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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 

Šempeter-Vrtojba 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 Vrtojbensko-

biljenske 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, 

• razviti javni potniški promet na nivoju vključevanja urbane poselitve na obeh straneh meje z uporabo 

različnih prometnih sredstev (avtobusi, primestna železnica), 

• navezava na V. koridor, 

• izvedba protipoplavnih ukrepov na Vrtojbici, 

• zaščita Vrtojbensko-mirenske podtalnice. 

 

 

1.2 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 

 
1 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba, december 2013, stran 16. 
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primerjavo izbrani Mestna občina Nova Gorica zaradi njene obmejne lege, razvitosti in funkcionalne 
povezljivosti z Občino Šempeter-Vrtojba, ter Občina Ajdovščina zaradi razvitosti.   
 
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 ipd.) dejavnosti je tako še vedno precej odvisna od občinskega središča 
matične občine ter drugih večjih regionalnih središč (Mengeš, Domžale, Ljubljana). Zajema 15 naselij, in sicer 
Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, 
Nasovče, Podboršt pri Komendi, Poslovna cona Komenda, Potok pri Komendi, Suhadole in Žeje pri Komendi.  
Leži v predalpskem svetu na prehodu med Ljubljansko-Kamniško kotlino in Kranjsko-Šenčurskim poljem ter 
Tunjiškim gričevjem. Večina naselij leži v nižinskem delu, izjema je le Komendska Dobrava, ki se nahaja na 
skrajnem severozahodnem robu gričevnatega dela občine. 
 
Glede na krajinske, poselitvene in funkcijske značilnosti je območje občine razdeljeno na tri makroobmočja: 

• nižinski del (Kranjsko-Šenčursko polje); 

• severni gričevnati del (Tunjiško gričevje); 

• južni gričevnati del (območje Koseškega hriba). 
 
Gričevnati predeli občine so pretežno gozdnati, ob naseljih in v dolinah ob vodotokih pa prevladujejo travniške 
površine. Za nižinske dele je značilna kmetijska krajina z manjšimi zaplatami gozdnih površin. Povezovalni 
element celotnega občinskega prostora predstavlja Pšata s svojimi pritoki. 
 
Površina občine meri 24,1 km2 in po svoji površini sodi med manjše občine. 
 

Ključne primerjalne prednosti občine2: 

• izjemna prometna lega glede na obstoječe in načrtovano prometno omrežje v državi in regiji (avtocestni 
sistem, predvidena regionalna železnica, letališče); 

• razvito omrežje poslovnih in gospodarskih con lokalnega (Obrtna cona Potok pri Komendi) in 
regionalnega pomena (Poslovna cona Žeje pri Komendi); 

• privlačno bivalno okolje (bližina večjih središč osrednjeslovenske in Gorenjske statistične regije, cenejša 
stanovanja, bližina delovnih mest, ohranjeno okolje); 

• atraktivna naravna in kulturna krajina ter številni ohranjeni kulturnozgodovinski spomeniki na celotnem 
območju občine; 

• ugodna lega glede na obstoječe in planirane danosti turizma v regiji (Krvavec, Kamniško – Savinjske 
Alpe, Kamnik, Volčji Potok…); 

• kvaliteten potencial športnorekreacijske ponudbe (hipodrom Komenda, naravne danosti). 
 

Ključne usmeritve občine3: 

• 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 od svojega nastanka aktivno oblikuje lastno strategijo razvoja (občinski in sektorski razvojni programi) 
in se hkrati vključuje v različne regionalne pobude (Podjetna regija, Razvojni program podeželja Trkamo na 
vrata dediščine), sočasno pa se povečuje tudi intenziteta razvojnih in poselitvenih pritiskov od zunaj. 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 (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. 

 
2 ATELJE ARKUS, d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Komenda, spremembe in dopolnitve, oktober 2017, stran 5. 
3 ATELJE ARKUS, d.o.o., Občinski prostorski načrt Občine Komenda, spremembe in dopolnitve, oktober 2017, strani 5, 6. 
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Občina Naklo je bila ustanovljena leta 1994 in je ena od 18 občin Gorenjske regije. Združuje tri centre s skupaj 
13 naselji, in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, 
Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje. 
 
Občina leži v Ljubljanjski kotlini, na Kranjski ravnini, in sicer sredi nakelske doline med dvema najstarejšima 
terasama Save in Tržiške Bistrice. Z obeh strani jo obdaja gozdna površina Dobrave in Udin Boršta. Na jugu in 
vzhodu meji na občino Kranj, na severu na občino Tržič, na zahodu in severozahodu pa na občino Radovljica. 
Čeprav nakelska dolina velja za ozko, ima občina Naklo 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 občine4: 

• 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 
partnerstev med prebivalci in organizacijami znotraj občine in privabitvijo t.i. priseljencev v dogajanja v 
občini. 

 
Iz nekdanjega kmečkega naselja se Naklo danes razvija v pravo urbano naselje s številnimi podjetji, obrtnimi 
delavnicami in gostišči, zgodovino Nakla  pa naprej pišejo njegovi prebivalci. Med njimi je potrebno omeniti 
svetovnega popotnika in pisatelja ter danes gotovo najbolj prepoznavnega Naklanca Toma Križnarja. 
 
 
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: Banjšice, Branik (Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske, 
Pedrovo), Čepovan, Dornberk (Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Potok pri Dornberku, Saksid, Tabor, Zalošče) , 
Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne - Bate (Grgarske Ravne, Bate, Dragovica), Kromberk - Loke 
(Kromberk, Loke), Lokovec, Lokve - Lazna (Lokve, Lazna), Nova Gorica (Nova Gorica, Pristava), Osek - Vitovlje 
(Osek, Vitovlje), Ozeljan (Ozeljan, Šmihel), Prvačina, Ravnica (Ravnica, Podgozd), Rožna Dolina (Ajševica, 
Rožna Dolina, Stara Gora), Solkan (Solkan, Šmaver, Sveta Gora), Šempas, Trnovo (Trnovo, Nemci, Voglarji). 
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 občine5: 

• 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 

 
4 Domplan d.d., Občinski prostorski načrt Občine Naklo, stran 5. 
5 LOCUS d.o.o., Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica, dopolnjen osnutek, stran 21.  
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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 občine6: 

• 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.); 

• 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. 
 
