniški kompleks Vrtojbensko-biljenskih gričev. Flišna tla Vrtojbensko-biljenskih
gričev, laporna prepustna tla, imajo eno najboljših sestav za vinograde. Zato ni presenetljivo, da se na tem
območju, ki se dviga od 50 do 70 m nadmorske višine, poleg nasadov češenj, breskev in drugega sadnega drevja
širi največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji. Obsega kar 240 ha.
Gozdarstvo je slabo razvito. Gozdovi v občinskem prostoru imajo zaradi obsežnejšega urbanega prostora
prvenstveno okoljsko in socialno funkcijo, v manjši meri pa tudi lesno gospodarsko in varovalno funkcijo (Markov
hrib). Območja gozdov delno prekrivata EPO spodnja Vipavska dolina in območje Nature 2000 Dolina Vipave10.
V Občini Ajdovščina je med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo, v zadnjih letih pa se
pospešeno vrača nazaj tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Na območju MONG je najpomembnejša kmetijska
panoga z najdaljšo tradicijo vinogradništvo. Velik pomen imajo tudi sadjarstvo, poljedelstvo in vrtnarska
pridelava. V zadnjih letih se na nekaterih predelih razširja gojenje novih kultur – kot na primer oljk, sivke in zelišč.
Vse večje pa je tudi zanimanje za ekološko kmetovanje. Občina Komenda spodbuja ekološko kmetijstvo. Poleg
trajnostnih oblik kmetijstva in gozdarstva se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, športa in
rekreacije v navezavi na izletniške in turistične točke v goratem zaledju. Občina Naklo spodbuja intenzivno
kmetijstvo.
Pomen vrtnarske pridelave in vinogradništva
Perspektivna sta vrtnarska pridelava na Šempetrsko-vrtojbenskem polju (rastlinjaki) in vinogradništvo na
Vrtojbensko-biljenskih gričih. Vrtojbensko-biljenski griči so največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji.
Obsegajo kar 240 ha in z večjim delom goriške ravnine nudijo najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo,
vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo, zato je to območje znano tudi kot "Vrt Goriške".
Število kmetijskih gospodarstev pada, 9,7% kmetijskih zemljišč v uporabi
Po Popisu kmetijskih gospodarstev 2010 je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba 63 kmetijskih gospodarstev, v
Občini Ajdovščina 960, v MONG 920, v Občini Komenda 97 in v Občini Naklo 109. V Občini Šempeter-Vrtojba
je bilo glede na celotno površino občine le 9,7% kmetijskih zemljišč v uporabi, površina kmetijskih zemljišč v
uporabi na 1.000 prebivalcev je bila le 23 ha.

10

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba, december 2013, stran
34, 35.
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Graf 10: Število kmetijskih gospodarstev v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG, Komenda in
Naklo v letih 2000 in 2010

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev 2000 in 2010

Največ je njiv, trajnih travnikov in pašnikov
Glede na rabo kmetijskih zemljišč je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba 42,6% njiv, 33,4% trajnih travnikov in
pašnikov in 24,0% trajnih nasadov. V Občini Ajdovščina je bilo več kot 62% trajnih travnikov in pašnikov ter
skoraj 21% njiv. V MONG je bilo več kot 60% trajnih travnikov in pašnikov ter več kot 25% trajnih nasadov. V
Občini Naklo je bilo več kot 60% njiv, 38,4% trajnih travnikov in pašnikov ter 1,6% trajnih nasadov. Za Občino
Komenda podatki niso razpoložljivi. Površina njiv na 1.000 prebivalcev je bila v Občini Šempeter-Vrtojba le 10
ha, v Občini Naklo 109 ha, za Občino Komenda pa podatki niso razpoložljivi.

Na področju kmetijstva je v Občini Šempeter-Vrtojba smiseln razvoj okolju prijaznejšega kmetijstva predvsem z
namenom, da se obstoječe intenzivno kmetijstvo prilagodi varovanju podtalnice. Perspektivna sta vrtnarska
pridelava na Šempetrsko-vrtojbenskem polju (rastlinjaki) in vinogradništvo na Vrtojbensko-biljenskih gričih. Za
ohranjanje kmetij in zadostnega deleža kmečkega prebivalstva je potreben razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Spremembe rabe gozdnih površin se ne predvidevajo, razen na območjih, kjer se bodo ponovno
reaktivirala kmetijska zemljišča v zaraščanju. Na področju gozdarstva je treba razviti predvsem okoljsko in
socialno funkcijo sklenjenih gozdnih kompleksov Markovega hriba, Bukovnika in Lemovega. Območje izjemno
poudarjenih okoljskih funkcij so gozdne površine v kmetijski krajini.
Na področju kmetijstva delujejo na območju Občine Šempeter-Vrtojba sledeče institucije: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Šolsko posestvo v okviru Biotehniške
šole, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica in društva:
Čebelarsko društvo Šempeter-Vrtojba;
Goriško oljkarsko društvo;
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA Goriška.
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1.7

Družbene dejavnosti na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin
1.7.1. Zdravstvo

Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju zdravstva:
Splošna bolnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene
dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih
storitev.
Ministrstvo za zdravje je Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica podelilo naziv učni zavod za
izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študija programa radiologija, fizioterapija, kot
tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa
tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov
visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa
medicina.
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica: Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje osnovne zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Ur. l. RS, št.: 52/2004 in 20/2016).
Na lokaciji zavoda v Občini Šempeter-Vrtojba delujejo:
• 4 splošne ambulante,
• ženski dispanzer,
• šolski dispanzer,
• otroški dispanzer,
• patronažna služba,
• laboratorij,
• citološki laboratorij,
• sterilizacija.
Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica: Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje osnovne
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni soustanovila javni zavod Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (Ur. l.
RS, št.: 52/2004 in 20/2016).
Koncesionarji: Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe
naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):
Splošna (družinska) medicina:
• Zasebna ambulanta splošne medicine Erika Faganel Bavcon, dr. med. spec. spl. med.
• Zasebna ambulanta splošne medicine s koncesijo, dr. splošne medicine Robert Reljič.
Zobozdravstveno varstvo:
• Zasebna zobna ordinacija – Alenka Poljšak, dr. dent. med.
• Zobna ambulanta – Lucija Klančič, dr. dent. med.
Goriška lekarna Nova Gorica: Občina Šempeter-Vrtojba je za izvajanje lekarniške zdravstvene dejavnosti na
primarni ravni soustanovila javni zavod Goriška lekarna Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška
lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo št. 8/1993 z dne 10. 8. 1993, Ur. l. 78/2014 ) - uradno prečiščeno besedilo
Ur. l. RS 55/2015).
Koncesionarji: Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesije za izvajanje javne osnovne zdravstvene službe
naslednjim zasebnim zdravstvenim delavcem (koncesionarjem):
• Lekarna Nova, Lidija Blažič, mag. farm. – lekarnar.
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je eden izmed devetih območnih zavodov v RS, ki uresničuje program
socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstveno-ekološke dejavnosti v sodelovanju z Inštitutom za
varovanje zdravja in ustreznimi inštituti medicinske fakultete na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti z
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uporabo sodobnih metod, postopkov in opreme na področju biostatističnih, epidemioloških, higienskih, ekoloških,
socioloških, ekonomskih, organizacijskih in drugih ved ter zagotavlja ustrezno laboratorijsko podporo in pogoje za
terensko delo.

1.7.2. Izobraževanje
Mreža vzgojnih in osnovnih izobraževalnih dejavnosti je dobro razvita. Zadovoljiv je tudi razvoj specifičnih
programov srednješolskega izobraževanja, medtem ko programov višjih stopenj izobraževanja še ni.
Število otrok, vključenih v vrtce, je relativno konstantno
Na ravni Občine Šempeter-Vrtojba delujejo štiri enote vrtcev, ki spadajo pod okrilje Osnovne šole Ivana Roba,
Šempeter.
Graf 11: Število otrok, vključenih v vrtec v izbranih občinah v šolskih letih 2017/2018 do 2019/2020

Vir: SURS

Število učencev na oddelek narašča
Na ravni Občine Šempeter-Vrtojba deluje ena osnovna šola v Šempetru pri Gorici s podružnicama v Vrtojbi in
na Vogrskem.
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Graf 12: Število učencev na oddelek v osnovnih šolah v izbranih občinah v šolskih letih 2017/2018 do
2019/2020

Vir: SURS

Število dijakov je dokaj konstantno
Iz Občine Šempeter-Vrtojba kot stalnega prebivališča je srednjo šolo v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 203
dijakov, v šolskem letu 2018/2019 le 193 dijakov in v šolskem letu 2019/2020 194 dijakov. V Občini Komenda in
v Občini Naklo se njihovo število v obravnavanem obdobju zmanjšuje.
Graf 13: Število dijakov po občini stalnega bivališča v šolskih letih 2017/2018 do 2019/2020

Vir: SURS

Število študentov je dokaj konstantno
Število študentov je v vseh treh obravnavanih občinah v zadnjih treh šolskih letih dokaj konstantno. V zadnjih
šolskih letih se v Občini Šempeter-Vrtojba povečuje število študentov moškega spola.
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Graf 14: Število študentov na 1.000 prebivalcev v izbranih občinah v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in
2019/2020

Vir: SURS

Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju izobraževanja:
Predšolska vzgoja:
•
Vrtec Mavrica;
•
Vrtec Žarek;
•
Vrtec Sonček Vrtojba;
•
Vrtec Zvezdica Vogrsko.
Vrtci v Šempetru, Vrtojbi in na Vogrskem, ustanovljeni za izvajanje družbeno organizirane vzgojno-izobraževalne
dejavnosti predšolskih otrok v Občini Šempeter-Vrtojba in vObčini Renče-Vogrsko, so z ustavnim aktom
opredeljeni kot enota pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici. V Občini Šempeter-Vrtojba delujeta enoti
Mavrica in Žarek v Šempetru ter Sonček v Vrtojbi. Enota Zvezdica pa se nahaja na Vogrskem. Poleg tega deluje
na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca.
Osnovne šole:
•
Osnovna šlola Ivana Roba Šempeter pri Gorici;
•
Podružnična šola Vrtojba;
•
Podružnična šola Vogrsko.
Druge šole: Osnovna šola Kozara, Glasbena šola Nova Gorica, Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici.
Srednje šole: Biotehniška šola, ki je organizirana v okviru Šolskega centra Nova Gorica. Prav tako je tem oviru
organiziran tudi Dijaški dom.
Visokošolski programi: Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske.
Izobraževanje odraslih: Ljudska univerza Nova Gorica.

1.7.3. Kulturna dediščina
Objekti in območja kulturne dediščine v Občini Šempeter-Vrtojba so dobro ohranjeni. K temu pripomore tudi
ustrezna raba objektov. Drugačna raba od prvotne je mogoča po ustrezni prenovi objektov. Tako je danes v
Corroninijevem dvorcu umeščena upravna dejavnost, v Stražni stolp pa kulturna. Manj ustrezna je raba vile
Mafejišče. Vrsta dediščine, ki je zaradi rabe ogrožena, je arheološka dediščina na območjih varovanih kmetijskih

25
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

- 26 -

zemljišč. Občina premore številne kulturne dejavnosti, pokritost z javno infrastrukturo na tem področju pa je
pomanjkljiva.
Kulturna dediščina so po Zakonu o varstvu kulturne dediščine območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani
objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka
in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem
in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v
javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra,
oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične
pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične,
gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; knjižnično gradivo; predmeti ali skupine predmetov
zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega,
etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem (vir: Register
nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, november 2020).
Na območju občine se nahajajo zavarovana območja ter predlogi območij za zavarovanje kulturne dediščine in
skupaj predstavljajo približno 6,55 ha oziroma 0,44% površine celotne občine.
Z odlokom zavarovana območja so11:
ESD
16175
4865
4038
4748
4879

POVRŠINA
(ha)
0,0

DELEŽ (%)

0,13

0,01%

sakralna stavbna
dediščina
arheološka dediščina

0,21

0,01%

0,48

0,03%

profana stavbna
dediščina

1,73

0,12%

2,55

0,17%

IME

TIP

Vrtojba – Stražarski stolp
Bukovica pri Gorici – vojaško pokopališče iz
I. svetovne vojne
Šempeter pri Gorici – Cerkev sv. Petra
Bilje – Arheološko območje Praprotno in
Križcijan
Šempeter pri Gorici – Coroninijeva vila

profana stavbna
dediščina
memorialna dediščina

Skupaj

0,00%

Ostala kulturna dediščina na območju Občine Šempeter-Vrtojba:
A) Stavbna dediščina:
1. Šempeter pri Gorici:
• Vila Maffei
• vodnjak
2. Vrtojba:
• Cerkev Srca Jezusovega
B) Memorialna dediščina:
1. Šempeter pri Gorici:
• Kip Ivana Roba
• Spomenik Goranski diviziji
• Spomenik padlim borcem Goriške fronte
• Spominska plošča enotam v bojih za Gorico
• Spominska plošča mučenim v goriških zaporih
• Spominska plošča padlim in žrtvam NOB
2. Vrtojba:
• Spomenik NOB
• Spomenik NOB pri cerkvi
• Spomenik NOB v Spodnji Vrtojbi
• Spomenik trem padlim borcem
11

Register kulturne dediščine:
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
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•
•

Spominska plošča čitalnici
Spominska plošča organizaciji oblasti med NOB

C) Arheološka dediščina v Vrtojbi:
• Arheološko najdišče Ronki
• Arheološko najdišče sv. Pavel.
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju kulture: Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica, Goriški muzej, Kulturni dom Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Pokrajinski
arhiv v Novi Gorici, Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica, Javni sklad za kulturne
dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica.

1.7.4. Stanovanja
Stanovanja v občini so predvsem v Šempetru mlajšega izvora. Delež starih stanovanj je zanemarljiv.
Nezasedenih stanovanj je okoli 14%12. Velikost stanovanj je večja od državnega povprečja, kjer prednjačijo
trosobna stanovanja. Komunalna opremljenost zazidanih stavbnih zemljišč v Šempetru je ustrezna, manj ustrezna
je v Vrtojbi, neopremljeni pa so predvsem večji kompleksi nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so namenjeni
stanovanjski gradnji. Struktura stanovanj v občini glede na stopnjo urbanizacije obeh naselij ni ustrezna.
Prevladujejo enodružinske in dvodružinske stanovanjske prostostoječe stavbe.

