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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave 
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Občina Straža deluje samostojno od leta 2007. Premnogi od nas smo 
sodelovali pri ustanovitvi občine (delitev občine Novo mesto), saj smo 
ocenili, da lahko Občina Straža sama bolje zagotovi financiranje skupnih 
potreb občanov Občine Straža. Strinjati se je mogoče z mnenjem, da je 
naša občina zadovoljila pričakovanja predvsem na področju izboljšanja 
varnega okolja za naše najmlajše ter na področju določene infrastrukture 
(kanalizacija, voda).

Manj uspešni smo na področju zagotavljanja javnega prevoza za občane, 
varnosti določenih odcepov cest, pogojev za gospodarjenje, zagotavljanju 
čistega zraka (izpusti in gnojnica), ureditvi dostopa do Kulturnega doma za 
vse občane, izboljšanju možnosti bivanja starejših oseb v domačem okolju, 
izboljšanju možnosti mladim za dostopna stanovanja. Predvsem pa občina v
15-tih letih ni naredila niti enega jasnega koraka, ki bi omogočil prebivalcem
Straže cenejše in kvalitetnejše bivanje v lastnih domovih.

Na področju pogojev za gospodarjenje je občina zamudila precej priložnosti.
Gospodarska cona Zalog ni zaživela v celoti, saj nima zagotovljenega 
dostopa. Območje Novolesa prav tako nima okvirjev za t.i. družbeno 
sprejemljivi razvoj. Na področju energetike (ogrevanje, elektrika) nimamo
nobenih načrtov ali celo razmišljanj, na področju prehranske varnosti pa 
sploh ne želimo odpreti razprav, ki bi zagotovile optimalne rešitve za vse.

Gibanje Svoboda ocenjuje, da smo v Občini Straža zamudili precej priložnosti
zaradi netransparentnega upravljanja naše občine, ki sistematično 
onemogoča iskanje najboljših rešitev. Če se bo delo v naši občini 
nadaljevalo na enak način, kot do sedaj, verjetno optimalnih možnosti ne bo
mogoče doseči. Zato bo Gibanje Svoboda podprla vse sile, ki iskreno iščejo 
najboljše rešitve za vse in ki se bodo zavezali primarno, da skupaj poiščemo 
najprej VIZIJO razvoja občine Straža.



Katere so ključni izzivi za občane Občine Straža?

Izhajajoč iz dejstva, da v Občini Straža ni opravljena analiza upravičenosti 
višine javnih stroškov (strošek za komunalne storitve, strošek prevoza na delo,
s tem da skoraj 40 % prebivalstva nima zagotovljenega javnega prevoza 
itd.), bodo napori Gibanja svobode usmerjeni v:

1. Zniževanje stroškov bivanja za vse prebivalce s poudarkom na zniževanju 
stroškov šolanja otrok v Osnovni šoli Vavta vas, ureditvijo javnega 
prevoza za vse prebivalce in zniževanje stroškov oskrbe na domu za vse 
prebivalce Občine Straža;
2. Izboljšavo kvalitete zraka in podtalnice z ukrepi, ki bodo zagotovili kvaliteto 
bivanja za vse prebivalce;
3. Povišanje sredstev za investicije do 10-krat glede na investicije v 
preteklosti, kar bo izboljšalo pogoje za gospodarjenje s ciljem izboljšanja 

zaslužke za vse prebivalce za vsaj 25 % – cilj je, da dosežemo prejemke na 
višini povprečnih dohodkov v Sloveniji;
4. Zagotavljanje pogojev za kvalitetno bivanje v Občini Straža (zagotovitev 

ugodnih zemljišč, brezplačno šolanje v Osnovni šoli Vavta vas itd.), kar bo 
ustavilo izseljevanje, predvsem mladih prebivalcev Občine Straža.

Občani Občine Straža lahko, ob pogoju, da izkoristimo vse vire, ki jih občina 
poseduje, v roku 10 let postane najatraktivnejše območje za bivanje v 
Republiki Sloveniji. Občani občine Straža (predvsem mladi) se ne bodo 
izseljevali iz občine, v občini pa bo delovalo podjetje z visoko dodano 
vrednostjo tudi za višje izobražene kadre. V občini bodo delovala tudi 
tehnološka podjetja iz področja proizvodnje avtonomnih letal, proizvodnje 
energije iz sonca, vode in biomase ter visokotehnološko pridelavo hrane. 