 
 

1.3 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 

 
6 FGG Univerze Ljubljana in URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana: Občinski prostorski načrt Občine Ajdovščina, junij 

2014, stran 6. 
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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). 

 

Graf 1: Indeks rasti prebivalstva po občinah v obdobju 2010-2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 

 

Visoka gostota poseljenosti 

Gostota poseljenosti v Občini Šempeter-Vrtojba je zelo visoka, saj znaša 419,5 prebivalcev/km2. Gostota 

poseljenosti v Občini Komenda je 265,0 prebivalcev/km2, v Občini Naklo 190,2 prebivalcev/km2, v MONG 114,3 

prebivalcev/km2, v Občini Ajdovščina 79,2 prebivalcev/km2, slovensko povprečje pa je 103,4 prebivalcev/km2. 

Vse obravnavane občine razen Občine Ajdovščina imajo torej nadpovprečno gostoto poseljenosti glede na 

slovensko povprečje. 



 

 
 

 

  
RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 

 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

- 6 - 

Graf 2: Gostota poseljenosti po občinah v letu 2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 
 

 

Neugodna starostna struktura 

Občina Šempeter-Vrtojba ima glede na slovensko in regionalno povprečje nekoliko slabšo starostno strukturo: le 

14,2% je prebivalcev, starih od 0-14 let, 61,4% je prebivalcev, starih od 15-64 let ter kar 24,4% je prebivalcev, 

starih od 65 let naprej. Občine Komenda, Naklo, Ajdovščina in MONG imajo večji delež mladih (0-14 let), ter 

nižji delež starih (65+) glede na Občino Šempeter-Vrtojba. Razlike med obravnavanimi občinami v starostni 

strukturi so razvidne iz spodnjih grafov. 
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Graf 3: Starostna struktura prebivalcev v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 

 

Graf 4: Starostna struktura prebivalcev v Občini Komenda v letu 2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 
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Graf 5: Starostna struktura prebivalcev v Občini Naklo v letu 2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 

 

Graf 6: Starostna struktura prebivalcev v Občini Ajdovščina v letu 2020 

 

Vir: SURS, lastni preračuni 
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Graf 7: Starostna struktura prebivalcev v MONG v letu 2020 

 

Vir: SURS, lastni preračuni 

 

Graf 8: Starostna struktura prebivalcev v Sloveniji v letu 2020 

 
Vir: SURS, lastni preračuni 

 

 

Visok indeks staranja in trend staranja prebivalstva 

Indeks staranja je v Občini Šempeter-Vrtojba bistveno slabši glede na slovensko povprečje. V letu 2020 je 

znašal 171,9, vendar se je glede na predhodno leto nekoliko znižal. V letu 2020 je bil indeks staranja v  Občini 

Komenda le 68,9 (torej je število mladih v starosti 0-14 let večje od števila starejših od 65+ let), v MONG 99,4, v 

Občini Ajdovščina 103,0, v Občini Naklo 128,2 (še vedno nižje od slovenskega povprečja), slovensko 

povprečje pa je bilo 134,3. 
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Tabela 1: Rast in število prebivalcev Slovenije in Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju od leta 2010 do 2020 

  Starost - SKUPAJ 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 2016H1 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 

Spol - SKUPAJ SLOVENIJA 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 2.080.908 2.095.861 

  Šempeter - Vrtojba 6.406 6.351 6.346 6.348 6.302 6.280 6.279 6.244 6.168 6.234 6.292 

Moški SLOVENIJA 1.014.107 1.014.563 1.016.731 1.019.061 1.020.874 1.022.229 1.023.333 1.025.125 1.027.041 1.038.656 1.051.066 

  Šempeter - Vrtojba 3.232 3.188 3.182 3.157 3.119 3.096 3.115 3.097 3.077 3.098 3.133 

Ženske SLOVENIJA 1.032.869 1.035.626 1.038.765 1.039.760 1.040.211 1.040.645 1.040.855 1.040.770 1.039.839 1.042.252 1.044.795 

  Šempeter - Vrtojba 3.174 3.163 3.164 3.191 3.183 3.184 3.164 3.147 3.091 3.136 3.159 
Vir: SURS (01.01.2010-2020; 2010-2020H1 – 01.01.) 
 

Graf 9: Projekcije prebivalstva v Sloveniji do leta 2100 

 
Vir: SURS (01.01.2019-2100; 2019-2100H1 – 01.01.), EUROPOP 2019 
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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. 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 dejavnostmi. 
 
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 
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 (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 državi. 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. 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. 
 
Ajdovščina je uspešno prebrodila gospodarsko krizo. Občina se trudi pospeševati razvoj podjetništva na različne 
načine. Tako na obrobju mestnega središča, kot na obrobju občine, predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko 
dolino, so svoj prostor dobile komunalno opremljene poslovne in obrtne cone. Nove investitorje pa občina vabi 
tudi na drugačne načine.   
 
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. Izguba delavnih mest ni samo posledica gospodarske krize v povezavi s 
prestrukturiranjem gospodarstva v tranziciji, temvec tudi posledica izgube enega ključnih gospodarskih 
generatorjev na območju, to je državne meje. Tokovi dnevne delovne migracije kažejo tudi veliko navezanost na 
sosednjo Gorizio (Italija) ter relativno močne dnevne migracije na območje Ljubljane. 
 