1.7.5. Socialno varstvo
Na področju socialnega varstva se socialni programi vzpostavljajo. Večji projekt je bil izgradnja socialnega centra
v Vrtojbi. V Občini Šempeter-Vrtojba izvaja storitve pomoči na domu Center za pomoč na domu, ki deluje pod
okriljem Doma upokojencev Nova Gorica od leta 2016. Pred tem je to isto dejavnost izvajal Center za socialno
delo Nova Gorica. Število uporabnikov se iz leta v leto nekoliko povečuje, čakalnih vrst ne zaznavajo, razen v
primerih, ko ljudje želijo pomoč ob točno določenem terminu oziroma v točno določenem obsegu. V Občini
Šempeter-Vrtojba se storitev socialne oskrbe izvaja 7 dni v tednu, in sicer v dopoldanski izmeni. V Občini
Šempeter-Vrtojba je zaposlenih 5,5 socialnih oskrbovalk (5 socialnih oskrbovalk je zaposlenih za polni delovni
čas, 1 za polovični delovni čas), ki oskrbujejo 63 oskrbovancev oz. uporabnikov storitve pomoč na domu (podatek
na dan 30. 6. 2018, vir: Dom upokojencev Nova Gorica – Center za pomoč na domu).Spodbuja se tui večjo
vključenost v storitev pomoč na domu (predvsem) med mlajšimi invalidnimi osebami, ki prehajajo iz
institucionalnih oblik nastanitve v oskrbo na domu ter si prizadeva, da bi okoli 30 % vključenih v storitev dnevnega
varstva otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem razvoju bilo vključenih tudi v storitev pomoči na domu.
Starejši prebivalci Občine Šempeter-Vrtojba se najpogosteje vključujejo v institucionalno varstvo DU Nova Gorica.
V DU Nova Gorica in Domu Podsabotin so v letu 2017 prejeli kar 480 prošenj, kar kaže na porast prosilcev za
institucionalno varstvo. Čakalna vrsta za sprejem v dom se je podaljšala na vseh oddelkih, zlasti na varovanem
oddelku. Ženske so konec leta 2017 čakale na namestitev na varovani oddelek v Novi Gorici leto in pol ali več,
moški pa nad pol leta. V DU Nova Gorica so opazili tudi porast prošenj iz drugih občin oz. iz drugih delov
Slovenije. Nakazuje se potreba po povečanju kapacitet za celodnevno institucionalno varstvo starejših, zlasti na
varovanih oddelkih oz. oddelkih, prilagojenih potrebam ljudi z demenco. Tudi zaradi te problematike se ljudje
pogosteje vključujejo v storitev dnevnega varstva starejših. Občina Šempeter-Vrtojba si prizadeva za razvoj
mreže institucionalnega varstva za starejše tudi na območju same občine. V preteklosti zgrajen objekt v Vrtojbi, v
katerem so bili načrtovan dom za starejše občane, oskrbovana stanovanja in dnevni center za starejše ter
posebni socialnovarstveni zavod, ostaja nedokončan. Čeprav občina ni več lastnica objekta, pa si prizadeva in
podpira projekte, ki bi stavbi vrnili njen prvoten namen, to je izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov.
Upravičenci do storitev VDC Nova Gorica so odrasle osebe z razvojno motnjo in odrasle osebe s pridobljeno
možgansko poškodbo in z okvaro gibalnega aparata, ki so vključene v dva temeljna sklopa storitev, storitev
institucionalnega varstva in storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Storitev institucionalnega
varstva se izvaja na treh lokacijah: Enota Stara Gora, Stanovanjska skupina Ledine in Goriški center. Decembra
2017 je bilo v Enoti Stara Gora nameščenih 76 uporabnikov, in sicer 29 z motnjo v razvoju in 47 s pridobljeno
možgansko poškodbo ali z okvaro gibalnega aparata. V bivalni enoti Goriškega centra je bilo nameščenih 25
uporabnikov z motnjo v razvoju, v Stanovanjski skupini Ledine pa 5 uporabnikov s pridobljeno možgansko

12

Statistični urad RS, Podatkovna baza SiStat

27
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

- 28 -

poškodbo. Iz Občine Šempeter-Vrtojba je v storitev institucionalnega varstva bila vključena 1 oseba s pridobljeno
možgansko poškodbo oz. z okvaro gibalnega aparata.
DU Nova Gorica in VDC Nova Gorica poleg celodnevnega institucionalnega varstva zagotavljata tudi druge
socialnovarstvene storitve, tako imenovane skupnostne oblike socialnega varstva10: pomoč na domu, dnevno
varstvo, centri dnevnih aktivnosti starejših, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji itd. V letu 2017 je
bilo vključenih v dnevno varstvo starejših (v obeh enotah DU Nova Gorica) 8 oseb iz Občine Šempeter-Vrtojba,
vseh je bilo 44. Center dnevnih aktivnosti starejših Šempeter, ki je namenjen starejši populaciji v občini ter
medgeneracijskemu druženju, obišče med 30 in 50 obiskovalcev na dan. V storitev pomoč na domu je bilo v
decembru 2017 vključenih 56 upravičencev iz Občine Šempeter-Vrtojba. izvajanjem skupnostnih oblik
socialnovarstvenih storitev se zasleduje načelo o povečanju deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanju
deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva. Vse večje število starejših od 65 let povečuje
potrebe po "vseh" oblikah socialnovarstvene pomoči. Večja raznovrstnost storitev, zlasti med skupnostnimi
oblikami, pa ljudem daje možnost, da kasneje vstopajo v institucionalne oblike socialnega varstva.
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju socialnega varstva: Center za socialno delo
Nova Gorica, Center za pomoč na domu, Center za dnevne aktivnosti starejših, Rdeči križ Slovenije Območno
združenje Nova Gorica.
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju gasilske in reševalne dejavnosti: Javni zavod
za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
- Gasilska enota Nova Gorica, Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici.
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba v mednarodem razvojnem okolju:
EZTS GO - Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna
občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« je instrument, ki je bil idejno zastavljen za
premagovanje težav pri uresničevanju in upravljanju projektov čezmejnega sodelovanja zaradi različne
zakonodaje in postopkov, ter za lažje uresničevanje skupnih nalog, ki niso zgolj ekonomske narave.
Z EZTS-jem se lahko občine in druge sodelujoče ustanove organizirajo v pravno obliko, ki čezmejnemu
organizmu zagotavlja neodvisen obstoj; pravna oseba pa mu omogoča, da se obrača bodisi neposredno na svoje
člane, bodisi na evropske institucije in tretje osebe. Zato je EZTS koristen instrument za nadaljevanje razvojne
poti čezmejnega teritorialnega sodelovanja med lokalnimi ustanovami.
Splošni cilj EZTS je spodbujanje in podpiranje teritorialnega sodelovanja na vseh področjih regionalnega razvoja
opredeljenega območja z namenom krepitve gospodarske ter socialne kohezije med članicami na območju treh
občin. Upoštevati mora tudi druge ustanove, ki se bodo lahko v bodoče včlanile v EZTS kot pridružene članice.

1.8
Prometna infrastruktura na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih
občin
Občina Šempeter-Vrtojba je prometno zelo obremenjena, saj se na tem območju prepleta več pomembnih
prometnih poti, tako cestnih kot tudi železniških povezav. Tu poteka avtocestna povezava, ki skozi Vipavsko
dolino povezuje Ljubljano in Benetke. Državne ceste, ki peljejo naprej proti Gorici in Novi Gorici, se stekajo iz
spodnje Vipavske doline in goriškega Krasa. Tudi Bohinjska železnica prečka območje občine, nanjo pa se
priključuje še železniška proga iz Gorice v Ajdovščino. Obmejna lega občine omogoča dnevne stike med Slovenci
z obeh strani državne meje in Italijani ter Furlani z druge strani. Bogastvo stikov in medsebojno sodelovanje se
odraža v precej živahni menjavi kulturnih in blagovnih dobrin.
Visoka stopnja motorizacije
Iz analize stanja v okviru Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba je bilo ugotovljeno, da v občini
največji delež prebivalcev, delovnih migrantov in obiskovalcev svoje vsakodnevne poti opravlja z osebnim
avtomobilom, v katerem se uporabniki večinoma prevažajo sami. Osebni avtomobil se uporablja tudi, ko so poti
kratke in bi jih bilo mogoče opraviti peš ali s kolesom. Na uporabo osebnih vozil ima vpliv tudi nadpovprečna
stopnja motorizacije, ki znaša 621 osebnih vozil na 1.000 prebivalcev.
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Pomanjkanje parkirnih mest
Visoka stopnja motorizacije in veliko delovnih migracij povzročajo velike pritiske na parkirna mesta v občini. Samo
v regijski bolnišnici z urgentnim centrom v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru dela okoli 1.000
oseb ter ima okoli 25.000 hospitaliziranih bolnikov in okoli 120.000 ambulantnih pregledov na leto. Vse to ob
obstoječi prometni ureditvi in infrastrukturi povzroča pomanjkanje parkirnih mest, še posebej na širšem območju
bolnišnice. Izziv je celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala povpraševanje po parkirnih mestih in hkrati
omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj ter delovanje bolnišnice.
Željo po spremembi prometa in mobilnosti v občini so občani izrazili tako v anketi kot na javnih razpravah in
delavnicah, kjer je večji delež prebivalcev pri celostnem načrtovanju prometa izrazil željo po večji vlogi trajnostnih
oblik mobilnosti, predvsem urejanja javnega, kolesarskega in peš prometa, s poudarkom na ureditvi za vse
uporabnike in na povečanju prometne varnosti. Hkrati majhnost občine omogoča, da se pomembnejše
spremembe doseže z manj zahtevnimi ukrepi.
Kakovost in privlačnost bivanja sestavlja širok nabor dejavnikov, med katerimi imata pomembno vlogo tako
urejenost prostora kot razvitost prometnega sistema. Občina Šempeter-Vrtojba ima privlačno okolje z razvitim
gospodarstvom, vendar se ljudje kljub temu odseljujejo. Razlogi vsekakor niso prometne narave, vendar pa se
lahko s primerno prostorsko in prometno ureditvijo izboljša prostor za druženje, zabavo, igranje, športne in
rekreativne aktivnosti ter s tem ustvari privlačnejše okolje tudi za mlade in mlade družine. Občina ŠempeterVrtojba se je zavzela za višjo kakovost bivanja že s sprejetjem Celostne prometne strategije čezmejne Goriške
regije.
Trajnostni razvoj je občina že vključila v večino ključnih strateških dokumentov. Celostno načrtovanje se lahko
nadgradi predvsem pri upravljanju mobilnosti, spremljanju potovalnih navad in potreb ter vrednotenju učinkov
ukrepov.
Potencial za večji obseg kolesarjenja in pešačenja
V občini se kaže predvsem potencial za večji obseg kolesarjenja in pešačenja na eni ter javnega potniškega
prometa in železnice na drugi strani. Željo po spremembi prometa in mobilnosti v občini so občani izrazili tako v
anketi kot na javnih razpravah in delavnicah, kjer je večji delež prebivalcev pri celostnem načrtovanju prometa
izrazil željo po večji vlogi trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem urejanja javnega, kolesarskega in peš prometa, s
poudarkom na ureditvi za vse uporabnike in na povečanju prometne varnosti. Hkrati majhnost občine omogoča,
da se pomembnejše spremembe doseže z manj zahtevnimi ukrepi.
Slika 4: Dostopnost iz središča Šempetra pri Gorici s kolesom

Vir: Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba, Omega consult d.o.o., junij 2017

Zaradi geografskih značilnosti in privlačnega okolja ima Občina Šempeter-Vrtojba velik potencial in priložnost za
razvoj vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja.
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Premalo izkoriščen javni potniški promet kljub njegovi neposredni dostopnosti
V občini je vzpostavljena infrastruktura za izvajanje javnega potniškega prometa, vključno z železnico. Ponudbo
javnega potniškega prometa v občini sestavljajo mestni, medkrajevni in železniški potniški promet, ki pa je
premalo izkoriščen.
Neposredno dostopnost (do 500 m) do avtobusnega mestnega prometa ima 92% in do avtobusnega
medkrajevnega prometa 96% prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, kar je bistveno bolje od povprečja Slovenije.
S storitvijo avtobusnega mestnega in medkrajevnega prometa je neposredno dostopna tudi večina delovnih mest
(95%), šolskih mest (100%) ter drugih pomembnejših ciljev v občini. Slabše dostopen je železniški potniški
promet; dostop v razdalji do 500 m ima le 17% prebivalcev občine.
Izziv je celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil, omogočala ekonomski,
družbeni in gospodarski razvoj, izboljšala kakovost življenja in bivanja v občini, spremenila trend selitvenega
prirasta, omogočala gospodarski razvoj in boljše sobivanje podjetij z občani ter izkoristila strateško prometno lego
občine. Priložnost se kaže tudi v boljši izrabi obstoječe in nadgrajene ponudbe javnega potniškega prometa ter v
njegovi integraciji in uvedbi enotne vozovnice, ki že potekata.
Prometna vizija občine13 je: »S celostno ureditvijo in organizacijo prometa po načelih trajnostne mobilnosti
bo Občina Šempeter-Vrtojba prebivalcem in obiskovalcem nudila privlačen in prijazen kraj bivanja.«
Bivalni prostor bo celovito urejen in varen ter bo ponujal priložnosti za nove družbene in gospodarske dejavnosti.
Z dobro dostopnostjo do ključnih turističnih in gospodarskih območij se bosta dodatno okrepili tako lokalna
identiteta kot podoba in prepoznavnost občine v širšem prostoru.
Razvita prometna infrastruktura je v občini, predvsem v Šempetru, pripomogla k razvoju gospodarskega življenja.
Zaradi velikega števila delovnih mest in regionalne bolnišnice, pa tudi relativno goste poselitve je tako kraj precej
obremenjen tudi z dnevno migracijo in mirujočim prometom.
Visoko število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev
Občina Šempeter-Vrtojba je imela v letu 2009 114 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev, v letu 2019 pa 634
avtomobilov na 1.000 prebivalcev, kar je največ glede na ostali primerljivi občini.
Povprečna starost osebnih avtomobilov narašča
V Občini Šempeter-Vrtojba je bila povprečna starost avtomobilov v letu 2009 8,4 leta, v letu 2019 pa 11,7 let, kar
je več glede na izkazano povprečno starost osebnih avtomobilov v primerljivih občinah.
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju prometa: Cestno podjetje Nova Gorica, družba
za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Avrigo, Družba za avtobusni promet in turizem, d. o. o.

1.9

Okolje in prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin

Nadaljnji razvoj poselitve v Občini Šempeter-Vrtojba bo smiselno prilagojen obstoječi urbani strukturi obeh
naselij Šempeter in Vrtojba z manjšim zgoščanjem in manjšimi širitvami stavbnih zemljišč. Na ta način bodo
kmetijska, zlasti ravninska njivska zemljišča in naravno okolje v največji meri zaščitena. V Šempetru kot
zaposlitvenem središču bo treba za načrtovani razvoj razporediti predvsem stavbna zemljišča za centralne
funkcije, poslovne in gospodarske dejavnosti in za stanovanjsko gradnjo večjih gostot. Nujno je prostorskofunkcionalno, oblikovno in komunalno povezati obstoječe območje centralnih dejavnosti naselja s širitvijo oziroma
zaokrožitvijo mestnega središča. Prostostoječa stanovanjska gradnja bo usmerjena v severna pobočja naselja.
Površine za proizvodno, obrtno dejavnost, poslovne in turistično-rekreativne dejavnosti v Šempetru bodo
prvenstveno pridobljene z zgoščevanjem ekstenzivno izkoriščenih obstoječih industrijskih in drugih območij ali s
prenovo degradirani stavbnih zemljišč ter z novimi širitvami v kasnejših obdobjih.
Razvoj krajine v Občini Šempeter-Vrtojba bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti ob hkratnem zagotavljanju gospodarskega razvoja. Dejavnosti v krajini bodo umeščene v
območja z največjimi potenciali zanje in najmanjšo ranljivostjo prostora, v skladu z naravnimi in kulturnimi
kakovostmi, kvaliteto naravnih virov ter ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Poleg kmetijstva,
13

Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba, junij 2017, stran 23
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gozdarstva, vodnogospodarskih ureditev in poselitve se bodo znotraj posameznih krajin razvijale tudi turistične in
rekreacijske dejavnosti.
Znotraj urbanega naselja Šempeter pri Gorici je treba zagotoviti ustrezno količino zelenih oziroma zelenih in
drugih javnih odprtih površin. Ohranja se obstoječa vegetacija. Pri novih zasaditvah se uporabljajo avtohtone
drevesne in grmovne vrste. Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne
razmere in varnostno zdravstvene zahteve. Uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih in sicer na
parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena14.
Potrebna je prenova vodovodnega omrežja
Oskrba z vodo v Občini Šempeter-Vrtojba je zagotovljena z vodovodnim omrežjem, ki se napaja iz črpališča
Mrzlek v Solkanu. Obstoječe omrežje je dotrajano. Postopoma ga bo treba rekonstruirati, na posameznih odsekih
pa zgraditi na novo.
Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode je ustrezno
Za potrebe odvajanja odpadne in padavinske vode je v Občini Šempeter-Vrtojba zgrajeno kanalizacijsko
omrežje, ki zajema celotno ureditveno območje naselij Šempeter in Vrtojba, razen Bazare. Kanalizacija je v
večjem delu zgrajena v ločenem kanalizacijskem sistemu in gravitira proti predvideni lokaciji čistilne naprave v
Vrtojbi. Centralna čistilna naprava je stacionirana v Vrtojbi. Nerešeno je zadrževanje ekstremnih padavinskih
voda. Vrtojbensko-mirenska podtalnica kot strateška zaloga pitne vode ni varovana. Kvaliteta voda v vodotokih še
ni ustrezna.
Ravnanje z odpadki potrebuje nove rešitve
Ravnanje z odpadki je v Občini Šempeter-Vrtojba urejeno. Na območju občine je organizirano ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov. Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je začasno urejen v coni Lavžnik, končna
lokacija zanj pa je na območju čistilne naprave v Vrtojbi.
Telekomunikacijska infrastruktura je ustrezna
Telekomunikacijsko infrastrukturo v Občini Šempeter-Vrtojba tvorijo omrežje fiksne telefonije, magistralni
telekomunikacijski vod Ljubljana - Nova Gorica in glavni telekomunikacijski vod Nova Gorica – Šempeter –
Vrtojba - Miren z odcepom TC MMP Vrtojba. Telekomunikacijsko omrežje je zgrajeno v obeh naseljih. Obstoječe
KTV omrežje v občini je preko TC Šempeter povezano s TC Nova Gorica z optičnim kablom. Pokritost z UMTS
signalom, ki jo zagotavljajo tri obstoječe bazne postaje, je sprejemljiva. Izboljšati bi jo bilo treba predvsem na
območjih poslovnih con.
Energetska infrastruktura je ustrezno urejena
Preko Občine Šempeter-Vrtojba potekajo energetski infrastrukturni vodi: prenosni elektroenergetski prostozračni
vodi Vrtojba - Divača, Nova Gorica - Vrtojba z razdelilno TP v Vrtojbi, magistralna plinovoda državna meja MMRP Šempeter in Šempeter – NG - odcep Ljubljana ter plinovodi P311B, P312B, R31 in R31B. Na področju
komunalne energetike je v naseljih Šempeter in Vrtojba v večji meri izvedeno javno plinovodno omrežje, ki se
dograjuje. Daljinsko ogrevanje je izvedeno samo na območju večstanovanjske gradnje naselja Podmark. V
Izvajanje protipoplavnih ukrepov je nujno
Vodni sistem občinskega prostora tvorijo Vrtojbica, vodotoki iz Vrtojbensko-biljenskih gričev in Lamovšček s
pritoki. Problemi Vrtojbice s pritoki so poplavna ogroženost nekaterih delov naselij in odprtega prostora, slaba
kakovost vode, izguba funkcionalnih površin za zadrževanje visokih voda zaradi trde regulacije struge med
urbanizirane površine, osiromašenje vodnih in obvodnih habitatov in posledično zmanjšana samočistilna
sposobnost. Z vodnogospodarskimi ureditvami kot so izgradnja suhih zadrževalnikov, novih odtočnih kanalov ter
drugih protipoplavnih ukrepov, je možno v Občini Šempeter-Vrtojba izboljšati in urediti odtočne razmere na
vodotokih in odpraviti poplavnost naselij Šempeter in Vrtojba.
Naravne vrednote
Naravna vrednota je redek, dragocen ali znamenit naravni pojav ali drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive
ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
Gre zlasti za geološke pojave, minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi,
podzemske jame, soteske in tesni ter druge geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja,
izvire, slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove
izjemne osebke ter njihov življenjski prostor, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo.
14

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.: Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba, december 2013.
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S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma
naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih
vrednot.
Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena. Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo
mednarodni ali velik narodni pomen. Strokovna merila vrednotenja so: izjemnost, tipičnost, kompleksna
povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska, znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost.
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki
pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti:
• območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati ogroženih
ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno pomembni po merilih
ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti,
• območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega
ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo biogeografsko
razporejena in sestavljajo ekološko omrežje,
• selitvene poti živali in območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali
živalskih vrst.
Na območju Občine Šempeter-Vrtojba se nahaja naravna vrednota15:
Varovanje
Narava – ožja območja

Oznaka
Šempeter – ciprese na pokopališču

Površina (ha)

Delež
0

0%

Območja Natura 200016 so posebna varstvena območja. Gre za ekološko pomembna območja, ki so na ozemlju
EU pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih
habitatov in habitatnih tipov.
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali
na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba
vzdrževati ugodno stanje z različnimi ukrepi, bodisi zgolj nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi, na primer s pašo
ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali njihovo
uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije mokrišč.
Varovanje
Narava – Natura 2000

Površina (ha)
460,61

Oznaka
Dolina Vipave

Delež
30,76%

Institucije, ki delujejo na področju okolja in prostora: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., Komunala
Nova Gorica, d.d., E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.: Adriaplin, d. o. o., Režijski obrat Občine
Šempeter-Vrtojba.
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PREGLED DOBRIH PRAKS PRIMERLJIVIH OBČIN IN MOŽNOSTI
NJIHOVE UPORABE NA RAVNI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

2.1

Pregled dobrih praks primerljivih občin

Center varne vožnje AMZS na Vranskem17
15

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list Republike Slovenije,
7/19), Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena – čistopis, stran 235
16
Vir: http://www.natura2000.si/narava/obmocja/SI3000226/
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To je najsodobnejši center za izvajanje vadbe varne vožnje v Sloveniji, ki je zgrajen po zgledu tovrstnih centrov v
Avstriji in Nemčiji. Dosega najstrožje evropske standarde, hkrati pa je usklajen tudi z zahtevami slovenske
zakonodaje. AMZS Center varne vožnje se razprostira na zemljišču v velikosti 15 hektarjev, na katerem je 6,6
hektarjev asfaltiranih površin, kar je enako skupni velikosti devetih nogometnih igrišč. Na asfaltiranih površinah je
za 2,5 kilometra urejenih stez s posameznimi vadbenimi sklopi, ki so opremljeni z najsodobnejšo opremo za
simulacijo različnih voznih razmer in izvajanje različnih vaj. AMZS Center varne vožnje je v prvi vrsti namenjen
izvedbi vadbe varne vožnje za voznike osebnih vozil, motornih koles, tovornih vozil in avtobusov. Glede na
stopnjo zahtevnosti se izvajajo intenzivni osnovni in nadaljevalni tečaji. Na voljo so tudi posebni programi, kot na
primer tečaj varčne vožnje, tečaj za seniorje, tečaj za voznike avtodomov, program za vodstvene kadre, in
strokovni programi (reševalci, gasilci, policija, vojska).
Slika 5: Poligon AMZS Centra varne vožnje

Vir: https://www.amzs.si/poslovalnice/19-amzs-d-d-pe-center-varne-voznje

Projekt BioVill, Gozdarski inštitut Slovenije18
Projekt BioVill spodbuja razvoj regionalnih konceptov rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev krajev,
ogrevanih z lesom na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji po vzoru obstoječih primerov dobrih
praks v Avstriji, Nemčiji in drugih evropskih držav. »Kraj ogrevan z lesom« je vas, občina, naselje ali krajevna
skupnost, ki večino potrebne električne energije in energije za ogrevanje proizvede iz lokalne biomase
(kmetijstvo, gozdarstvo, odpadki) in drugih OVE. Na poti do energetske neodvisnoti kraja je zelo pomembna
povezanost akterjev v lokalnih proizvodnih verigah, saj le s povezovanjem in združevanjem lahko dosegamo
željene učinke.
Kötschach-Mauthen iz Avstrije – pionir na področju obnovljivih virov energije19
Ob koncu 19. stoletja je bila zgrajena prva mala hidroelektrarna, ki je z električno energijo oskrbovala lokalno
prebivalstvo. V naslednjih 115 letih je bilo zgrajenih 21 malih in srednje velikih hidroelektrarn, tri ekološko
zajezena gorska jezera in vetrna elektrarna. Sledile so bioplinarna, različni solarni termalni sistemi, PV-naprave in
trije sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Lokalni dobavitelj energije Alpine Adria Energy (AAE) je
začel prodajati električno energijo proizvedeno v malih hidroelektrarnah več kot 17.000 zasebnim strankam. Z
vstopom v Avstrijsko podnebno zvezo in v e5-omrežje v letih 2008/2009 je krajevno združenje dopolnilo svojo
zavezanost OVE. Krajevno združenje »Samozadosten Kötschach-Mauthen iz obnovljivih virov energije« je bilo
ustanovljeno leta 2008 in vključuje lokalne politike, energetske strokovnjake, podjetja, državljane in enega
upravitelja. Cilj je izboljšati in izvajati pomembne projekte OVE in ozaveščati lokalne oblasti in regije o varstvu
podnebja. Nekateri od izvedenih projektov:
učni vrt obnovljivih virov energije;
energetske izkušnje (vodeni ogledi za obiskovalce);
modela hidroelektrarne in sončne elektrarne za obiskovalce (vodeni ogledi);
sprememba sistemov ogrevanja;
energetsko knjigovodstvo;
dnevi energetskih ukrepov.
17

Vir: https://www.amzs.si/solavoznje/varna-voznja
Vir: http://wcm.gozdis.si/splosno/video-prihodnost-je-v-povezovanju
19
Vir: http://www.100-res-communities.eu/slovenia_slv/primeri-dobrih-praks/obnovljive-vire-energije-uporabljajo-v-koetschachmauthen-v-avstriji-alpski-obcini-na-jugu-regije-carinthia-ze-vec-kot-stoletje
18
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Center ponovne uporabe Ormož20
Preprečevanje odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva
odpadkov na okolje. Zato je potrebno uvajati aktivnosti in ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Gre za
spodbujanje inovativnih modelov poslovanja in potrošnje, ki zmanjšujejo prisotnost nevarnih snovi v materialih in
proizvodih (uporaba oblačil second hand), ki podaljšujejo življenjsko dobo proizvodov in spodbujajo njihovo
ponovno uporabo, tudi prek vzpostavitve in podpore mrež za ponovno uporabo in popravilo, kot so mreže, ki jih
upravljajo socialna podjetja, sistemov kavcij ter sistemov vračanja in ponovnega polnjenja, pa tudi s
spodbujanjem obnove, prenove in, kadar je primerno, spremembe namena uporabe proizvodov ter s platformami
za izmenjave. Učinkovitejša raba virov bi pripomogla tudi k znatnim neto prihrankom za podjetja, javne organe in
potrošnike, obenem pa bi pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov. Na tak način omogočamo
hitrejši prehod na krožno gospodarstvo.
Slika 6: Center ponovne uporabe Ormož

Vir: https://www.cpu-reuse.com/cpu/centri-ponovne-uporabe/cpu-ormoz

Promocija domače kulinarike – Kmetija pri Luknerju, Žvabek, Avstrija21
»Domačnost je tisto, kar nas odlikuje!« Luknerjeva domačija sredi Žvabeka šteje med zelo priljubljene lokalne
gostilne, kjer so ohranili še domačo hrano in regionalne posebnosti. Kmetija ima 20 hektarjev polj in 32 hektarjev
gozda. Glavna panoga na Luknerjevi kmetiji je prašičereja, na leto pitajo 800 do 900 prašičev. Že leta so v
prašičereji certificirani z „AMA kakovostnim žigom/AMAQualitätssiegel“ in pitajo samo koroške pujske z znamko
„Koroški kakovostni prašiči/Kärntner Markenschwein“. To pomeni, da je prašič rojen, pitan in zaklan na Koroškem.
Največji delež prašičev prodajo, nekaj jih pa obdržijo za predelavo in za gostilno. Pred 15imi leti so zgradili lastno
klavnico, kar jim zagotavlja neodvisnost, saj po potrebi lahko tudi hitro zakoljejo pujska, kadar je to potrebno za
domačo gostilno. Ekonomski stebri Luknerjeve kmetije so gostinstvo, prašičereja, neposredna prodaja domačih
izdelkov in gozdarstvo. V zadnjih letih je razširila Andrea ponudbo tudi s pestro paleto ajdovih izdelkov. Kmetija se
je vključila v društvo ajdovih kmetij, ki ima prav v Žvabeku svoj informativni center z mlinom za ajdo. Pred 25imi
leti so spet začeli sejati ajdo in jo v glavnem porabili kot moko za žgance. V zadnjih letih pa je opazen močen
trend k ajdi, predvsem ker je brez glutena. Tako so z leti razvili različne proizvode in na voljo so danes keksi,
čipsi, testenine, ajdov riž in zdrob ter ajdova moka. Vse te proizvode prodajajo doma ali jih dostavljajo več kot 100
strankam, med njimi številnim gostilnam.

20
21

Vir: https://www.cpu-reuse.com/cpu/centri-ponovne-uporabe/cpu-ormoz
Vir: https://kisnet.at/druzina-steharnig-kmetija-pri-luknerju-gasthaus-luckner-zvabek-suha-schwabegg-neuhaus/
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Aktivnosti v naravi – Krajinski park Lahinja22
Za park je značilen preplet naravne in kulturne krajine ter izrazit kontrast med krasom in večjimi območji stalne ali
občasne prisotnosti vode. V nasprotju z večino Bele krajine je v parku prevladujoči naravni element voda, v
različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave, rastline ter živalske vrste. S pomočjo sredstev
programa CLLD je bil v Krajinskem parku Lahinja omogočen ponovni stik naravne in kulturne dediščine z
obiskovalci parka. Skozi projekta »Interpretacija naravne in kulturne dediščine v KP Lahinja« in »Vzpostavitev in
interpretacija učne poti Nerajski lugi« imajo sedaj obiskovalci parka možnost boljšega razumevanja naravne in
kulturne dediščine, ki se pojavljajta v parku ter raziskovanje skritega sveta mokrotnih travnikov (urejene pešpoti,
interaktivne table, ptičje opazovalnice).

2.2

Možnosti uporabe dobrih praks na ravni Občine Šempeter-Vrtojba

Ureditev območja MMP Vrtojba
Na območju MMP Vrtojba bi bilo smiselno razvijati dejavnosti, ki so za okolje najbolj sprejemljive. Na južnem delu
od hitre ceste bi bilo smiselno širiti dejavnost Primorskega tehnološkega parka in drugih razvojno usmerjenih
podjetij, ki ne obremenjujejo okolja kot ga logistična podjetja, predvsem zaradi njihovih tovornih vozil. Širjenje
dejavnosti Primorskega tehnološkega parka pomeni, da le-ta lahko poveča svoje kapacitete z izgradnjo dodatne
infrastrukture. Za pritlične prostore sedanjega Primorskega tehnološkega parka je bilo vedno veliko zanimanja,
zato bi take prostore lahko hitro zasedla inovativna podjetja, ki prispevajo k visoki dodani vrednosti na ravni
občine, regije in čezmejnega okolja.
Druga možnost ureditve MMP Vrtojba je ureditev Zbirnega centra za ravnanje z odpadki, kjer bodo lahko občani
ločeno oddajali vse odpadke iz gospodinjstva, predvsem pa odpadke, ki jih ne morejo oddati na zbirnih mestih, v
zbiralnicah ali v zbiralnih akcijah, ter večje količine odpadkov, nastale ob vselitvah, prenavljanju stanovanj ter
vzdrževanju vrtov in zelenic.
Center varne vožnje - Karting GAS Vrtejba
S posamičnimi preureditvami bi bilo možno urediti poligon za motorje po zgledu Centra varne vožnje AMZS ter
ponuditi posamična usposabljanja in izobraževanje, kar bi Občini Šempeter-Vrtojba doprineslo k edinstveni
ponudbi te zvrsti športa, ki je v porastu. Karting steza Društva GAS Vrtejba namreč postaja najzanimivejša
atrakcija na Goriškem. Vedno več turistov v Goriški regiji vidi karting stezo kot dodano vrednost destinacije. Z
letošnjo promocijo poligona na različnih turističnih portalih je opaziti, da gostje prihajajo tako rekoč iz celega
sveta. Z dodatno ponudbo bi bilo moč obisk še povečati.
Razvoj športne infrastrukture: Športni park Šempeter in Športni center Šempeter
Športni park Šempeter se nahaja za Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca na območju med Vrtojbico in
železnico. Nastajal je postopoma, saj je bila dinamika gradnje odvisna od razpoložljivih sredstev. Operacija je bila
delno sofinancirana s strani Fundacije za šport Republike Slovenije. V prvi fazi v letu 2015 je naložba obsegala
izgradnjo kolesarskega poligona za 4cross, namenjenega učenju osnov gorskega kolesarstva in vadbi ter
izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo. V letu 2016 so bile športne površine nadgrajene z igriščem za
odbojko na mivki z dvema igralnima poljema, okolica pa je bila še dodatno urejena. Postavljena so bila tudi
orodja, ki omogočajo fitnes v naravi oziroma ulično vadbo. V letu 2017 je bila postavljena vrsta naprav in
vadbenih elementov za ulično vadbo, ki med drugim zajemajo dvovišinsko bradljo, vadbeno kletko ter poševno
klop. Otroke najbolj navdušuje 30 metrski »zip-line«, gugalnice, vrtavka s tremi sedeži in centralno otroško igralo
z več elementi. V letu 2018 so bili postavljeni športni elementi za fitnes na prostem. Na predelu med železnico in
Vrtojbico je bil zgrajen spremljevalni objekt, ki je omogočil različna druženja. Občina je uredila tudi teniška igrišča
in skate park. Za povezavo posameznih športnih predelov so urejene tekaške steze, povezovalne pešpoti ter
kolesarska pot. Celoto območje športnega parka je zasajeno z grmovnicami in drevjem, na posameznih predelih
so urejene zelenice. V naslednjih letih se pričakuje preureditev obstoječega kolesarskega poligona v kolopark, ki
ga bodo lahko uporabljale različne ciljne skupine za izvajanje različnih zvrsti športa (uporaba koles, uporaba
skirojev, rolkanje, uporaba poganjalcev, kotaljkarji, uporaba invalidskih vozičkov), kar bo prispevalo k pestrejši
ponudbi športnih aktivnosti za različne vrste uporabnikov. Športni park Šempeter postaja pomemno območje za
izvajanje raznolikih športnih aktivnosti ter druženje tako občanov kot tudi drugih obiskovalcev iz sosednjih občin.

