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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA PODPORNO OKOLJE, KI DELUJE V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA – 

PRIPRAVA RAZVOJNE STRATEGIJE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 

 

1. Ali menite, da je Občina Šempeter-Vrtojba razvojno usmerjena občina? 

☐ da  

☐ ne 

Če je vaš odgovor NE, prosim utemeljite: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Označite s križcem (x), 1 pomeni najslabše, 5 pomeni najboljše stanje: 

Kategorija 1 2 3 4 5 

Lega in prometna dostopnost 

Ugodna lega      

Bližina avtoceste in mejnih prehodov      

Bližina Italije      

Ugodna cestna  infrastruktura      

Dostopnost javnega prevoza      

Velikost občine      

Okolje in prostor 

Razvitost komunalne infrastrukture      

Ravnanje z odpadki      

Reševanje problematike poplavnih območij      

Podjetništvo in inovativnost 

Razvojna vloga občine pri spodbujanju podjetništva      

Učinkovitost programov za spodbujanje podjetništva      

Razpoložljivost človeških virov / potencialnih 
zaposlenih 

     

Stopnja inovativnosti podjetij      

Stopnja razvitosti malih in srednjih podjetij      

Zaposljivost       

Turistična ponudba 

Naravna in kulturna dediščina      

Možnosti za razvoj športne in rekreativne ponudbe      

Označevanje znamenitosti      

Urejene tematske poti      

Ponudba lokalnih kulinaričnih specialitet      

Ponudba kmečkih turizmov in dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah 

     

Ponudba prenočišč      

Trženje obstoječih turističnih produktov      

Povezanost turistične ponudbe v občini       

Kmetijstvo 
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Pogoji za razvoj kmetijskih dejavnosti      

Usmerjenost v ekološko in biodinamično kmetovanje      

Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah      

Prodaja kmetijskih pridelkov      

Promocija kmetijskih pridelkov      

Družbene dejavnosti 

Dostopnost zdravstvenih storitev      

Dostopnost izobraževalnih institucij      

Dostopnost kulturnih ustanov (knjižnica,...)      

Zadostnost izobraževalnih programov      

Prireditve in kulturni dogodki      

Dostopnost ustanov za starejše      

Dogodki za otroke in mladino      

Dostopnost javnih ustanov za ranljive skupine      

Skrb za ranljive skupine      

Organiziranost podpornega okolja 

Zadostno število podpornih institucij      

Sodelovanje med podpornimi institucijami      

Specializacija podpornih institucij po področjih      

Pomanjkanje sredstev za uresničitev razvojnih pobud      

Stopnja odzivnosti podpornega okolja      

Podpora občine v razvojnih pobudah      

 

 
3. Na katerem področju vidite potenciale Občine Šempeter-Vrtojba in zakaj? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Katere ovire zaznate pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba in zakaj? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
5. Katere strateške cilje naj Občina Šempeter-Vrtojba zasleduje v obdobju 2021-2027? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6. Na katero razvojno področje bi bilo na ravni občine potrebno več vlagati in zakaj? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Vaši dodatni predlogi in mnenja na področju razvoja Občine Šempeter-Vrtojba: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 
 
 
 
 
 

Občina Šempeter-Vrtojba 