 

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. V letu 2019 je znašala stopnja delovne aktivnosti v Občini Šempeter-Vrtojba 67,7 in je bila višja od 

stopnje, zabeležene v MONG (67,5) ter nižja od stopnje, zabeležene v Občini Ajdovščina (69,1), Občini Naklo 

(69,2) in v Občini Komenda (71,7), vendar še vedno višja od slovenskega povprečja (66,0). Stopnja rasti 

delovne aktivnosti je v obdobju 2015-2019 porasla v Občini Šempeter-Vrtojba za 9,2 odstotne točke, v Občini 
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Ajdovščina za 9,7 odstotne točke, v MONG za 9,0 odstotne točke, v Občini Naklo za 8,6 odstotne točke in v 

Občini Komenda za 6,4 odstotne točke. 

 

Graf 10: Stopnja delovne aktivnosti po občinah v obdobju 2015-2019 

 
Vir: SURS 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bistveno nižja od slovenskega povprečja 

V letu 2015 je bila v Občini Šempeter-Vrtojba stopnja registrirane brezposelnosti 11,0, v letu 2016 9,2, v letu 

2017 7,4, v letu 2018 6,5, v letu 2019 6,3 in v letu 2020 (januar-november) 6,4. Iz podatkov je razvidno, da 

stopnja registrirane brezposelnost iz leta v leto pada, in sicer je v obdobju 2015-2020 padla za 4,6 odstotnih točk. 

V letu 2020 (januar-november) je bila tudi bistveno nižja od slovenskega povprečja (8,7), vendar višja od 

identificirane v Občini Naklo (5,7) in v Občini Komenda (5,0). V MONG je le-ta bila v enakem obdobju višja 

(7,1), v Občini Ajdovščina pa enaka kot v Občini Šempeter-Vrtojba (6,4). 

 

Število podjetij in število oseb, ki delajo, narašča 
Število podjetij, registriranih v Občini Šempeter-Vrtojba, je v obdobju od leta 2014 do 2016 naraščalo, v letu 
2017 upadlo in v letu 2018 zopet nekoliko naraslo. Kljub temu pa je indeks rasti podjetij v obdobju 2014-2018 102, 
torej se je število podjetij v navedenem obdobju povečalo za 2 odstotni točki. V Občini Komenda je število 
podjetij v obdobju 2015-2018 stalno naraščalo, v Občini Naklo pa je bilo v letih 2016 in 2017 zaznati upad števila 
podjetij, v letu 2018 pa zopet njihov porast. V MONG je število podjetij naraščalo z izjemo v letu 2017, v Občini 
Ajdovščina pa je zaznati stalen porast števila podjetij v obravnavanem obdobju. 
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Graf 11: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah v obdobju 2015-2020 (januar-november) 

 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

 
 

Graf 12: Število podjetij v Občini Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, MONG, Komenda in Naklo v obdobju 
2014-2018 

 
Vir: SURS 
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Število oseb, ki delajo7, je od leta 2014 do leta 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba stalno naraščalo. Indeks rasti 
števila oseb, ki delajo, je v obdobju 2014-2018 122,8, torej se je število oseb, ki delajo, v obravnavanem obdobju 
povečalo za 22,8 odstotnih točk. Tudi v Občini Komenda je število oseb, ki delajo v obdobju 2014-2018 stalno 
naraščalo, v obravnavanem obdobju se je povečalo za 34 odstotnih točk. V Občini Naklo je število oseb, ki 
delajo, v letu 2015 močno upadlo, od leta 2016 je malo naraslo, v letu 2017 zopet nekoliko upadlo in v letu 2018 
nekoliko naraslo. V obravnavanem obdobju se je število podjetij zmanjšalo za 26,6 odstotnih točk. V MONG je 
število oseb, ki delajo, naraščalo, z izjemo v letu 2018, v obravnavanem obdobju se je povečalo za 6,9 odstotnih 
točk. V Občini Ajdovščina je število oseb, ki delajo, stalno naraščalo, v obravnavanem obdobju se je povečalo 
za 20,7 odstotnih točk. 
 

Graf 13: 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  
Na območju Občine Šempeter-Vrtojba so gospodarske družbe, ki so v letu 2018 oddale letna poročila, ustvarile 
520.272.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 12,8% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. Na območju 
Občine Ajdovščina so gospodarske družbe, ki so v letu 2018 oddale letna poročila, ustvarile 526.272.000€ 
prihodkov, kar je predstavljalo 12,9% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. Na območju MONG so 
gospodarske družbe, ki so v letu 2018 oddale letna poročila, ustvarile 1.120.134.000€ prihodkov, kar je 
predstavljalo 30,0% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji.  V Občini Komenda so gospodarske družbe, ki 
so oddale letna poročila, ustvarile 803.491.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 1,7% vseh prihodkov 
Osrednjeslovenske regije, v Občini Naklo pa so družbe ustvarile 472.539.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 
6,6% vseh prihodkov, ustvarjenih v Gorenjski regiji. Na območju Občine Šempeter-Vrtojba so gospodarske 
družbe, ki so v letu 2019 oddale letna poročila, ustvarile 534.579.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 12,6% vseh 
prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. Na območju Občine Ajdovščina so gospodarske družbe, ki so v letu 2019 
oddale letna poročila, ustvarile 609.802.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 14,3% vseh prihodkov, ustvarjenih v 
Goriški regiji. Na območju MONG so gospodarske družbe, ki so v letu 2019 oddale letna poročila, ustvarile 
1.262.384.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 29,7% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. V Občini 
Komenda so gospodarske družbe ustvarile 899.512.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 1,9% vseh prihodkov v 
Osrednjeslovenski regiji, v Občini Naklo pa so družbe ustvarile 493.006.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 
6,8% vseh prihodkov, ustvarjenih v Gorenjski regiji. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v Občini Šempeter-
Vrtojba so bili v letu 2018 izkazani v deležu 20,3%, v Občini Ajdovščina 13,1%, v MONG 20,0%, v Občini 
Komenda le 1,2% in v Občini Naklo le 1,7%. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu v Občini Šempeter-Vrtojba 

 
7 Vse osebe, ki delajo pri opazovani enoti (plačane in neplačane) in tudi vse tiste osebe, ki delajo izven enote, ki ji pripadajo ter 

jih plačuje. Enota opazovanja je podjetje, registrirano kot pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek 
ali zaposlene osebe ali investicije. 
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so bili v letu 2019 izkazani v deležu 20,2%, v Občini Ajdovščina 16,2%, v MONG 18,7%, v Občini Komenda le 
1,2% in v Občini Naklo le 2,1%.   
 