22

Vir: https://las-dbk.si/novice/aktivnosti-v-naravi-krajinski-park-lahinja/
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Športni center Šempeter, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, je izrednega pomena ne samo za občino, temveč
za celotno Goriško regijo, saj ga uporabljajo mnogi uporabniki tudi iz sosednjih občin, nekaj pa jih je tudi iz Italije.
Objekt je primeren za izvedbo športnih tekmovanj na državni in mednarodni ravni (košarka, odbojka, rokomet,
atletika, lokostrelstvo…). V dvorani je tudi edina pokrita atletska steza na Primorskem. Poleg tega Športni center
koristijo športniki iz različnih športnih panog iz cele Slovenije, ko prihajajo na priprave za tekmovanja na državni,
mednarodni in tudi olimpijski ravni. V objektu Športnega centra je na voljo cca 5.000 m 2 pokritih površin,
namenjenih vadbi različnih športov in rekreaciji, poleg njih pa tudi še skoraj 8.000 m 2 zunanjih površin, na katerih
sta urejeni tudi dve igrišči za odbojko na mivki. Potrebna pa je obnova dotrajane infrastrukture, za kar občina
intenzivno išče vire sofinanciranja.

Slika 7: Športni center Šempeter

Vir: KŠTM Šempeter-Vrtojba

Obnovljivi viri energije
V sodelovanju z GOLEA Nova Gorica je na ravni občine že postavljena sončna elektrarna na protihrupni ograji
hitre ceste A2 odsek Bazara-Vrtojba in energetsko sanirana stavba Podružnične šole Vrtojba. Izvedena so bila
tudi številna izobraževanja za različne ciljne skupine. V prihodnosti se bo potrebno usmeriti na nove izzive, kot na
primer organizacija učnega vrta obnovljivih virov energije oziroma izvajanje vodenih ogledov za obiskovalce.
Center ponovne uporabe
Že v okviru izpolnjenih vprašalnikov je bilo izpostavljeno, da bi bilo smiselno na ravni občine razviti center
ponovne uporabe po zgledu tistih, ki v Sloveniji že uspešno delujejo, po drugi strani pa pospešujejo vključevanje
ranljivih skupin (socialno podjetništvo).
Promocija domače kulinarike
Na ravni občine bi bilo smiselno poiskati zainteresiranega lokalnega gostinskega ponudnika, ki bi se usmeril na
pripravo tipične kulinarike in to ponujal kot specialiteto. Gost bi tako lahko bil deležen kulinaričnega doživetja s
šempetersko vrtojbenskimi posebnostmi (sezonske jedi, pripravljene na izviren način) ter prijetnim gostoljubjem.
Dolgoročno bi bilo možno pridobiti in uporabljati blagovno znamko Gostilna Slovenija, ki označuje pristne
slovenske gostilne in s tem večanje prepoznavnosti tega območja. Možna je tudi priprava domačih receptur v
sodelovanju z osnovnimi šolami, učenci in njihovimi babicami (medgeneracijsko sodelovanje).
Razvoj turistične ponudbe na Vrtojbensko-biljenskih gričih
Vrtojbensko-biljenske griče imenujemo tudi »Vrt Goriške« in predstavljajo največji zaokrožen vinogradniški
kompleks v Sloveniji. Z griči upravlja državni Sklad kmetijskih zemljišč, ki jih je oddal v zakup osmim najemnikom,
ki so zaraščene terase začeli obnavljati. Prednosti območja so, da leži sredi narave, v zelenju in miru.
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Poleg vinogradništva, sadjarstva, zelenjadarstva, vrtnarstva in cvetličarstva Vrtojbensko – Biljenski griči ponujajo
tudi priložnosti za razvoj trajnostnega podeželskega turizma (aktivno in zdravo):
kolesarjenje v naravi: Gozdne poti in poti med trtami Vrtojbensko-biljenskih gričev so idealne za
kolesarjenje, ki je lahko rekreativne ali tekmovalne narave, vendar ob sočasnem zagotavljanju naravne
in kulturne kakovosti krajine;
pohodništvo: uporaba poti med trtami za rekreacijo in sprehode;
razvoj tematskih poti: vinske ceste, gozdne poti, čebelarske poti, učne poti, jahalne poti;
prostočasne dejavnosti v povezavi z vinogradništvom in sadjarstvom – dnevi odprtih vrat, družinski dan v
vinogradu, trgatev,…
ponudba pristnih zidanic z možnostjo degustacij oziroma razvoj avtentičnih glamping različic;
razvoj turističnih kmetij.
Slika 8: Vinogradi na Vrtojbensko-biljenskih gričih

Vir: https://wiki.potnik.si/%C5%A0empeter-Vrtojba#mediaviewer/Slika:vinogradi.jpg

USKLAJENOST RAZVOJNE STRATEGIJE OBČINE ŠEMPETERVRTOJBA Z REGIJSKIMI, DRŽAVNIMI IN EU STRATEGIJAMI

3

3.1

Usklajenost z občinskimi in regijskimi strategijami

Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba
Razvojna strategija je skladna z Občinskim prostorskim načrtom Občine Šempeter-Vrtojba, tako v njenem
analitičnem kot tudi v izvedbenem delu.
Strategija razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba 2019-2023
Razvojna strategija je skladna s Strategijo razvoja socialnega varstva v Občini Šempeter-Vrtojba na področju
zagotavljanja socialno varstvenih programov.
Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba
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Razvojna strategija je popolnoma skladna s Celostno prometno strategijo Občine Šempeter-Vrtojba, predvsem v
poglavju, ki se nanaša na promet.
Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
(RRP)
Razvojna strategija je skladna z osnutkom RRP Severne Primorsko (Goriške) razvojne regije za obdobje 20212027. Prioritete občinske razvojne strategije sovpadajo z zastavljenimi prioritetami in ukrepi RRP, in sicer:
Regija za ljudi in njeni ukrepi: Večja socialna vključenost; Trg dela in zaposlovanje; Aktivno in zdravo
staranje in krepitev zdravega življenjskega sloga; Pestra ponudba prostočasnih aktivnosti – kultura,
šport, druge prostočasne dejavnosti; Razpoložljiva, dostopna in primerna stanovanja;
Bolj pametna regija in njeni ukrepi: Infrastruktura in podporno okolje za povečanje konkurenčnosti
gospodarstva v regiji; Raziskave, razvoj in inovativna dejavnost za trajnostno gospodarstvo; Trajnostni
razvoj podeželja; Razvoj, promocija in trajnostne oblike turizma; Izgradnja manjkajoče infrastrukture za
razvoj turizma;
Bolj zelena regija in njeni ukrepi: Bolj trajnostno upravljanje naravnih virov in zagotavljanje javnih dobrin;
Sistematično, načrtno prilagajanje podnebnim spremembam in nadgradnja upravljanja varstva pred
naravnimi nesrečami; Ustreznejše upravljanje varovanih območij ter doseganje višje stopnje varovanja
okolja in biotske raznovrstnosti; Izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za proizvodnjo obnovljivih virov
energije.
Bolj povezana regija in njeni ukrepi: Povečanje obsega, kakovosti in dostopnosti do storitev javnega
potniškega prometa; Izboljšanje cestne, železniške ter komunikacijske infrastrukture; Uvajanje novih
storitev, povezanega načrtovanja in upravljanja prometa ter krepitve trajnostne mobilnosti;

3.2

Usklajenost z državnimi strategijami

Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2030
Razvojna strategija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije 2030 predvsem s sleečimi razvojnimi cilji Slovenije:
zdravo in aktivno življenje;
znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo;
dostojno življenje za vse;
gospodarska stabilnost;
konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor;
vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta;
nizkoogljično krožno gospodarstvo;
trajnostno upravljanje naravnih virov;
učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.
Osnutek Naložbenih potreb za obdobje 2021-2027 v okviru kohezijske politike
Razvojna strategija je skladna s cilji politik, opredeljenimi v osnutku Naložbenih potreb za obdobje 2021-2027 v
okviru kohezijske politike:
Cilj politike 1: Pametnejša Evropa – Inovativna in pametna industrijska preobrazba:
izboljšanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij;
uživanje koristi digitalizacije za državljane, podjetja in vlade, da bi državljani, podjetja in vlade
izkoristili prednosti digitalizacije;
izboljšanje rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij;
razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo;
Cilj politike 2: Nizko ogljična in bolj zelena Evropa – čist in pravičen energetski prehod, zelene in modre naložbe,
krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj:
spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost;
spodbujanje obnovljivih virov energije;
razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije na lokalni ravni;
spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti
na nesreče;
spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
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spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo;
spodbujanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje
onesnaženja;
Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa – mobilnost in regionalna povezljivost informacijske in komunikacijske
tehnologije:
izboljšanje digitalne povezljivosti;
razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na
podnebne spremembe;
razvoj trajnostne, pametne in prestopne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, ki je odporna
na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo;
spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti;
Cilj politike 4: Bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic:
izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade in dolgotrajno brezposelne,
ter neaktivne osebe, spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva;
posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po spretnostih ter
zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in
povpraševanja, prehodov in mobilnosti na trgu dela;
spodbujanje udeležbe na trgu dela, uravnotežene glede na spol in boljše usklajenosti poklicnega in
zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe;
spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov spremembam ter aktivnega in zdravega
staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava zdravstvena tveganja;
povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter njihove
relevantnosti za potrebe trgov dela, da se podpre pridobivanje ključnih kompetenc, vključno z
digitalnimi spretnostmi;
spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo
za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih
spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne
mobilnosti;
izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja
in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture;
pospeševanje aktivnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter
povečanje zaposljivosti;
krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih
storitev, posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne
zaščite, izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev
dolgotrajne oskrbe;
spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne
izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi in otroki.
Cilj politike 5: Evropa, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih
podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud:
spodbujanje celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne dediščine in
varnosti v urbanih območjih;
spodbujanje celostnega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulturne
dediščine in varnosti, vključno s podeželjem in obalnimi območji, tudi prek lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost.
-

Slovenska strategija pametne specializacije S4 – prenova strategije 2020
Razvojna strategija je skladna s sledečimi prednostnimi področji S4:
zdravo bivalno in delovno okolje (pametna mesta in skupnosti);
naravni in tradicionalni viri za prihodnost (mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostni turizem);
industrija 4.0 (zdravje – medicina, mobilnost, razvoj materialov kot končnih produktov).
Osnutek strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
Razvojna strategija je skladna s sledečimi cilji Osnutka strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050:
racionalen in učinkovit prostorski razvoj;
konkurenčnost slovenskih mest;
kakovostno življenje na urbanih območjih in na podeželju;
krepitev prostorske identitete in večfunkcionalnosti prostora;
odpornost prostora in prilagodljivost na spremembe.
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3.3

Usklajenost z evropskimi strategijami

Smernice – kohezijska politika
V januarju 2020 je Evropska komisija objavila predlog Uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod. Sklad za
pravični prehod bo ključno orodje za podporo območjem, ki jih bo prehod k podnebni nevtralnosti najbolj prizadel,
in za preprečevanje regionalnih razlik. Zato bo ustanovljen v okviru kohezijske politike, ki je glavni instrument
politike EU za zmanjšanje regionalnih razlik in obravnavanje strukturnih sprememb v evropskih regijah, pri čemer
si bo s kohezijsko politiko delil cilje v posebnem kontekstu prehoda na podnebno nevtralnost do leta 2050.
Vzpostavitev Sklada za pravični prehod je ključnega pomena za regije, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ter
energetsko intenzivne industrije. Sklad bo v okviru naslavljanja socialnih in gospodarskih posledic prehoda na
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050 predvidoma podpiral ukrepe diverzifikacije in modernizacije lokalnega
gospodarstva ter ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov na zaposlovanje.
Sredstva kohezijske politike bodo tudi v prihodnje usmerjena v regije, ki najbolj zaostajajo za preostalo EU, hkrati
bo kohezijska politika ostala tudi močna, neposredna povezava med EU ter njenimi regijami in mesti.
Ena glavnih značilnosti predloga Komisije za modernizirano kohezijsko politiko je osredotočenost na ključne
naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše rezultate. V predlogu Komisije je načrtovana podpora
naslednjim petim prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila naložb:
pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje);
bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim
gospodarstvom,
prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj);
bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT);
bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo);
Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).
Prednostna področja so skladna s prioritetami razvojne strategije Občine Šempeter-Vrtojba.

Glede na zgoraj zapisano je razvidno, da je Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba usklajena z
občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi
ter uresničuje javni interes na področju občinskega razvoja.

4

ANALIZA VPRAŠALNIKOV O ZADOVOLJSTVU S STANJEM V
OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

4.1
Analiza vprašalnikov o zadovoljstvu občanov s stanjem v Občini ŠempeterVrtojba
Vprašalnik je bil namenjen občanom in občankam s ciljem preverjanja njihovega zadovoljstva o kakovosti življenja
v Občini Šempeter-Vrtojba. Vprašalnik je bil objavljen na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, v občinskem
glasilu ter na naslednjih spletni povezavi https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/anketa-ozadovoljstvu-s-stanjem-v-obcini-sempeter-vrtojba--priprava-razvojne-strategije-obcine-sempeter-vrtojba.html.
Vprašalnik so torej prejela vsa gospodinjstva v Občini Šempeter-Vrtojba (2.230 gospodinjstev). Izpolnjenih in
vrnjenih je bilo le 23 vprašalnikov, kar kaže na relativno majhno zanimanje občanov glede razvojnih ciljev in
usmeritev občine.
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Vsako vprašanje je bilo ovrednoteno od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – zelo slabo
2 – slabo
3 – zadovoljivo
4 – dobro
5 – zelo dobro.
Za vsako vprašanje je bila izračunana povprečna vrednost.
Vprašanje 1: Ocenite dosedanjo stopnjo razvoja Občine Šempeter-Vrtojba!
Povprečna ocena je bila 2,82. ki se ne ujema z nadaljnjimi povprečnimi ocenami po posameznih razvojnih
področjih. Tudi kazalniki razvoja Občine Šempeter-Vrtojba so višji saj po statističnih podatkih sodi med razvite
občine (koeficient razvitosti občine je večji od 1). Koeficient razvitosti Občine Šempeter-Vrtojba23 za leto 2020 je
1,18. Za primerjavo, koeficient razvitosti Mestne občine Ljubljana je 1,21 (nekoliko višji od Občine ŠempeterVrtojba), Mestne občine Nova Gorica je 1,09 (torej nižji), Občine Ajdovščina je 0,99 (torej pod slovenskim
povprečjem) in Občine Miren-Kostanjevica je 0,94 (torej pod slovenskim povprečjem).
Vprašanje 2: Ali želite s svojimi predlogi prispevati k nadaljnjemu razvoju vaše občine?
Vsi občani, ki so izpolnili vprašalnik, so pripravljeni s svojimi predlogi sodelovati pri razvojnih pobudah na ravni
občine, kar napeljuje na pripravljenost na dvosmerni dialog med občinsko upravo in občani ter s tem večjo
intenzivnost sodelovanja občanov v posredovanju relevantnih pobud.
Vprašanje 3: Kako ocenjujete kakovost življenja v vaši občini?
Povprečna ocena je bila le 2,96, kar je skladno z oceno dosedanje stopnje razvoja občine, kot ga vidijo občani, ki
so izpolnili vprašalnik. Iz tega je razvidno, da so vprašalnik izpolnjevali občani, ki niso zadovoljni z življenjem v
občini.
Vprašanje 4: Kako ocenjujete kakovost življenja za otroke in mladino v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,65. Občani, ki so izpolnili vprašalnik menijo, da je potrebno organizirati več dogodkov
za otroke in mladino. Potrebno je poudariti, da so občani vprašalnik izpolnjevali v obodbju, ko so bili uvedeni
ukrepi zaradi Covid 19 virusa in posledično je bilo potrebno upoštevati omejitve, povezane z dogodki in
prireditvami.
Vprašanje 5: Kako ocenjujete kakovost življenja za starejše v vaši občini?
Povprečna ocena je bila najnižja izmed vseh odgovorov, to je 2,52. To je posledica nerešenih vprašanj v zvezi z
uporabno vrednostjo oziroma funkcionalnostjo Doma za starejše občane v Vrtojbi. Skoraj dokončan dom za
starejše občane v Vrtojbi bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) prodala zasebniku. V njem je sicer
prostora za 120 postelj, ob tem pa je še 38 oskrbovanih stanovanj. V domu manjka le še notranja ureditev in
oprema. Težavo predstavlja manjkajoča gradbena dokumentacija in uporabno dovoljenje, predhodni lastnik pa je
objekt kot pravna razmerja pustil v zelo neurejenem stanju. Dom je gradil Zavod za izgradnjo socialnega centra
Vrtojba, v katerem je bila občina 45% lastnik, 55% pa je pripadalo družbi Kampa, ki jo je obvladovalo
Gradbeništvo Marc. Občina je v zavod vstopila z zemljiščem. Stavba je navzven še vedno v dobrem stanju24. Na
ravni Občine Šempeter-Vrtojba pa od leta 2006 deluje Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri
Gorici, v katerem je na voljo prostor za druženje različnih generacij ter aktivno vključevanje starejših v socialno
okolje in vzdrževanje njihove psihofizične kondicije. V centru je zaposleno strokovno, prijazno in srčno osebje.
Odziv krajanov je velik, še vedno pa center sprejema zanimive ideje ter predloge dogodkov prijetnih druženj.
Vprašanje 6: Kako ocenjujete prometno in komunalno infrastrukturo v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,00. Iz Načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014 je razvidno, do obstajajo
številne investicije v prometno in komunalno infrastrukturo, kot na primer ureditev Vrtojbenske ulice v Šempetru