Na območju Občine Šempeter-Vrtojba so samostojni podjetniki, ki so v letu 2018 oddali letna poročila, ustvarili 
11.499.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 4,2% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. Na območju Občine 
AJdovščina so samostojni podjetniki, ki so v letu 2018 oddali letna poročila, ustvarili 51.876.000€ prihodkov, kar 
je predstavljalo 19,1% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji, na območju MONG pa 66.385.000€ prihodkov, 
kar je predstavljalo 24,4% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. V Občini Komenda so samostojni 
podjetniki ustvarili 19.213.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 1,6% vseh prihodkov, ustvarjenih v 
Osrednjeslovenski regiji, v Občini Naklo pa 15.570.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 3,0% vseh prihodkov, 
ustvarjenih v Gorenjski regiji. Na območju Občine Šempeter-Vrtojba so samostojni podjetniki v letu 2019 
ustvarili 11.956.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 4,4% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji. Na območju 
Občine Ajdovščina so samostojni podjetniki v letu 2019 ustvarili 53.947.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 
19,7% vseh prihodkov, ustvarjenih v Goriški regiji, na območju MONG pa 66.318.000€ prihodkov, kar je 
predstavljalo 24.2% vseh prihodkov, usvarjenih v Goriški regiji. V Občini Komenda so samostojni podjetniki 
ustvarili 19.976.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 1,6% vseh prihodkov v Osrednjeslovenski regiji, v Občini 
Naklo pa 16.948.000€ prihodkov, kar je predstavljalo 3,3% vseh prihodkov, ustvarjenih v Gorenjski regiji. 
 

Graf 14: 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 15: 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€. 
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Graf 16: Indeks rasti neto dodane vrednosti na zaposlenega 2019/2018 v gospodarskih družbah po 
občinah 

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

 

Graf 17: Indeks rasti neto dodane vrednosti na zaposlenega 2019/2018 pri samostojnih podjetnikih po 
občinah 

 
Vir: AJPES, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Goriški regiji v letih 2018 in 
2019, lastni preračuni 
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V letu 2019 so gospodarske družbe, ki so oddale letna poročila, izkazale čisto izgubo, neto podjetnikov 
dohodek nekoliko pada 
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€. V letu 2018 so gospodarske 
družbe, ki so oddale letna poročila v Občini Ajdovščina izkazale neto čisti dobiček v višini 35.991.000€, v letu 
2019 pa v višini 34.941.000€. V letu 2018 so gospodarske družbe, ki so oddale letna poročila v MONG izkazale 
neto čisti dobiček v višini 48.080.000€, v letu 2019 pa v višini 56.446.000€.V letu 2018 so gospodarske družbe v 
Občini Komenda izkazale neto čisti dobiček v višini 30.485.000€, v letu 2019 pa v višini 34.253.000€. V letu 
2018 so gospodarske družbe v Občini Naklo izkazale neto čisti dobiček v višini 17.656.000€, v letu 2019 pa v 
višini 13.934.000€. 

 

Graf 18: 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€. V letu 2018 je bil v Občini Ajdovščina izkazan 
neto podjetnikov dohodek v višini 4.608.000€, v letu 2019 pa v višini 4.464.000€. V letu 2018 je bil v MONG  
izkazan neto podjetnikov dohodek v višini 6.627.000€, v letu 2019 pa v višini 5.768.000€. V letu 2018 je bil v 
Občini Komenda izkazan neto podjetnikov dohodek v višini 1.711.000€, v letu 2019 pa v višini 1.481.000€. V letu 
2018 je bil v Občini Naklo izkazan neto podjetnikov dohodek v višini 1.194.000€, v letu 2019 pa v višini 
1.128.000€. 
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Graf 19: 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 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške: 
Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Javnega sklada malega gospodartva Goriške. Javni sklad 
uresničuje namen za katerega je ustanovljen z naslednjimi ukrepi: 

• dajanje posojil za projekte malega gospodarstva; 
• dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo; 
• subvencioniranje obrestne mere in drugih pogojev za vračanje posojil, ki jih odobravajo poslovne banke 
• in druge finančne organizacije; 
• sovlaganje v projekte malega gospodarstva; 
• vlaganja ali financiranja poslovne infrastrukture (obrtne cone, podjetniške cone). 

 
Primorski tehnološki park d.o.o.: 
Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica in solastnica gospodarske družbe Primorski tehnološki park d.o.o., 
ki je bila ustanovljen adecembra 1999. Primorski tehnološki park skrbi za nastanek, delovanje in rast tehnološko 
najzahtevnejših podjetij z visokim tržnim potencialom. Podjetjem pomagamo pri premagovanju podjetniških in 
tržnih izzivov, s ciljem, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v produkte in storitve ter vstopijo na trg. V 
Primorskem tehnološkem parku želijo ustvariti mednarodno prepoznavno poslovno okolje, ki bo privlačno za 
vrhunska, inovativna, visoko-tehnološka podjetja in znanstveno-raziskovalni svet ter s tem prispevati h 
gospodarskemu razvoju regije. Na razpolago daje infrastrukturo, gradi povezave s centri znanja in tehnologij, 
spodbuja mreženje, vzpostavljamo sinergije ter ponuja poslovne in druge storitve. 
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Glavne storitve Primorskega tehnološkega parka so: 

• nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti, 
• pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov, 
• mednarodno povezovanje, 
• marketinška pomoč, 
• obveščanje, 
• izdelava poslovnega načrta in 
• pridobivanje investitorjev. 