23

Vir: Ministrstvo za finance: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/Koeficientirazvitosti/Tabela3-Koeficienti_razvitosti_obcin_za_leti_2020_in_2021.xlsx
24
Vir: Članek SiolNET: https://siol.net/novice/slovenija/prostora-v-domovih-za-starejse-ni-v-vrtojbi-pa-je-ze-skoraj-desetletjeprazen-video-498831
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pri Gorici, urejanje krožišč na ravni občine, urejanje posameznih odsekov kolesarskih poti na ravni občine,
urejanje ekoloških otokov in podobno.
Vprašanje 7: Kako ocenjujete stanje gospodarstva v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 2,90. Ocena se sklada tudi s statističnimi podatki AJPES, saj so v letu 2019
gospodarske družbe s sedežem v Občini Šempeter-Vrtojba, ki so oddale računovodske izkaze, izkazale čisto
izgubo (sicer predvsem zaradi izkazane izgube ene velike gospodarske družbe s sedežem v Šempetru), neto
podjetnikov dohodek pa je v letu 2019 tudi nekoliko padel, kar se odraža v gospodarskih kazalnikih občine.
Vprašanje 8: Kako ocenjujete stanje malih in srednjih podjetij v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,00, kar je skladno s predhodnim vprašanjem, saj predstavljajo male in srednje velike
družbe večino gospodarskih družb v občini.
Vprašanje 9: Kako ocenjujete raven zdravstvenih storitev v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,83, kar pomeni, da so zdravstvene storitve na visoki ravni, k čemur prispeva tako
Splošna bolnišnica Franca Drganca v Šempetru kot tudi posamezni oddelki Zdravstvenega doma Nova Gorica,
vključno s koncesionarji, ki delujejo na ravni občine.
Vprašanje 10: Kako ocenjujete raven storitvenih dejavnosti v vaši občini (trgovine, gostinski objekti,...)?
Povprečna ocena je bila 3,22, torej rahlo nad povprečjem. To je posledica dejstva, da so storitvene dejavnosti v
veliki meri dosegljive v naselju Šempeter, v naselju Vrtojba pa manj: na primer Vrtojba ne razpolaga s trgovino.
Vprašanje 11: Kako ocenjujete raven športne infrastrukture v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,68. Občina je namreč dobro opremljena s športno infrastrukturo. Razpolaga s
Športnim parkom Šempeter pri Gorici z nogometnim igriščem z umetno travo in dodatnim nogometnim
igriščem na travi, s kolesarskim poligonom za 4cross, z igriščem za odbojko na mivki z dvema igralnima poljema,
z vrsto naprav in vadbenih elementov za ulično vadbo, s športnimi elementi za fitnes na prostem, z urejenim
košarkarskim igriščem za trojke ter s spremljevalnim objektom za druženje. Na voljo je tudi telovadnica,
rokometno in košarkarsko igrišče ob Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici ter večnamensko igrišče ob
Podružnični osnovni šoli v Vrtojbi - ti objekti služijo v času pouka potrebam šole in obšolskih dejavnosti, v
preostalem času pa so večinoma na voljo društvom in občanom. Občina razpolaga tudi s Športnim centrom v
Šempetru pri Gorici, ki ga je v letu 2020 odkupila od zasebnih družb. Objekt je velikega pomena ne samo na
ravni občine, temveč tudi na ravni Goriške regije. V večnamenski veliki dvorani je tudi edina pokrita atletska steza
na Primorskem. Poleg tega Športni center koristijo športniki iz različnih športnih panog iz cele Slovenije (košarka,
odbojka, rokomet, atletika, lokostrelstvo), ko prihajajo na priprave za tekmovanja na državni, mednarodni in tudi
olimpijski ravni. V objektu Športnega centra je na voljo cca 5.000 m2 pokritih površin, namenjenih vadbi različnih
športov in rekreaciji, poleg njih pa tudi še skoraj 8.000 m 2 zunanjih površin, na katerih sta urejeni tudi dve igrišči
za odbojko na mivki. Večnamenska velika dvorana omogoča tudi organizacijo državnih in mednarodnih
tekmovanj. Dobro obiskano je tudi Karting dirkališče v Vrtojbi, tik ob meji z Italijo na nekdanjem mednarodnem
mejnem prehodu Vrtojba. Proga je bila postavljena leta 2007, kasneje pa je bila dopolnjena in nadgrajena tako,
da danes izpolnjuje mednarodne pogoje B kategorije za karting, pogoje AŠ-2005 za PRK, pogoje AMZS-Šport za
tekmovanja minimoto ter skuter. Poleg pokalnih in mednarodnih dirk ter raznovrstnih prireditev, je za vse
adrenalinske navdušence mogoča tudi izposoja kartov. Na voljo je več vrst kartov, tudi šibkejši kart za najmlajše.
Vsi imajo visoko stopnjo zaščite, kar omogoča varno in zabavno vožnjo. Plezalna stena ob Osnovni šoli Ivana
Roba v Šempetru pri Gorici je ena največjih plezalnih sten v Sloveniji. V grobem je razdeljena na 4 težavnostne
stopnje. Primerna je tako za začetnike kot tudi za boljše plezalce. Urejen je tudi Rekreacijski center v bližini
priključka na hitro cesto v Vrtojbi, ki omogoča površine za turistični kamp ter prostor za avtodome. Blizu je tudi
trim steza, ob vznožju katere je urejeno tudi parkirišče za 15 osebnih vozil. Vstopna postaja ima urejen izhodiščni
prostor z informativnimi tablami, zemljevidom proge, smerokazi in navodili za vadbo. Prva tabla je na vstopni
točki, vzdolž celotne trim steze pa je razporejenih 16 vadbenih točk z orodji ali brez in sicer za osnovne vaje za
ogrevanje, vaje za raztezanje, vaje za razgibavanje in vaje za krepitev mišic. Na ravni občine je urejeno tudi
povezano kolesarsko omrežje z navezavami na Novo Gorico in Miren ter številne peš poti (gozdna učna pot na
Sv. Otu, pohodne poti po Vrtojbensko-biljenskih gričih,...). Navedena športna infrastruktura predstavlja odlično
osnovo za intenzivnejši razvoj športnega turizma na ravni občine in širše.
Vprašanje 12: Kako ocenjujete dostop do kulturnih programov in vsebin v vaši občini?
Povprečna ocena je bila 3,00. Občani, ki so izpolnili vprašalnik sicer menijo, da bi bilo potrebno organizirati še več
kulturnih dogodkov in drugih kulturnih vsebin. Potrebno je poudariti, da so občani vprašalnik izpolnjevali v
obodbju, ko so bili uvedeni ukrepi zaradi Covid 19 in posledično je bilo potrebno upoštevati omejitve, povezane z
dogodki in prireditvami. Sicer je kulturno dogajanje na ravni občine kar pestro, občina se lahko pohvali s kar nekaj
tradicionalnimi prireditvami, ki pripomorejo k poživitvi kulturnega in družabnega življenja ter s poudarkom na
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običajih in oživljanju zgodovine. Najbolj znane tradicionalne prireditve so praznovanje ob slovenskem kulturnem
prazniku (februar), pustovanje (pustna sobota), postavljanje mlajev (april), slovestnost ob dnevu državosti (junij),
praznovanje sv. Petra (Petrova nedelja - junij), občinski praznik (julij), plesno poletje (avgust), Boreljada
(september), Martinova furenga (november), Korak iz teme – dobrodelni pohod z lučkami (november), državna
razstava ptic (november), mednarodna razstava psov (november) ter proslava ob dnevu samostojnosti in
enotnosti (december). Dobro obiskane prireditve so tudi tiste, organizirane v okviru Poletja na placu (junij –
avgust).
Vprašanje 13: Kako ocenjujete kakovost vrtcev in šol v vaši občini?
Povprečna ocena je bila najvišja glede na zastavljena vprašanja, in sicer 4,00. To pomeni, da so občani, ki so
odgovorili na vprašalnik, s kakovostjo izobraževanja v vrtcih in šolah zadovoljni.
Vprašanje 14: Katera področja bi morala občina še posebej izpostaviti v okviru priprave razvojne
strategije?
Pomen področij je razviden iz spodnjega grafa.
Graf 15: Področja, ki jih je potrebno izpostaviti v okviru priprave Razvojne strategije Občine ŠempeterVrtojba

Povprečne vrednosti prvih trinajstih vprašanj so prikazane v spodnjem grafu.

Graf 16: Zbir povprečnih vrednosti stanja razvitosti občine (na naslednji strani)
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4.2
Analiza vprašalnikov podpornega okolja glede razvojnega stanja v Občini
Šempeter-Vrtojba
Vprašalnik je bil namenjen institucijam podpornega okolja, ki delujejo (tudi) na ravni Občine Šempeter-Vrtojba s
ciljem identifikacije stopnje razvitosti posameznih področij. Vprašalnik je bil poslan direktorjem oziroma
strokovnim sodelavcem podpornih institucij. Od poslanih 30 vprašalnikov je bilo izpolnjenih 11, kar predstavlja
37% odzivnost institucij podpornega okolja.
Vsako vprašanje je bilo ovrednoteno od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – zelo slabo
2 – slabo
3 – zadovoljivo
4 – dobro
5 – zelo dobro.
Za vsako vprašanje je bila izračunana povprečna vrednost. V nadaljevanju so bila zastavljena odprta vsebinska
vprašanja, ki so se nanašala na identifikacijo potencialov in ovir občine ter na opredelitev strateških ciljev in
prioritetnih vlaganj.
Vprašanje 1: Ali menite, da je Občina Šempeter-Vrtojba razvojno usmerjena občina?
Več kot 90% vprašanih meni, da je Občina Šempeter-Vrtojba razvojno usmerjena občina, na kar nakazujejo tudi
statistični podatki, predstavljeni v analitičnem delu te razvojne strategije.
Graf 17: Razvojna usmerjenost Občine Šempeter-Vrtojba

Sklop vprašanj: lega in prometna dostopnost
Iz spodnje tabele in grafa je razvidno, da je lega in prometna dostopnost ustrezna, še največji problem predstavlja
velikost občine s povprečno oceno 3,82, tudi z vidika pridobivanja razvojnih sredstev.
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Tabela 1: Povprečne ocene lege in dostopnosti Občine Šempeter-Vrtojba

Lega in prometna dostopnost
Bližina avtoceste in mejnih prehodov
Ugodna lega
Bližina Italije
Ugodna cestna infrastruktura
Dostopnost javnega prevoza
Velikost občine

5,00
4,91
4,91
4,55
4,18
3,82

Graf 18: Povprečne ocene lega in dostopnosti Občine Šempeter-Vrtojba

Sklop vprašanj na področju okolja in prostora
Iz spodnje tabele in grafa je razvidno, da je z najslabšo povprečno oceno, to je 3,80, ocenjeno reševanje
problematike poplavnih območij. Varnost pred poplavnimi vodami naselij, to je najmanj 100 letne povratne dobe,
ni zagotovljena na posameznih delih Šempetra in Vrtojbe. Problem poplavljanja naseljenih območij v občini
obstaja predvsem v Vrtojbi, deloma pa v mestu Šempeter pri Gorici. To so predvsem poplavna območja na
območju Frnaže v Vrtojbi in Mlina v Šempetru ter odseki vodotokov Vrtojbice in Bazarščka. Poplavna območja na
kmetijskih zemljiščih so v obvodnem prostoru Vrtojbice. Izdelana je bila Hidrološko hidravlična presoja in karte
poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Vrtojbice na območju občin Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba
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in Miren-Kostanjevica (2010-2011), na podlagi katere so bili v grafiko povzeti razredi poplavne navarnosti. V fazi
izvajanja je tudi čezmejni projekt VISFRIM Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na
ostalih čezmejnih porečjih, katerega namen je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na
čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali
obstoječi načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti ter njihove nadaljnje posodobitve, kot jih predvideva
Poplavna direktiva do leta 2021. V okviru projekta bodo identificirani ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
ki jih bo potrebno kasneje vzpostaviti na območju. Ob tem bodo zlasti oblikovana zelena informacijska orodja
oziroma tehnologije, ki so v stanju spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri opazovanju okolja, ter bodo
izvedena nekatera manjša gradbena dela z manjšim vplivom na okolje. Poleg negradbenih ukrepov je v okviru
projekta predvidena tudi izvedba manjših gradbenih protipoplavnih ukrepov na porečju Vipave, na območju
Občine Šempeter-Vrtojba protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk.
Razvitost komunalne infrastrukture je bila ocenjena s povprečno oceno 4,30, ravnanje z odpadki pa s povprečno
oceno 4,10.
Tabela 2: Povprečne ocene na področju okolja in prostora

Okolje in prostor
Razvitost komunalne infrastrukture
Ravnanje z odpadki
Reševanje problematike poplavnih območij