 
Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o.: 
Občina Šempeter-Vrtojba je soustanovitelj Regijske razvojne agencije severne Primorske d.o.o.. RRA je bila 
ustanovljena z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati razvojne projekte, 
financirane tako iz domačih kot tudi iz mednarodnih virov. Njena naloga je, da v svojem okolju prepozna potrebe 
gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije. 
 
Poslanstvo RRA severne Primorske je: 

• spodbujati celovit razvoj na gospodarskem, socialnem, okolje-varstvenem in prostorskem področju v 
Goriški statistični regiji, 

• pripravljati in uresničevati regionalni razvojni program ter druge skupne razvojne programe, 
• svetovati in pospeševati razvoj na področju inovacij in tehnološki razvoj, 
• podpirati lokalno podjetništvo in oblikovati sodobno gospodarsko infrastrukturo, 
• pridobivati domače in tuje vire financiranja,  
• biti prijazna in koristna agencija za vse subjekte v regiji ter pospeševati regionalni razvoj tako v Sloveniji 

kot tudi med državami članicami Evropske unije in pristopnimi članicami, 
• s svojo dejavnostjo zboljšati življenjsko raven vseh, ki živijo na severnem Primorskem. 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica: 
V OOZ Nova Gorica so združene pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji 
kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike 
njihovega združevanja in imajo na območju delovanja zbornice sedež obrata oziroma firme. Zbornica je 
organizacija, ki je odprta navzven, zato se v njej lahko združujejo tudi vsi, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo 
in poslovanje obrti. 
 
Deluje v naslednjih občinah: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in  
Mestne občine Nova Gorica. 
 
GZS Območna zbornica za severno Primorsko: 
Območna zbornica je prostovoljna oblika organiziranosti gospodarstva v Goriški statistični regiji, ki obsega trinajst 
občin: Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren- 
Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava. 
 
So del sistema Gospodarske zbornice Slovenije, ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v 
odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za 
gospodarski razvoj. 
 

 

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 
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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.  
 
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 Vrtojbensko-
biljenskih gričev, Markovega hriba, Bukovnika kot tudi območja porečja vodotoka Lamovščka. 
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Slika 1: Športni park Šempeter pri Gorici 

 
Vir: Občina Šempeter-Vrtojba 

 
 
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 2: Poti miru v Občini Šempeter-Vrtojba 

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

 
 

http://www.sempeter-vrtojba.si/turisticne-informacije/pot-miru-v-obcini-sempeter-vrtojba/
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Graf 20: 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 
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 Šempeter-

Vrtojba, 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, 
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• 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, 

• 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. 

 

 

1.6 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 Vipave. 
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V Občini Ajdovščina je med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo, v zadnjih letih pa se 

pospešeno vrača nazaj tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha 

vinogradov, pretežno so z vinogradi zasajeni Vipavski griči, delno tudi dolina. Skozi Vipavsko dolino pa je 

speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo občine. Veliko priložnosti ostaja na 

področju sadjarstva in zelenjadarstva, saj dežela ponuja izredno ugodne pogoje. 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. V Občini Ajdovščina je bilo le-teh 20,4% (površina 

kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 prebivalcev je bila 266 ha), v MONG 13,3% (površina kmetijskih zemljišč v 

uporabi na 1.000 prebivalcev je bila 116 ha), v Občini Komenda 43,2% (površina kmetijskih zemljišč v uporabi 

na 1.000 prebivalcev je bila 193 ha) in v Občini Naklo 33,5% (površina kmetijskih zemljišč v uporabi na 1.000 

prebivalcev je bila 181 ha). Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila v Občini 

Šempeter-Vrtojba le 2,3 ha, v Občini Ajdovščina 5,2 ha, v MONG 4,1 ha, medtem ko je bila le-ta v Občini 

Komenda 10,7 ha in v Občini Naklo 8,7 ha. 

Graf 21: 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 
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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. 

 

Graf 22: Raba kmetijskih zemljišč v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2010 

   
Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev 2010 

 

 

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: 

Zavzema se za razvoj kmetijstva s poudarkom na izročilih preteklosti, za kmetijstvo, osnovano na novih znanjih 

kot nadgradnji tradicije in vsega spoštovanja vrednih starih znanj. Ne smemo pozabiti niti na bogato izročilo -  

avtohtone pasme živali in avtohtone sorte ter stare semenske vrste. Ena od prioritet je tudi varna hrana in z njo 

povezano varstvo potrošnikov. Okolju, rastlinam, živalim in ljudem je potrebno ustvariti prijazno pot hrane, ki se 

bo začela na kmetiji z integrirano, po možnosti ekološko pridelavo, končala pa na polici trgovine, na mizi lokala ali 

pred gostom turizma na kmetiji.  

 

Ukvarjajo se tudi s klimatskimi spremembami, ki jim ni moč ubežati, nanje se je potrebno čim prej in čim bolje 

prilagoditi in pri tem poskrbeti, da ne bo trpela kakovost tal, vode in zraka. Pomembno je tudi povezovanje 
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pridelovalca, predelovalca in potrošnika, teorije in prakse, pa tudi kmetijstva z drugimi področji človekovega 

udejstvovanja. V povezovanju in znanju  je moč pridobiti najboljše rešitve za ohranjanje vitalnega podeželja in 

njegove socialne stabilnosti ter možnost za ustvarjanje zelenih delovnih mest. 