4,30
4,10
3,80

Graf 19: Povprečne ocene na področju okolja in prostora
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Sklop vprašanj na področju podjetništva in inovativnosti
Z najslabšo povprečno oceno, to je 3,50, je bila ocenjena razpoložljivost človeških virov oziroma potencialnih
zaposlenih. Iz navedenega sledi, da delodajalci težko dobijo kadre, ki jih potrebujejo. Tudi rezultati ankete v okviru
projekta LAS V OBJEMU SONCA »Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela«25, v katere je bilo
zajeto tudi območje Občine Šempeter-Vrtojba, kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih, to je članov OOZ
Nova Gorica, težave z zagotavljanjem kadrov. Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: elektrikarji,
elektrotehniki, strojni tehniki, obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarji, šivilje, kuharji, natakarji, prodajalci,
inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike. Brezposelni delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki (vzgoja in
izobraževanje, ekonomija, razvijalci spletnih strani..) ter kot tehniki (ekonomski tehniki, komercialisti,
administracija, tajniki, računalništvo...). Visoka je pripravljenost zamenjati poklic (74% vprašanih), kar se odraža
posebej med mladimi in osebami s V. ravnjo izobrazbe, predvsem na področju trgovine, komerciale, proizvodnje
in socialnega varstva. Najmanjša je pripravljenost za zaposlitev v gradbeništvu.
Z najboljšo povprečno oceno je bila ocenjena stopnja inovativnosti podjetij, to je 4,10, kar je odraz uspešnega
delovanja Primorskega tehnološkega parka d.o.o. (PTP v nadaljevanju), ki ima sedež v Občini Šempeter-Vrtojba.
PTP namreč načrtno vlaga v razvoj talentov, ki bodo v prihodnosti nosilci inovacij, novih podjetij ali pa bodo to
posamezniki, ki bodo prevzemali najpomembnejše funkcije v gospodarstvu in družbi. PTP izvaja dva pomembna
programa, to sta »Go startup« za zagon, razvoj in rast inovativnih in kreativnih podjetij ter »POPRI« za aktivacijo
talentov in razvoj kompetenc podjetnosti mladih. Od leta 2013 v PTP neprekinjeno deluje tudi prostor za
sodelovanje (coworking), kjer je inkubiranim startup podjetjem omogočen najem pisarniških prostorov po nižji
ceni. Dejansko lahko govorimo o razvoju startup ekosistema Goriške regije.
Učinkovitost programov za spodbujanje podjetništva je bila ocenjena s povprečno oceno 3,67, razvojna vloga
občine pri spodbujanju podjetništva z oceno 3,90, stopnja razvitosti malih in srednjih podjetij ter zaposljivost pa z
oceno 4,00.
Tabela 3: Povprečne ocene na področju podjetništva in inovativnosti

Podjetništvo in inovativnost
Stopnja inovativnosti podjetij
Stopnja razvitosti malih in srednjih podjetij
Zaposljivost
Razvojna vloga občine pri spodbujanju podjetništva
Učinkovitost programov za spodbujanje podjetništva
Razpoložljivost človeških virov / potencialnih zaposlenih

4,10
4,00
4,00
3,90
3,67
3,50

25

Vir: Spletna stran LAS V OBJEMU SONCA: https://www.lasvobjemusonca.si/novice/2020040313344543/PROJEKT_Odpravljanje_neskladij_pri_iskanih_poklicih_na_trgu_dela/
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Graf 20: Povprečne ocene na področju podjetništva in inovativnosti

Sklop vprašanj na področju turistične ponudbe
Z najslabšo povprečno oceno je bila ocenjena ponudba kmečkih turizmov in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, in
sicer z 2,33. Na ravni občine je priglašenih le nekaj nosilcev dopolnile dejavnosti na kmetiji, kot na primer v
dejavnosti proizvodnje žganih pijač, pridelovanja zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic, in podobno.
Ponudbe kmečkih turizmov na ravni občine ni. Slabe povprečne ocene imajo še povezanost turistične ponudbe v
občini (2,63), trženje obstoječih turističnih produktov (2,70), ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet (2,80) in
ponudba prenočišč (2,90).
Z najboljšo povprečno oceno 4,40 so bile ocenjene možnosti za razvoj športne in rekreativne ponudbe. Razlog za
to je urejena športna infrastruktura, ki izpolnjuje raznolike potrebe po športnih aktivnostih številnim prebivalcem,
obiskovalcem in turistom.
Naravna in kulturna dediščina je bila ocenjena s povprečno oceno 3,20, označevanje znamenitosti s 3,40 in
urejenost tematskih poti s 3,60. Navedena področja bi bilo potrebno izboljšati, saj predstavljajo osnovo za
nadaljnji razvoj turistične ponudbe (predvsem informiranost o obstoju naravne in kulturne dediščine, boljše
označevanje znamenitosti in tematskih poti, ki jih na ravni občine ni malo, vendar so manj razpoznavne).
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Tabela 4: Povprečne ocene na področju turistične ponudbe

Turistična ponudba
Možnosti za razvoj športne in rekreativne ponudbe
Urejene tematske poti
Označevanje znamenitosti
Naravna in kulturna dediščina
Ponudba prenočišč
Ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet
Trženje obstoječih turističnih produktov
Povezanost turistične ponudbe v občini
Ponudba kmečkih turizmov in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

4,40
3,60
3,40
3,20
2,90
2,80
2,70
2,63
2,33

Graf 21: Povprečne ocene na področju turistične ponudbe

Sklop vprašanj na področju kmetijstva
Z najslabšo povprečno oceno, to je 2,78, je bila ocenjen razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, čemur sledi
promocija kmetijskih pridelkov (3,10), usmerjenost v ekološko in biodinamično kmetovanje (3,30) ter prodaja
kmetijskih pridelkov (3,60). Na navedenih področjih vsekakor obstajajo priložnosti za intenzivnejše uvajanje
navedenih dejavnosti, saj so za njihov nadaljnji razvoj vzpostavljeni ustrezni pogoji.
Z najboljšo oceno, to je 4,00, so bili ocenjeni pogoji za razvoj kmetijskih dejavnosti.
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Tabela 5: Povprečne ocene na področju kmetijstva

Kmetijstvo
Pogoji za razvoj kmetijskih dejavnosti
Prodaja kmetijskih pridelkov
Usmerjenost v ekološko in biodinamično kmetovanje
Promocija kmetijskih pridelkov
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

4,00
3,60
3,30
3,10
2,78

Graf 22: Povprečne ocene na področju kmetijstva

Sklop vprašanj na področju družbenih dejavnosti
Z najslabšo povprečno oceno, to je 3,45, so bili ocenjeni dostopnost ustanov za starejše, dogodki za otroke in
mladino ter skrb za ranljive skupine. Na ravni Občine Šempeter-Vrtojba sicer deluje Center za dnevne aktivnosti
starejših v Šempetru pri Gorici, še vedno pa ni v uporabi skoraj dokončan Dom za starejše občane v Vrtojbi,
predvsem zaradi dolgotrajnega iskanja primernega lastnika, kot je podrobneje opisano v analitičnem delu te
strategije. Dogodki za otroke in mladino so organizirani pod okriljem KŠTM Šempeter-Vrtojba in ob uporabi
Mladinskega centra Vrtojba, ki predstavlja prizorišče in središče različnih dejavnosti, srečanj in različnih prireditev,
kjer imajo mladi prostor, da soustvarjajo okolje, v katerem živijo. Center predstavlja večnamenski prostor, ki je
odprt za izvajanje različnih mladinskih programov. Na ravni občine delujejo tudi različne institucije, ki skrbijo za
različne ranljive skupine, kot so na primer Župnijska Karitas Šempeter, Župnijska karitas Vrtojba, Rdeči križ
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Slovenije, Območno združenje Nova Gorica, Občinska organizacija RK Šempeter-Vrtojba, Zavod Karitas
Samarijan - Materinski dom Šempeter.
Z najboljšo povprečno oceno, to je 4,82, je bila ocenjena dostopnost zdravstvenih storitev, saj na ravni občine
deluje regionalna bolnišnica vključno s široko ponudbo zdravstvenih storitev v okviru Zdravstvenega doma Nova
Gorica in koncesionarjev.
Tabela 6: Povprečne ocene na področju družbenih dejavnosti

Družbene dejavnosti
Dostopnost zdravstvenih storitev
Dostopnost izobraževalnih institucij
Dostopnost kulturnih ustanov
Zadostnost izobraževalnih programov
Prireditve in kulturni dogodki
Dostopnost javnih ustanov za ranljive skupine
Dostopnost ustanov za starejše
Dogodki za otroke in mladino
Skrb za ranljive skupine

4,82
4,55
4,36
3,91
3,64
3,55
3,45
3,45
3,45

Graf 23: Povprečne ocene na področju družbenih dejavnosti
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Sklop vprašanj na področju organiziranosti podpornega okolja
Z najslabšo povprečno oceno, to je 3,20, je bilo ocenjeno pomanjkanje sredstev za uresničitev razvojnih pobud.
Sicer se ocena verjetno nanaša na velikost in razvitost občine, kar posredično pomeni, da Občina ŠempeterVrtojba pridobi relativno manj sredstev od večjih in manj razvitih občin (odvisnost od primerne porabe in
povprečnine). Po drugi strani je bila Občina Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 zelo uspešna
pri črpanju mednarodnih in nacionalnih sredstev v okviru objavljenih javnih razpisov.
Z najboljšo povprečno oceno, to je 4,00, je bilo ocenjeno zadostno število podpornih institucij. Večji problem
predstavlja njihova nezadnostna specializacija po posameznih področjih.
Tabela 7: Povprečne ocene na področju organiziranosti podpornega okolja

Organiziranost podpornega okolja
Zadostno število podpornih institucij
Podpora občine v razvojnih pobudah
Sodelovanje med podpornimi institucijami
Specializacija podpornih institucij po področjih
Stopnja odzivnosti podpornega okolja
Pomanjkanje sredstev za uresničitev razvojnih pobud

4,00
3,89
3,56
3,50
3,50
3,20

Graf 24: Povprečne ocene na področju organiziranosti podpornega okolja
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5

POVZETEK DELAVNICE Z VKLJUČEVANJEM OBČANOV IN
OBČANK

5.1

Povzetek delavnice

Delavnica z občani in predstavniki podpornega okolja je bila organizirana v četrtek, 27.5.2021 ob 16.30 uri. Zaradi
veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni SARS-CoV-2 je bila delavnica organizirana preko videokonferenčnega
sistema Zoom. Vabilo na delavnico je bilo objavljeno en teden pred terminom delavnice na spletni strani Občine
Šempeter-Vrtojba, na socialnem omrežju Facebook 26 ter na portalu mojaobcina.si27. Delavnica je bila slabo
obiskana. Skladno s pripombami na delavnici je bila vsebina razvojne strategije dopolnjena.
Osnutek strategije je bil predhodno poslan tudi vsem svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba v pregled s ciljem
dodatnih predlogov oziroma sprememb. Prejete so bile pripombe in dopolnitve s strani svetniške skupine Socialni
demokrati. Glede na dopolnitve in priporočila je bil osnutek razvojne strategije v februarju 2021 dopolnjen.

26

Vir: https://www.facebook.com/obcina.sempeter.vrtojba
Vir: https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/obcinske/predstavitev-razvojne-strategije-obcine-sempeter-vrtojba-zaobdobje-2021-2027.html
27
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ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI

6

PREDNOSTI

SLABOSTI

strateška in obmejna lega;
visoka kupna moč;
visoka stopnja razvitosti občine;
nizka stopnja registrirane brezposelnosti;
visok delež delovnih mest v terciarnem in
kvartarnem sektorju;
rast števila gospodarskih družb;
rast števila zaposlenih;
urejena športna infrastruktura;
ohranjanje zelenih površin;
visoka stopnja neposredne dostopnosti javnega
potniškega prometa;
pozitivna zavest za uvajanje obnovljivih virov
energije;
konstantno urejanje omrežja kolesarskih in peš
poti;

-

PRILOŽNOSTI
-

-

-

pomanjkanje strategij na področju turizma in
gospodarstva;
pomanjkanje storitev v naselju Vrtojba
(gostinska ponudba, kiosk, trgovina);
malo prepoznavne kulturne in naravne
znamenitosti;
premalo kulturnih dogodkov;
slaba prepoznavnost bogate tipične kulinarike;
neurejeno namakanje Vrtojbenskega polja;
visoka stopnja motorizacije - še vedno visoka
stopnja uporabe osebnih avtomobilov;
pomanjkanje parkirnih mest;
premalo izkoriščen javni potniški promet, tudi
zaradi slabih urnikov mestnega brezplačnega
avtobusa;
neurejeni ekološki otoki;
potreba po preselitvi cestne baze;

NEVARNOSTI

visok delež znanja ter tehnološke in kapitalske
intenzivnosti;
nadaljnji razvoj poslovnih con;
naraščanje stopnje delovne intenzivnosti;
intenzivnejše uvajanje storitev za starejše;
potencial razvoja gostinskih lokacij, ki niso v
uporabi (Sv. Mark);
potencial nadaljnjega razvoja športnega
turizma;
krepitev kulturne dejavnosti (kulturna dvorana,
muzej);
bogata kulinarika kot osnova za razvoj
turistične ponudbe;
razvoj osmic in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah;
razvoj ekološkega kmetijstva, vrtnarske
pridelave in vinogradništva;
razvoj skupnega prostora za kmete za izvajanje
pogostitev in predstavitev;
pozitivno zavedanje o pomenu krepitve
trajnostne mobilnosti;

-

-

-

visok indeks staranja in intenzivno staranje
prebivalstva;
neprimernost obstoječe poselitve z vidika
poplavne varnosti;
ni zainteresiranih nosilcev za izgradnjo
prenočitvenih kapacitet in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah;
poplavna ogroženost;
majhnost občine in posledično manjši razpoložljiv
obseg finančnih sredstev v primerjavi z večjimi
občinami;
še vedno visoka stopnja birokratizacije v upravnih
postopkih;
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7
7.1

VIZIJA IN POSLANSTVO
Vizija

Vizija predstavlja dolgoročna predvidevanja, v katero smer se bo občina usmerila v letu 2027, kakršna bo njena
razvoja usmerjenost, ko bo učinkovito dosegla svoje predvidene cilje. Vizija mora odražati vrednote občanov in
občank ter njihova pričakovanja. Vključenost občanov in občank v oblikovanje vizije bo povečalo njihovo
motiviranost in pripadnost občini, saj vizija povezuje občane in naselja med seboj.
»Občina Šempeter-Vrtojba bo v letu 2027 občina, prijazna občanom: s čistim in urejenim okoljem ter z
razvitim gospodarstvom, temelječim na inovativnosti in visoko usposobljenih kadrih, zlasti na področju
sodobnih tehnologij, prijaznih okolju. Želimo soustvarjati privlačno bivalno okolje z nadpovprečno
kakovostjo bivanja, ki bo omogočala možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter nadaljnji turistični
in kmetijski razvoj.«

7.2

Poslanstvo

Poslanstvo je opis trenutnega stanja in značilnosti občine, ki opredeljuje njene občane, vodstvo in vlogo v lokalni
skupnosti. Poslanstvo Občine Šempeter-Vrtojba je v spodbujanju trajnostnega razvoja in v razvojnem
povezovanju s sosednjimi občinami s poudarki na:
pospeševanju inovativnih dejavnosti predvsem v terciarnem in kvartarnem sektorju;
revitalizaciji in prestrukturiranju gospodarskih con;
razvoju predvsem športnega turizma;
ohranjanju naravne in kulturne dediščine;
ohranjanju ekosistemskih storitev;
ohranjanju kmetijskih površin na Vrtojbensko-šempeterskem polju in na Biljenskih gričih vključno z
urbano pridelavo;
podpori trženju pridelkov in izdelkov ter samooskrbnosti;
trajnostnem ohranjanju zelenih površin;
nadaljnjem razvoju trajnostne mobilnosti;
dograditvi omrežja družbenih dejavnosti;
ohranjanju in nadgradnji zdravstvenih storitev v sodelovanju s splošno bolnišnico in drugimi
zdravstvenimi ustanovami;
sodelovanju s socialnimi ustanovami, ki delujejo na območju občine;
ohranjanju in razvoju socialnih storitev za ranljive skupine;
navezavi na V. koridor;
izvedbi protipoplavnih ukrepov na Vrtojbici.
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8

STRATEGIJA

8.1

Prioritete (P) in cilji (C)

Strategija določa načine in metode uresničevanja vizije občine ob sočasnem spoštovanju opredeljenih temeljnih
skupnih vrednot in poslanstva. Njeno temeljno orodje so jasno opredeljeni cilji, ki se bodo udejanjali v okviru
zastavljenih prioritet, ukrepov in programov.
Ključni strateški razvojni cilj Občine Šempeter-Vrtojba je še dodatno povečevati razvitost občine in se približati
najrazvitejšim občinam Slovenije. Strateški razvojni cilj je merljiv v okviru kazalnika koeficient razvitosti občine, ki
je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije. Izhodiščna vrednost v letu 2021 je bila
1,18. Za leto 2027 se pričakuje vrednost koeficienta razvitosti občine 1,34. Za primerjavo so v spodnji tabeli
podatki primerljivih občin in občin Goriške regije za leto 202128:
Tabela 8: Koeficient razvitosti občin v letu 2021
Občina
Občina Šempeter-Vrtojba
OBČINE GORIŠKE REGIJE
Občina Ajdovščina
Občina Bovec
Občina Brda
Občina Cerkno
Občina Idrija
Občina Kanal
Občina Kobarid
Občina Miren-Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Občina Tolmin
Občina Vipava
PRIMERLJIVI OBČINI
Občina Komenda
Občina Naklo

Koeficient
razvitosti v letu
2021
1,18
0,99
0,86
1,01
1,01
1,16
1,05
0,89
0,94
1,09
1,03
0,97
1,34
1,18

Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Občina Šempeter-Vrtojba glede na koeficient razvitosti v letu 2021 najbolj
razvita občina v Goriški regiji. Manj razvita je od Občine Komenda in enako razvita kot Občina Naklo.
Razvojni cilji Občine Šempeter-Vrtojba so:
1. Dosegati višjo dodano vrednost v gospodarstvu in kmetijstvu s krepitvijo konkurenčnosti poslovnega
okolja;
2. Dosegati kakovosten družbeni razvoj z izvajanjem ukrepov za vse občane, vključno z ranljivimi
skupinami kot so mladi, starejši in invalidi;
3. Ustvarjati zeleno občino s spodbujanjem trajnostnega upravljanja virov;
4. Razvijati trajnostni turizem.
Iz razvojnih ciljev so bile razvite štiri prioritete, ki jih bo občina zasledovala v programskem obdobju 2021-2027.

28

Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021

57
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

- 58 -

Slika 9: Prioritete in cilji

Vse štiri zastavljene prioritete so usklajene s trenutnimi smernicami na regionalni in državni ravni ter na ravni
Evropske unije. Prioritete so med seboj povezane v celoto, predvsem z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja
na lokalni ravni in vplivov v širši okolici.

58
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

- 59 -

Slika 10: Medsebojna povezanost prioritet
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8.2

Cilji (C) z naborom ukrepov (U)

8.3

Programi v okviru prioritete Na znanju temelječe gospodarstvo in ekološko
kmetijstvo

P1: NA ZNANJU TEMELJEČE GOSPODARSTVO IN OKOLJU PRIJAZNO KMETIJSTVO
C1: KREPITI RAZVITOST IN KONKURENČNOST GOSPODARSTVA
U1: UREDITEV OBMOČJA MMP VRTOJBA
PROGRAM 1: ŠIRITEV DEJAVNOSTI PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA
V preteklosti so se na ravni občine pojavljale različne zamisli o ureditvi območja MMP Vrtojba: razvoj logističnega
centra, prosta ekonomska cona,... Logističnih podjetij in prevoznikov je na tem območju že sedaj dovolj. Nekateri
so si že uredili svojo dejavnost v Poslovni coni Lavžnik, kjer so si preuredili večjo halo bivših vozil. Prosta
ekonomska cona na tem mejnem področju je ideja EZTS, ki je lahko v prihodnosti res izvedljiva, vendar dlje od
idej ni prišlo. Ideje, ki so bile podane v prostoru, so celo predvidevale pozidavo večine Vrtojbenskega polja, kar
je nesprejemljivo z razvojnega vidika. Na območju MMP je potrebno razvijati dejavnosti, ki so za okolje bolj
sprejemljive. Veliko razvojno bolj usmerjeno je na MMP Vrtojba (predvsem južni del od hitre ceste) širiti
dejavnost Primorskega tehnološkega parka in drugih razvojno usmerjenih podjetij, ki ne obremenjujejo okolja na
ta način kot logistična podjetja, ki so povezana s težkimi tovornimi vozili, ki jih v bližnji prihodnosti še vsaj nekaj
let ne bo poganjalo gorivo na alternativni pogon, ki bi lahko občutno zmanjšalo emisije. Širjenje dejavnosti
Primorskega tehnološkega parka pomeni, da le-ta lahko poveča svoje kapacitete in se zgradi nov tehnološki
park z večjimi kapacitetami kot sedanji. Za pritlične prostore sedanjega Primorskega tehnološkega parka je bilo
vedno veliko zanimanja, zato bi take prostore hitro zasedla inovativna podjetja, ki prispevajo k visoki dodani
vrednosti na ravni občine, regije in čezmejnega okolja. Druga možnost je ureditev Zbirnega centra za ravnanje z
odpadki. Odgovorni nosilci so Občina Šempeter-Vrtojba, Primorski tehnološki park d.o.o., Komunala Nova
Gorica d.d.
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PROGRAM 2: OBLIKOVANJE PROGRAMOV IN STORITEV Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO
V sodelovanju z javnimi zavodi in podjetji se bo občina identificirala kot vrhunska destinacijo s ponudbo npr.
vrhunskih zdravstvenih storitev ali športnega turizma (nastajajoči kolopark, vrhunska mednarodna tekmovanja v
Športnem centru Šempeter pri Gorici,...) oziroma s ponudbo dejavnosti, v katerih ima občina konkurenčne
prednosti. Odgovorni nosilci so KŠTM Šempeter-Vrtojba, Občina Šempeter-Vrtojba, GZS; Območna zbornica za
severno Primorsko, OOZ Nova Gorica, podjetja, javni zavodi, druge institucije podpornega okolja.
U2: UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ
PROGRAM 1: UVAJANJE ZELENIH PREVOZOV (vozila na alternativna pogonska goriva, »car sharing«)
Gre za uvajanje sodobnih načinov prevozov z vidika gospodarnosti in ekologije, kot tudi za večjo družbeno
odgovornost podjetij in občanov (okolju prijazna vozila), s čimer bo velik prispevek k lajšanju podnebnih
sprememb. Podjetja se čedalje pogosteje odločajo za nakup novih vozil na alternativno pogonsko gorivo –
utekočinjen naftni plin oziroma avtoplin, elektrika,... Odgovorni nosilci so GOLEA, Nova Gorica, Občina
Šempeter-Vrtojba, podjetja, institucije podpornega okolja.
PROGRAM 2: SPODBUJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE
(URE)
Gre za pripravo in izvajanje razvojnih projektov, usmerjenih v večjo uporabo obnovljivih virov energije, kot na
primer sončno sevanje, veter, in zemeljski toplotni tokovi. Obnovljivi viri energije (OVE) bodo lokalno zmanjševali
odvisnost od uvoženih virov energije in povečevali energetsko varnost, poleg tega pa industrija OVE kot eden
najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost in razvoj podeželja. Na ravni občine deluje Goriška Lokalna
Energetska Agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica), ki razvija številne projekte na področju OVE in URE
in je tudi nosilec tega programa.
C2: VZPOSTAVLJATI UGODNE POGOJE ZA NADALJNJI RAZVOJ PODJETNOSTI IN PODJETNIŠTVA
U1: KREPITEV VISOKOTEHNOLOŠKEGA PODJETNIŠTVA
PROGRAM 1: UVAJANJE VISOKOTEHNOLOŠKIH PROJEKTOV
V sodelovanju z nosilci tehnološkega razvoja, inovativnimi podjetji, Primorskim tehnološkim parkom, Univerzo v
Novi Gorici in drugimi deležniki se razvijajo projekti, ki podpirajo inovativno in visokotehnološko podjetništvo.
Priložnosti so predvsem na področju informacijsko tehnoloških tehnologij. Nosilci so PTP, podjetja, Univerza v
Novi Gorici, GOLEA, RRA SEVERNE PRIMORSKE in druge institucije podpornega okolja.
U2: OMOGOČANJE MLADIM (do 30 let) RAZVIJANJE IDEJ IN ZAGON PODJETIJ V OKVIRU
PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA
PROGRAM 1: NADGRADNJA PODJETNIŠKIH PROGRAMOV
S ciljem hitrega razvoja gospodarstva je potrebno razvijati novo generacijo posameznikov, ki bodo z
inovativnostjo, ustvarjalnostjo in podjetnostjo ustvarjali boljši jutri. Primorski tehnološki park (PTP), ki ima sedež v
občini, vlaga v razvoj talentov, ki bodo v prihodnosti nosilci inovacij, novih podjetij oziroma bodo prevzemali
najpomembnejše funkcije v gospodarstvu in družbi. PTP že sedaj izvaja dva kompleksna in razvejana programa,
ki ju bo še nadgradil. To sta »Go startup« za zagon, razvoj in rast inovativnih in kreativnih podjetij ter »POPRI«
za aktivacijo talentov in razvoj kompetenc podjetnosti mladih. Nosilec programa je PTP.
U3: PONUDBA UGODNEJŠIH POGOJEV PODJETJEM ZA VSTOP V POSLOVNE CONE
PROGRAM 1: NADALJNJE UREJANJE POSLOVNIH CON
Poslovne cone omogočajo ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti malih in srednje velikih
podjetij (MSP) na območju občine. Urejene bodo ustrezne površine, namenjene gospodarskemu razvoju občine
in posledično povečanju dodane vrednosti MSP ter s tem posredno tudi izboljšanje delovnih in bivanjskih
pogojev lokalnega prebivalstva. Poslovne cone bodo zanimive tudi za potencialne nove investitorje oziroma za
investitorje, ki so že izkazali interes. Ugotavlja se pomanjkanje ustreznih dobro dostopnih in komunalno
opremljenih poslovnih con, ki bi bile privlačne tudi za potencialne nove investitorje, ki bi vlagali v nova podjetja in
širitev dejavnosti ter s tem spodbujali nastajanje in rast novih podjetij, novih delovnih mest na območju občine ter
posledično omogočili povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij. Nosilec programa je Občina
Šempeter-Vrtojba.
PROGRAM 2: RAZVOJ DEJAVNOSTI Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO
Že v analizi stanja je bilo ugotovljeno, da obstajajo na ravni občine podjetja, ki delujejo v terciarnem oziroma
kvartarnem sektorju. Občina Šempeter-Vrtojba postaja občina znanja, ki vzpostavlja pogoje za razvoj novih idej,
izdelkov, storitev in procesov z visoko dodano vrednostjo in sposobnostjo konkuriranja na globalnem trgu. Gre za
uresničevanje poslovnih priložnosti, ki jih občina spodbuja in tudi nudi potrebno podporo, predvsem ob vstopu v
poslovne cone. Nosilci so podjetja v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba in Univerzo v Novi Gorici.
C3: SPODBUJATI KMETIJSKE DEJAVNOSTI
U1: SPODBUJANJE OKOLJU PRIJAZNEGA KMETIJSTVA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
PROGRAM 1: PODPORA KLJUČNIM DEJAVNOSTIM NA PODROČJU KMETIJSTVA
Občina bo še naprej omogočala pogoje za nadaljnji razvoj kmetijskih dejavnosti, predvsem na področju okolju
prijaznega kmetijstva oziroma trajnostno naravnanega kmetijstva (vrtnarstvo, vinarstvo, zeliščarstvo), ki
zagotavlja kakovostne pridelke z upoštevanjem varstva okolja z racionalno rabo sredstev za pridelavo in
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predelavo. Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z društvi s področja kmetijstva ter KGZ Nova
Gorica.
PROGRAM 2: PODPORA DOPOLNILNIM DEJAVNOSTIM NA KMETIJAH
Občina bo pospeševala razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predvsem z vidika razvoja osmic, promocije
mladim prevzemnikom kmetij ter drugih dejavnosti, ki se povezujejo s kmetijstvom. V ta namen bodo na voljo
občinska sredstva na letni ravni. Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba.

8.4

Programi v okviru prioritete Kakovostno življenje za vse generacije

P2: KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE ZA VSE GENERACIJE
C1: ZAGOTAVLJATI SKLADEN IN ENAKOMEREN RAZVOJ TER RAZVOJNO POVEZOVATI VSE DELE
OBČINE
U1: UKREPI ZA CELOVITO POVEZLJIVOSTI DELOV OBČINE – NASELJE ŠEMPETER, NASELJE
VRTOJBA, PODMARK
PROGRAM 1: PRIPRAVA MODELA POVEZLJIVOSTI DELOV OBČINE V HOMOGENO CELOTO
Prebivalci Vrtojbe in Podmarka občutijo nižjo stopnjo razvitosti naselij glede na razvitost naselja Šempeter.
Potrebno se je osredotočiti predvsem na prometno varnost in tudi tem prebivalcem zagotoviti ustrezno varnost.
Predvsem morajo občani omenjenih območij izpostaviti potrebe lokalnega pomena, s poudarkom na njihovi
prioritizaciji. Ena od možnosti je tudi uvedba participativnega proračuna, v okviru katerega imajo občani večjo
možnost soodločanja v okviru lokalnih razvojnih prioritet.
C2: SPODBUJATI SOUDELEŽBO OBČANOV PRI RAZVOJU OBČINE
U1: UKREPI ZA DVOSMERNO KOMUNIKACIJO MED OBČANI IN OBČINO
PROGRAM 1: PRIPRAVA MODELA SODELOVANJA Z OBČANI
Ena od možnosti za uresničevanje pobud občanov je tudi priprava participativnega proračuna oziroma podobnih
modelov soodločanja občanov v okviru politike občine. V okviru priprave participativnega proračuna gre za
sistem razporejanja dela proračunskih sredstev z vidika, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in
občani. Gre za oblikovanje manjših razvojnih projektov, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost
življenja v občini ter krepijo družbeno participacijo na lokalni ravni tako, da v procesu sodeluje večje število
občanov glede na prioritete v vsaki krajevni skupnosti, s čimer se prispeva h gradnji solidarne skupnosti. Nosilec
je Občina Šempeter-Vrtojba.
C3: OMOGOČITI KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE RANLJIVIM SKUPINAM
U1: PONUDBA DODATNIH VSEBIN STAREJŠI GENERACIJI
PROGRAM 1: OSKRBA STAREJŠIH OBČANOV
Na ravni občine je v Vrtojbi že zgrajena infrastruktura, ki bi z dodatnimi prilagoditvami omogočala dolgotrajno
oskrbo (varovana stanovanja, dom za starejše). Razmišljati je potrebno tudi o varovanju starejših z uporabo
sodobnih tehnologij, pri čemer bo potrebno izvesti usposabljanja za starejše na tem področju. Nekateri ponudniki
na ravni občine že omogočajo storitev e-oskrbe, ki zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo
in takojšnje proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali
slabosti. Problem občine je namreč, da se prebivalstvo skokovito stara, zaradi česar je potrebno za starejše
zagotoviti ustrezne storitve, ki jim bodo omogočale kakovost bivanja na ravni občine. Možne so tudi druge oblike
storitev za starejše, na primer dnevni centri za starejše v Vrtojbi, ki omogoča dnevno varstvo, v kolikor bo
zadostna kritična masa za delovanje takega centra. Za tovrstne aktivnosti je zadolžen koncesionar v procesu
izbora, ki bo tudi nosilec tega programa.
U2: ODPRAVLJANJE OVIR ZA INVALIDE IN DRUGE RANLJIVE SKUPINE
PROGRAM 1: UREJANJE DOSTOPNOSTI ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE
Že državna strategija »Dostopna Slovenija« določa, da morajo biti vsi objekti v javni rabi dostopni brez ovir.
Občina bo še v nadalje usmerjena v odpravljanje arhitekturnih in tehnoloških ovir, to je ovir zunanjega prostora in
ovir notranjega okolja. Pri organizaciji občinskih javnih dogodkov bo tudi stremela k odpravljanju komunikacijskih
ovir in ovir pri dostopu do informacij. Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba (infrastruktura) ter ostali deležniki
(mehke dejavnosti).
C4: OMOGOČITI KAKOVOSTNE POGOJE ZA ŽIVLJENJE MLADIH
U1: IZGRADNJA STANOVANJ ZA MLADE IN SOCIALNO OGROŽENE V VRTOJBI
PROGRAM 1: STANOVANJA ZA MLADE IN SOCIALNO OGROŽENE
Občina je v preteklih letih skladno s pogoji Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
dodeljevala neprofitna stanovanja v najem, tudi invalidom. Odgovoren nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba v
sodelovanju z zasebnimi investitorji.
C5: KREPITI KULTURNO ŽIVLJENJE
U1: OBOGATITEV KULTURNEGA ŽIVLJENJA
PROGRAM 1: UDEJANJANJE LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBDOBJU 2020-2024
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V javnem interesu občine je, da se na njenem območju izvaja čim več kulturnih prireditev in se na tak način
zagotavlja boljšo dostopnost kulturnih dobrin vsem občanom. Covid obdobje v letu 2020 je omejilo prireditve in
druženja, s čimer so se določene kulturne dejavnosti preselile na splet (virtualno dogajanje), kar moramo
pričakovati tudi v prihodnjih nekaj letih. V tem pogledu je potrebno razvijati vsebine, ki bodo dosegljive na
aplikacijah in drugih virtualnih medijih. Odgovoren nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju s KŠTM
Šempeter-Vrtojba, kulturnimi in turističnimi društvi ter drugimi nosilci s področja kulturne dediščine in turizma.
U2: PORAZDELITEV KULTURNEGA ŽIVLJENJA ENAKOMERNO MED NASELJI ŠEMPETER IN VRTOJBA
PROGRAM 1: PROGRAM PRIREDITEV V NASELJU ŠEMPETER IN V NASELJU VRTOJBA
Predlagan je program prireditev, ki se bodo odvijale, tudi virtualne, ločeno v naselju Šempeter in v naselju
Vrtojba. Odgovoren nosilec je KŠTM Šempeter-Vrtojba v sodelovanju s turističnimi in kulturnimi društvi.