 

V okviru zavoda deluje tudi Sadjarski center Bilje, ki proučuje koščičaste sadne vrste. Dejavnosti Sadjarskega 

centra Bilje so usmerjene v oskrbo drevesničarjev z izhodiščnim – matičnim materialom (cepiči), v proučevanje 

sort, podlag in tehnologije pridelave koščičarjev (breskev, češnja, marelica, sliva); zaradi ugodnih naravnih 

danosti, tradicije pridelave in interesa pridelovalcev proučujejo tudi hruške, kaki, jablane ter tolerantne sorte 

namiznega grozdja, v sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi ustanovami doma in po svetu, v 

izobraževanje pridelovalcev in kmetijskih svetovalcev (predavanja, organizacija razstav sadja, demonstracije 

sadjarske mehanizacije in pripomočkov ter prikazi tehnoloških ukrepov). 

 

Šolsko posestvo v okviru Biotehniške šole, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica: 

Šolsko posestvo obsega 19 ha kmetijskih površin in sicer: 

• vinograd zasajen z različnimi sortami; 

• dva večja nasada kakija in marelic; 

• oljčnik; 

• njivske in zelenjadarske površine z rastlinjaki; 

• kolekcijski nasad sadnih vrst; 

• sodobno urejen pašnik za drobnico. 

 

Posestvo se razprostira se na treh lokacijah, in sicer v okolici šole v Šempetru, na Markovem hribu, na 

vrtojbenskem polju in v gramoznici. Biotehniška šola je vključena tudi v raziskovalno mrežo vrtnarskih postaj in 

centrov. 

 

Društva v Občini Šempeter-Vrtojba:  

- Čebelarsko društvo Šempeter-Vrtojba; 

- Goriško oljkarsko društvo; 

- Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA Goriška. 

 

 

1.7 Družbene dejavnosti na območju Občine Šempeter-Vrtojba in primerljivih občin 
 
 

1.7.1. Zdravstvo 
 
Na področju družbenih dejavnosti v Občini Šempeter-Vrtojba izstopa zdravstvo z regijsko bolnišnico, ki ima na 
naselje močan dnevni migracijski vpliv. Sama mreža zdravstvenih dejavnosti je tudi na nivoju lokalne oskrbe 
ustrezna.  
 
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). 
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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 
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. Na ravni Občine Ajdovščina deluje sedem enot vrtcev, ki sodijo pod okrilje Otroškega vrtca 
Ajdovščina. Na ravni MONG deluje 16 enot vrtcev. Na ravni Občine Komenda in na ravni Občine Naklo delujeta 
dve enoti vrtca. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v Občini Šempeter-Vrtojba 297 otrok, vključenih v vrtec, v 
šolskem letu 2018/2019 se je njihovo število povzpelo na 317 in v šolskem letu 2019/2020 zopet padlo na 298. 
Primerjava z ostalimi občinami je razvidna iz spodnjega grafa. 
 



 

 
 

 

 

29 

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

- 29 - 

Graf 23: 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. V šolskem letu 2019/2020 je 23 učencev obiskovalo oddelek v osnovnih šolah v Občini Šempeter-
Vrtojba, medtem ko jih je bilo v Občini Ajdovčina 17,1, v MONG 19, Občini Komenda 23,2 in v Občini Naklo 
18,4.  
 

Graf 24: Število učencev na oddelek v osnovnih šolah v izbranih občinah v šolskih letih 2017/2018 do 
2019/2020 

 
Vir: SURS 
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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 občinah Ajdovščina, 
MONG, Komenda in Naklo se njihovo število v zadnjem šolskem letu zmanjšuje. 
 

Graf 25: 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. 
 

Graf 26: Število študentov na 1.000 prebivalcev v izbranih občinah v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in 
2019/2020 

 
Vir: SURS 
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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. 

  
V Občini Šempeter-Vrtojba je osnovna šola organizirana v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Poleg matične šole v Šempetru, delujeta še podružnica šole v 
Vrtojbi in podružnica šole na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v 
Šempetru tudi oddelek šole in vrtca. Predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici za dobo 4 let so imenovani.  
 
Osnovna šola Kozara: Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Osnovna šola KOZARA Nova 
Gorica, v okviru katerega je organizirana devetletna osnovna šola, ki opravlja veljavni izobraževalni program za 
obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnica Občine Šempeter-Vrtojba v 
v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica za dobo 4 let je imenovana.  
 
Glasbena šola Nova Gorica, Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici: Tradicija glasbenega izobraževanja 
v Šempetru je že zelo dolga. Danes tu deluje Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici. Občina Šempeter-
Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Glasbena šola Nova Gorica. Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba Svetu 
zavoda Glasbene šole Nova Gorica za dobo 4 let je imenovan.  
 
Srednje šole 
Srednje in poklicne šole pomenijo nadgradnjo osnovnošolske izobrazbe in stremijo k poklicni usmeritvi 
posameznika. Organiziranje srednje šol in skrb zanje ni v pristojnosti občin. V Šempetru pri Gorici deluje 
Biotehniška šola, ki je organizirana v okviru Šolskega centra Nova Gorica. Prav tako je tem oviru organiziran tudi 
Dijaški dom. 
 
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola: Šolsko posestvo obsega 12 ha kmetijskih površin in sicer vinograd 
zasajen z različnimi sortami, dva večja nasada kakija in marelic, oljčnik, njivske in zelenjadarske površine z 
rastlinjaki, kolekcijski nasad sadnih vrst ter sodobno urejen pašnik za drobnico. Posestvo se razprostira se na treh 
lokacijah: 

• v okolici šole v Šempetru; 

• na Markovem hribu; 

• na vrtojbenskem polju; 

• v gramoznici. 
 
Biotehniška šola je vključena v raziskovalno mrežo vrtnarskih postaj in centrov. 
 
Dijaški dom: V dijaškem domu poleg dijakov in študentov z veseljem sprejemajo tudi goste – tako domače kot tudi 
iz ostalih držav. 
 
Visokošolski programi 
Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske: Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Visokošolskega 
in raziskovalnega središče Primorske (skrajšano VIRS Primorske). VIRS je zavod, ki predstavlja interese 
predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji. 
Naloge zavoda so predvsem v koordinaciji pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih 
programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih 
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programov in ustanov, zelo pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in 
raziskovalnimi organizacijami. 
 
Izobraževanje odraslih 
Ljudska univerza Nova Gorica: Občina Šempeter-Vrtojba za področje izobraževanja odraslih skrbi kot 
soustanoviteljica zavoda Ljudska univerza  
Nova Gorica. Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba Svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za dobo 4 let je 
imenovan.  
 
 

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 
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 so: 
 

ESD IME TIP POVRŠINA 
(ha) 

DELEŽ (%) 

16175 Vrtojba – Stražarski stolp profana stavbna 
dediščina 

0,0 0,00% 

4865 Bukovica pri Gorici – vojaško pokopališče iz 
I. svetovne vojne  

memorialna dediščina 0,13 0,01% 

4038 Šempeter pri Gorici – Cerkev sv. Petra sakralna stavbna 
dediščina 

0,21 0,01% 

4748 Bilje – Arheološko območje Praprotno in 
Križcijan 

arheološka dediščina 0,48 0,03% 

4879 Šempeter pri Gorici – Coroninijeva vila profana stavbna 
dediščina  

1,73 0,12% 

Skupaj 2,55 0,17% 

 
 
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: 
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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 

• 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 je osrednja območna knjižnica, ki deluje na področju šestih občin. 
Ustanoviteljice knjižnice so poleg Mestne občine Nova Gorica tudi občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, 
Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Predstavnik Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda je imenovan za 5 let. 
 
Goriški muzej je pokrajinski splošni muzej. S svojim delovanjem pokriva območje historične Goriške oziroma tisti 
njen del, ki je danes v Republiki Sloveniji. 
  
Kulturni dom Nova Gorica bogati kulturno življenje širšega Goriškega območja. S svojo razvejano glasbeno, 
likovno in filmsko dejavnostjo skrbi za kakovostno kulturno in umetniško rast severnoprimorske regije. Glasbena 
ponudba privablja številne ugledne slovenske in tuje glasbene poustvarjalce, ki se predstavljajo tako v okviru 
Glasbenega abonmaja kot ostale pestre koncertne ponudbe različnih glasbenih zvrsti. Ljubitelji vizualne umetnosti 
svojo muzo najdejo v Mestni galeriji Nova Gorica, ki je prerasla v eno izmed osrednjih likovnih razstavišč za 
sodobno vizualno umetnost na Primorskem ter postala prepoznavna in referenčna tudi v širšem slovenskem 
prostoru. Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica je tudi prizorišče umetniškega filma, v okviru katerega  
zavzema pomembno mesto abonma Filmsko gledališče. 
  
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je najpomembnejša gledališka ustanova v zahodnem delu Slovenije. 
Gledališka snovanja v Novi Gorici so se začela leta 1955 z ustanovitvijo polprofesionalnega Goriškega 
(mestnega) gledališča, ki je leta 1969 preraslo v profesionalno institucijo in se preimenovalo v Primorsko dramsko 
gledališče. Leta 1994 je bila zgrajena nova gledališka stavba z moderno odrsko tehnologijo, leta 2004 pa je 
gledališče dobilo status institucije nacionalnega pomena, ki jo v celoti finančno podpira država, in spremenilo ime  
v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. 
 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v Sloveniji, ustanovljen leta 1972. Njegova 
glavna naloga je skrb za arhivsko gradivo, to je najdragocenejše zapise iz naše preteklosti, na območju današnjih 
občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-
Vrtojba, Tolmin in Vipava. 
  
Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica: Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno 
službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične kulturne dediščine. Delovanje in ureditev 
zavoda opredeljuje ZVKDS1 (UR.l.št. 16/2008) in Sklep o  
ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (Ur.l. št. 65/2008). 
  
Javni sklad za kulturne dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica: Območna izpostava JSKD Nova Gorica 
pokriva kulturno dejavnost na območju občin Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba in Miren-
Kostanjevica. Sklad: 

• organizira in posreduje kulturne prireditve, 

• pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije, 

• izdaja revije in druge publikacije, 
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• na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in 
opremo, 

• podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo. 
 
 

1.7.4. Stanovanja 
 
Stanovanja v občini so predvsem v Šempetru mlajšega izvora. Delež starih stanovanj je zanemarljiv. 
Nezasedenih stanovanj je okoli 14%. 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 
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 
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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 je najpomembnejša ustanova, v kateri občani lahko urejajo večino svojih 
pravic s področja socialnega varstva. Pomembno vlogo imata tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 
Center za pomoč na domu je leta 2016 prešel pod okrilje Doma upokojencev Nova Gorica. Pomoč na domu 
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti (nad 65 let) ter v drugih primerih, ko socialna 
oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo in je namenjena 
upravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi, oz. nimajo možnosti nuditi. Na Center za pomoč na domu se 
lahko obrnete, ko potrebujete pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in pomoči pri ohranjanju 
socialnih stikov. Pod domeno centra pa spadajo tudi Hiša dobre volje v Mirnu, Center za dnevne aktivnosti 
starejših v Šempetru pri Gorici in Medgeneracijsko središče Nova Gorica.  
 
Center za dnevne aktivnosti starejših: V letu 2006 je bil v Šempetru pri Gorici odprt Center za dnevne aktivnosti 
starejših. Center zagotavlja prostor za druženje občanov vseh generacij. Tu potekajo individualne in skupinske 
aktivnosti, klubske dejavnosti obeh društev upokojencev, dejavnosti skupin starih ljudi za samopomoč, 
svetovalne, izobraževalne in druge oblike aktivnosti. 
 
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: Zakon o gasilstvu (ZGas) pravi, da 
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Na podlagi 
načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:  

• redno delovanje gasilskih enot; 

• gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; 

• vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in ¬opreme; 

• izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; 

• gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva; 

• povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva; 

• povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 3. 
člena tega zakona; 

• opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 
 
Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij. 
 