8.5

Programi v okviru prioritete Trajnostna skrb za okolje

P3: TRAJNOSTNA SKRB ZA OKOLJE
C1: IZBOLJŠATI STANJE OKOLJA
U1: SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
PROGRAM 1: NADALJNJE UREJANJE KOLESARSKEGA OMREŽJA
Občina je v preteklih letih veliko vlagala v razvoj kolesarskega omrežja. Zaradi geografskih značilnosti, to so
prevladujoč ravninski teren, zgoščena poseljenost in dejavnosti, privlačno okolje, ima občina velik potencial za
razvoj vsakodnevnega kolesarskega prometa. V zadnjem času je viden porast števila kolesarjev, zaradi česar je
potrebno povezati manjkajoče kolesarske poti v kolesarkem omrežju. Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba.
PROGRAM 2: UREJANJE IN OZNAČEVANJE PEŠPOTI
Hoja predstavlja eno pomembnih oblik mobilnosti. V zadnjih letih je bilo izvedenih veliko občinskih investicij,
namenjenih izboljšanju razmer za pešce. Čeprav je veliko infrastrukture za pešačenje dobro urejene, pa
izgradnja omrežja ni zaključena. Občina bo vlagala v vzpostavljanje sklenjenih, varnih in udobnih pešpoti,
vključno z njihovim označevanjem (od kod, do kod, koliko časa), s čimer se bo večala tudi prepoznavnost.
Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju s turističnimi društvi.
PROGRAM 3: UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA
Trenutno na ravni občine primanjkuje parkirnih prostorov, vendar je to tudi posledica obstoja Splošne bolnišnice
Franca Drganca v Šempetru, ki deluje na ravni regije. Občina bo tudi vnaprej urejala parkirne površine.
PROGRAM 4: UREJANJE ZELENIH KROŽIŠČ
Predlaga se večja urejenost obstoječih krožišč, ki bi identificirala kulturno in zgodovinsko ozadje občine, na
primer z zasaditvijo s cvetjem in zgodovinsko identiteto. Nosilec je Občina Šempeter-Vrtojba.
PROGRAM 5: OHRANJANJE ZELENIH POVRŠIN
Kakovost bivanja in okolja v naseljih je neposredno povezana s stanjem zelenih površin, ki pomembno
prispevajo h kakovosti bivanja, ohranjanju naravnega okolja, zgradbi in doživljanju prostora v naseljih, k zdravju
prebivalcev in njihovemu kakovostnemu preživljanju prostega časa. Zagotavljanje dovolj kakovostnih zelenih
površin, ki opravljajo različne funkcije, je povezano z njihovim celovitim načrtovanjem in urejanjem. Občina si je
do sedaj prizadevala in je njena usmerjenost tudi vnaprej za ohranjanje zelenih površin.
U2: REVITALIZACIJA DEGRADIRANIH OBMOČIJ
PROGRAM 1: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DEGRADIRANIH OBMOČIJ
Asfaltna baza ob Vrtojbenski obvoznici in gramoznica bivšega podjetja Primorje d.d. sta predmet revitalizacije.
Asfaltna baza se nahaja na območju , ki bi po revitalizaciji bilo primerno za športne in druge turistične dejavnosti.
Možnosti so odvisne od pobud v okolju, od čutnega parka, do gledališča na odprtem (amfiteatra). Nosilec je
Občina Šempeter-Vrtojba.
U3: UREJANJE VODOTOKOV IN POPLAVNIH OBMOČIJ
PROGRAM 1: PROTIPOPLAVNI UKREPI NA VRTOJBICI
V letu 2020 se je že pričela izvajati prva faza protipoplavnih ukrepov na Vrtojbici na območju Čukelj in Zapučk, v
naslednjih letih se pričakuje izvedba drugih prirotitetnih protipoplavnih ukrepov na Vrtojbici, vendar to predstavlja
velik finančni zalogaj za občino, zato je realizacija ukrepov vezana na uspešnost pridobivanja državnih in
mednarodnih virov sofinanciranja. Nosilec programa je Občina Šempeter-Vrtojba.
U4: OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
PROGRAM 1: POVEČANJE PRIPRAVLJENOSTI OB NARAVNIH NESREČAH
Gre za organizacijo manjših promocijskih dogodkov, ki omogočajo boljšo pripravljenost ob naravnih nesrečah.
Nosilec programa je Civilna zaščita v sodelovanju z gasilskimi društvi.
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8.6

Programi v okviru prioritete Zeleni turizem

P4: ZELENI TURIZEM
C1: KREPITI NADALJNJI TURISTIČNI RAZVOJ Z UVAJANJEM INOVATIVNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV,
POSEBEJ NA PODROČJU ŠPORTNEGA TURIZMA
U1:KREPITEV ŠPORTNEGA TURIZMA
PROGRAM 1: PROMOCIJA ŠPORTNE PONUDBE
Športna društva in organizatorji športnih dogodkov bodo aktivni na področju športne ponudbe, saj ima občina
bogato in raznoliko športno infrastrukturo. Še posebej je pomemben Športni center Šempeter, v okviru katerega
je moč pričakovati številna državna in mednarodna tekmovanja, vključno s športnimi pripravami. Nosilci
programa so upravljavci športnih objektov v sodelovanju z Občino Šempeter-Vrtojba.
U2:NADALJNJI RAZVOJ ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM 1: INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO
Program se nanaša na investicije v javno športno infrastrukturo vključno z razvojem nastanitvenih kapacitet
(šotorišča, športni tabori). Pričakuje se nadaljnje omogočanje infrastrukturnih pogojev za športni turizem vključno
z urejanjem rekreacijskih površin, pohodniških poti in druge infrastrukture. Nosilec programa je Občina
Šempeter-Vrtojba.
PROGRAM 2: RAZVOJ PODPORNIH STORITEV
Ob rekreacijskih površinah se bodo postopoma razvijale tudi podporne storitve (gostinska ponudba, prodaja
spominkov,...). Nosilci programa so turistični ponudniki in gostinska podjetja.
U3: RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV V POVEZAVI Z OHRANJANJEM IN RAZVOJEM NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
PROGRAM 1: RAZVOJ PRODUKTOV
Turistični ponudniki bodo v sodelovanju s podpornim okoljem razvijali inovativne turistične produkte v povezavi z
ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine. Neizkoriščeni potenciali so tudi na področju tradicije,
kulinarike in zeliščarstva.
C2: POVEZATI DELEŽNIKE NA PODROČJU TURIZMA
U1: POVEZOVANJE LOKALNIH AKTERJEV NA PODROČJU TURIZMA S SKUPNIMI VSEBINAMI IN
PROMOCIJO
PROGRAM 1: OBLIKOVANJE PARTNERSTEV IN RAZVOJ SKUPNIH PROJEKTOV
V okviru nove finančne perspektive 2021-2027 se pričakujejo tudi viri za lokalna okolja, na primer v okviru CLLD,
ki predvideva oblikovanje partnerstev in razvoj skupnih projektov. Nosilci programa bodo turistični ponudniki v
sodelovanju s podpornim okoljem in koordinacijo Občine Šempeter-Vrtojba.
U2: VZPOSTAVLJANJE TESNEJŠIH POVEZAV Z DESTINACIJO NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA
PROGRAM 1: ORGANIZACIJA SKUPNIH DOGODKOV
Pričakuje se intenzivnejše sodelovanje z vodilno destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina, v okviru katere
spada tudi Občina Šempeter-Vrtojba. Prva skupna aktivnost je skupna spletna stran, na kateri se promovirajo
dogodki in turistični ponudniki. Nosilec programa je KŠTM Šempeter-Vrtojba v sodelovanju s podpornim okoljem
in koordinacijo Občine Šempeter-Vrtojba.
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8.7

Kazalniki po ukrepih
UKREP

KAZALNIK

OCENA STANJA
(2019)

OCENA
VREDNOSTI
2023

OCENA
VREDNOSTI
2025

OCENA
VREDNOSTI
2027

P1: Na znanju temelječe gospodarstvo in okolju prijazno kmetijstvo
C1: Krepiti razvitost in konkurenčnost gospodarstva
U1: Ureditev območja MMP Vrtojba

Nova poslovna infrastruktura

0

1

1

1

U2: Uvajanje okolju prijaznih tehnologij

Število projektov na področju OVE in URE

1

2

3

4

38.104

37.342

37.715

38.470

118

122

125

131

3

3

3

4

1

4

2

2

0

3

6

9

0

1

1

1

1

3

4

4

3

3

4

5

C2: Vzpostaviti ugodne pogoje za nadaljnji razvoj podjetnosti in podjetništva
U1: Krepitev visokotehnološkega podjetništva % rasti inovativnih podjetij
U2: Omogočanje mladim razvijanje idej in
zagon podjetij v okviru PTP

Število inkubiranih podjetij v PTP

U3: Ponudba ugodnejših pogojev podjetjem
za vstop v poslovne cone

Število urejenih poslovnih con

C3: Spodbujati kmetijske dejavnosti
U1: Spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva Število občinskih razpisov za spodbujanje
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
P2: Kakovostno življenje za vse generacije
C1: Zagotavljati skladen in enakomeren razvoj ter razvojno povezovati vse dele občine
U1: Ukrepi za celovito povezljivost delov
občine - naselje Šempeter, naselje Vrtojba,
Podmark

Število ukrepov

C2: Spodbujati soudeležbo občanov pri razvoju občine
U1: Poskrbeti za dvosmerno komunikacijo
Število modelov participacije občanov
med občani in občino
C3: Omogočiti kakovostno življenje ranljivim skupinam
U1: Ponudba dodatnih vsebin starejši
generaciji (65+)

Število programov

U2: Odpravljanje ovir za invalide in druge
Število prilagojenih objektov z dostopom za
ranljive skupine
ranljive skupine oziroma prilagojene opreme
C4: Omogočiti kakovostne pogoje za življenje mladih
U1: Izgradnja stanovanj za mlade (do 30 let)
in socialno ogrožene v Vrtojbi
C5: Krepiti kulturno življenje

Število uporabnikov stanovanj

0

20

20

40

U1: Obogatitev kulturnega življenja

Število dogodkov na leto

32

35

40

50

10

20

24

28

U2: Porazdelitev kulturnega življenja
Število dogodkov v Vrtojbi na leto
enakomerno med naselji Šempeter in Vrtojbo
P3: Trajnostna skrb za okolje
C1: Izboljšati stanje okolje
U1: Spodbujanje trajnostne mobilnosti

% zmanjšanja uporabe osebnih avtomobilov na
1.000 prebivalcev

0,50%

2,00%

1,00%

1,00%

U2: Revitalizacija degradiranih območij

Število revitaliziranih območij

0

1

2

2

U3: Urejanje vodotokov in poplavnih območij

Število izvedenih protipoplavnih ukrepov

1

2

3

3

U4: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Število pripravljalnih dogodkov

5

7

7

7

P4: Zeleni turizem
C1: Krepiti nadaljnji turistični razvoj z uvajanjem inovativnih turističnih produktov, posebej na področju športnega turizma
U1: Krepitev športnega turizma

Število novih turističnih produktov

1

2

3

4

U2: Nadaljnji razvoj športne infrastrukture
Število investicij / projektov
U3: Razvoj turističnih produktov v povezavi z
ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne Število novih turističnih produktov
dediščine
C2: Povezovati deležnike na področju turizma

1

3

4

5

2

3

3

4

U1: Povezovanje lokalnih akterjev na področju
Število deležnikov
turizma s skupnimi vsebinami in promocijo

4

7

9

12

U2: Vzpostavljanje tesnejših povezav z
destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina

0

5

6

7

Število skupnih dogodkov (tudi virtualnih)

Realizacija kazalnikov je odvisna od uspešnosti Občine Šempeter-Vrtojba v objavljenih državnih in mednarodnih
razpisih. Že v preteklih programskih obdobjih so se vodstvo občine in njegove strokovne službe trudili za
pridobivanje državnih in mednarodnih sredstev iz javnih razpisov, pri čemer so bili v obdobju 2013-2020 zelo
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uspešni. Ob predvidevanju enake angažiranosti se pričakuje pridobivanje sredstev na predvidenih ukrepih tudi v
bodoče, s čimer se predvideva, da bodo nakazani kazalniki tudi uresničeni.

9
9.1

URESNIČEVANJE STRATEGIJE
Sprejem strategije

Razvojno strategijo Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021-2027 sprejme občinski svet Občine ŠempeterVrtojba, predvidoma v decembru 2020.
Razvojna strategija predstavlja zavezo oziroma temeljni strateški dokument za dolgoročni trajnostni razvoj
celotnega območja občine z namenom kakovostnega življenja vseh njenih prebivalcev.

9.2

Izvajanje strategije

Pobudnik za pripravo razvojne strategije je bila Občina Šempeter-Vrtojba.
Za doseganje ciljev razvojne strategije so predvideni ukrepi, znotraj katerih so identificirani nekateri ključni
razvojni projekti. Vsak projekt mora doprinesti h kazalnikom in k uresničevanju zastavljenih ciljev. Za učinkovitejše
izvajanje ukrepov bodo pripravljeni predvidoma štiriletni akcijski načrti.
Poleg občinskih virov bodo v programskem obdobju 2021-2027 na voljo državni in evropski viri, še posebej na
sledečih področjih:
pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje);
bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim
gospodarstvom,
prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj);
bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT);
bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo);
Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).
Izvajalci razvojne strategije so poleg občine posamezni deležniki, ki delujejo na območju Občine ŠempeterVrtojba oziroma izvajajo na njenem območju posamezne funkcije.

9.3

Spremljanje strategije

Za spremljanje izvajanja razvojne strategije je zadolžen tajnik občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba.
Spremljanje izvajanja strategije se bo izvajalo s spremljanjen kazalnikov, ki so opredeljeni v okviru posameznega
ukrepa. Kazalnike se bo spremljalo vsaki dve leti, z začetkom spremljanja v letu 2021.
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10

ZAKLJUČEK

Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba je strateški dokument dolgoročnega razvoja občine za programsko
obdobje 2021-2027. Strategija predstavlja osnovo za pripravo konkretnejših akcijskih programov.
V prvih poglavjih je pripravljena analiza stanja po področjih, s katero so bile ugotovljene prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti na ravni občine s ciljem, kako se občina lahko bolje in učinkoviteje razvija in dosega
sinergije v širšem prostoru. Pripravljena je bila tudi analitična primerjava s primerljivima občinama, to sta Občina
Komenda in Občina Naklo.
V nadaljevanju je bilo izvedeno anketiranje občanov ter podpornega okolja o zadovoljstvu in ravni razvitosti
občine. Iz analize vprašalnikov je bilo razvidno, na katerih področjih ima občina primerjalne prednosti in na katerih
področjih mora postati učinkovitejša. Podani so bili tudi nekateri razvojni programi, ki jih je smiselno prioritetno
razvijati.
Nato sta bila opredeljena vizija in poslanstvo ter štiri glavne prioritete. Vizija opisuje želeno idealno stanje, ki ga
čeli Občina Šempeter-Vrtojba doseži do leta 2027, torej ob koncu programskega obdobja 2021-2027. Vsaka od
prioritet ima zastavljene cilje z ukrepi in merljivimi kazalniki. Na koncu so opredeljeni še nekateri razvojni
programi, ki pa se bodo stalno dopolnjevali in prioritizirali.
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