Občina Šempter-Vrtojba je soustanoviteljica: Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota 
Nova Gorica (Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova 
Gorica (Uradno glasilo, št.: 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št.: 20/02 in Ur. l. RS, št.: 90/2006)). 
V okviru tega zavoda deluje poklicna gasilska enota VI. kategorije, ki ima nalogo zagotavljati javno gasilsko 
službo na območju občin ustanoviteljic zavoda. 
 
Poleg tega na območju Občine Šempeter-Vrojba deluje tudi Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici, v 
okviru katerega deluje prostovoljna gasilska enota. 
 
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.  
 
S pravnega vidika EZTS temelji na konvenciji, ki je ustanovni dokument udeleženih subjektov, in na statutu, ki 
zajema določila glede organizacije in delovanja. Je pravna oseba, njegova naloga pa je, da uresničuje programe 
in projekte ali specifične naloge s področja čezmejnega sodelovanja. 
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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. 
 
Specifični cilj EZTS je strateško usklajevanje politik na območju treh občin ustanoviteljic - Občine Gorica, Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer: 
 
upravljanje, izvajanje in posodabljanje infrastruktur, transporta, mobilnosti in logistike; 

• usklajevanje politike javnega prevoza s skupnim/usklajenim upravljanjem prevoznih storitev; 

• upravljanje intermodalnih logističnih terminalov na območju treh občin; 

• koriščenje in upravljanje lokalnih energetskih virov; 

• oblikovanje skupnega energetskega načrta. 
 

oblikovanje skupnih posegov tudi na drugih področjih, ki so usmerjena h krepitvi ekonomske in socialne kohezije. 
EZTS izvaja naslednje naloge: 

• spodbuja, oblikuje in izvaja projekte teritorialnega sodelovanja; 

• zastopa interese območja treh občin v državah članicah in v evropskih institucijah; 

• išče in upravlja z razpoložljivimi finančnimi viri; 

• pristopa v organe, društva in mreže v skladu s cilji EZTS; 

• upravlja operativne programe v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja; 

• izvaja druge naloge, ki prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev v skladu z evropsko zakonodajo, 
notranjim pravom, ki ureja EZTS, in z državno zakonodajo članic. 

 
 

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. 
 
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 
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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 Šempeter-
Vrtojba 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. 
 

Slika 3: Zasnova cestnega in mirujočega prometa v OPN Občine Šempeter-Vrtojba  

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

 
 
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. 
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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. 
 
 
Slika 5: Dostopnost iz središča Šempetra pri Gorici peš 

 

Vir: Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba, Omega consult d.o.o., junij 2017 
 
 
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. 
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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 občine 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, kot je to razvidno iz spodnjega 
grafa. 
 
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. Primerjava z Občino 
Komenda in Občino Naklo je razvidna iz spodnjega grafa.  
 

Graf 27: Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev v izbranih občinah v obdobju od 2009-2019 

 
Vir: SURS 
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Graf 28: Povprečna starost osebnih avtomobilov v izbranih občinah v obdobju od 2009-2019 

 
Vir: SURS 

 
 
Institucije, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba na področju prometa: 
 
Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d.: Gospodarsko javno službo 
vzdrževanje občinskih javnih izvaja kot koncesionar družba Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje 
in gradnjo cest, d. d. Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje te gospodarske javne službe ureja z Odlokom o 
občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008). 
 
Avrigo, Družba za avtobusni promet in turizem, d. o. o.: Gospodarsko javno službo izvajanje javnega 
mestnega prometa izvaja kot koncesionar družba Avrigo 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 prostorsko-
funkcionalno, 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 
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kakovostmi, kvaliteto naravnih virov ter ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Poleg kmetijstva, 
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 pomena8. 
 
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, 

 
8 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.: Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba, december 2013. 
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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. 
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 vrednota: 

 

Varovanje Oznaka Površina (ha) Delež 

Narava – ožja območja Šempeter – ciprese na pokopališču 0 0% 

 

Območja Natura 2000 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 Oznaka Površina (ha) Delež 

Narava – Natura 2000 Dolina Vipave 460,61 30,76% 

 

 

Institucije, ki delujejo na področju okolja in prostora: 

 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.: Gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo ter odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. 

d.. Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica javnega podjetja in tudi lastnica 123.002 delnic, kar predstavlja 

19,52% delež v družbi (stanje 31. 12. 2008). Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje teh dveh gospodarskij javnih 

služb ureja z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št.: 60/2005) in Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno 

vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, UL RS št. 32/2017) in Odlokom o 

odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Ur. l. RS, št.: 78/2005). 

 

Komunala Nova Gorica, d. d.: Kot gospodarska javna služba izvaja: 

• zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih 

odpadkov; Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008). 

• urejanje in čiščenje javnih površin; Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini 

Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 59/2008). 

• urejanje in vzdrževanje pokopališč; Odloko o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

»urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Ur. l. RS, št.: 42/2009). 
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E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.: Gospodarsko javno službo oskrba s toplotno energijo iz lokalnega 

omrežja izvaja kot koncesionar družba E 3, d. o. o. Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje izvajanje te gospodarske 

javne službe ureja z Odlokom o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 

občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 76/2008 in 42/2009). 

 

Adriaplin, d. o. o.: Gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega 

omrežja izvaja kot koncesionar družba Adriaplin d.o.o. Občina Šempeter-Vrtojba izvajanje izvajanje te 

gospodarske javne službe ureja z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Ur. l. RS, št.: 71/2007) in Odlokom o podelitvi koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 

(Ur. l. RS, št.: 72/2007). 

 

Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba: Gospodarski javni službi upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na 

katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest ter pravljanje z 

objekti in napravami za oglaševanje izvaja Občina Šempeter-Vrtojba v okviru režijskega obrata. 

 

 

 