Zaradi izrednih naravnih danosti (topla voda, letališka pista, kmetijske 
površine v občinski in državni lasti, dve gospodarski coni z veliko lesne 
industrije, tradicija lesne industrije itd.) lahko Občina Straža zagotovi:

- najnižje stroške bivanja za vse prebivalce: prek javnega projekta EHE se 
koristi neposredno prelijejo v znižanje položnic za vodo, uvedejo se nižji 
lokalni davki, zagotovi se brezplačen javen prevoz in brezplačno oskrbo 

na domu za starejše … 
- najkvalitetnejše okolje za bivanje ob pogoju ekološke sanacije deponije 

Novoles ter zagotovitvijo plinskih elektrarn pri pridelovalcih gnojnice se 
zagotovi najkvalitetnejši zrak in pitna voda (podtalnica);



- sodoben javen promet ob pogoju zagotovitve javnega prometa, ki bo 
povezal vsa naselja v Občini Straža;
- varno in kvalitetno starost za naše najstarejše občane ob pogoju 
zagotovitve najcenejše oskrbe na domu; 
- prijazno in spodbudno okolje za mlade družine ob pogoju zagotovitve 

dostopnih zemljišč, vzpostaviti štipendiranje VSEH dijakov in študentov iz 
Občine Straža ter zagotovitvi pogojev za vstop v Občino podjetij z visoko 

dodano vrednostjo. 
 

Občina Straža bo postala izvoznica hrane (rastlinjaki) in energije ter bo 
nudila dom za mlade družine in prostor za varno starost za vse prebivalce v
občini. 



1.

Volilni program

POGOJI ZA GOSPODARJENJE

Gibanje svoboda predlaga zagon projekta ENERGIJA, HRANA, 
EKOLOGIJA, ki bo zagotovil preko 200 mio EUR sredstev v obdobju 
od 15-20 let, ki se bodo neposredno prelili v znižanje stroškov 
bivanje za vse občane v Občini Straža. 

Poleg navedenega projekta bo Gibanje Svoboda predlagalo 
takojšen začetek gradnje obvoznice do Obrtne cone Zalog in 
zagotovitev jasnih okvirov za delovanje cone na lokaciji bivšega 
Novolesa, za kar pa je potrebno vzpostaviti dialog s podjetniki v 
navedeni coni. 

Občina Straža bo sprejela odlok za selitev podjetij z visoko 
dodano vrednostjo v Občino Straža iz področij letalstva, 
delovanja rastlinjakov, kogeneracije in proizvodnje energije, 
v katerem bo opredelila ugodnosti za nove investitorje. Vsa 
podjetja, ki že delujejo v Občini Straža, bodo pozvana za podpis 
pogodbe z Občino Straža pod naslovom »Družbeno odgovorno 
podjetje in Občina Straža delujeta za skupni cilj«, v kateri se bodo 
podjetja in občina zavezali k reševanju skupnih težav in izzivov.

Občina Straža bo izdelala načrt razvoja turizma s poudarkom na 
izgradnji objektov ob lokacijah, kjer se bo zagotovila topla voda. 
Občina bo zagotovila turistični informacijski center, ki ga bodo 
vodili mladi preko javnega razpisa. Ključna naloga navedenega 
centra bo povezava ponudbe s ponudniku tudi iz drugih občin.



2.

3.

4. SOCIALA

KULTURA

IZOBRAŽEVANJE

Gibanje Svoboda bo izboljšalo pogoje za varno starševstvo z 
uvedbo občinskega štipendija za dijake in študente iz Občine 
Straža. Z lokalnimi podjetji bo Občina Straža dogovorila tudi t.i. 
pripravništva in zaposlitve za mlade iz Straže. Vseskozi bomo 
lokalnim podjetjem ter prebivalcem nudili svetovalni servis za 
druge tipe štipendij (npr. kadrovske štipendije).

Gibanje Svoboda bo predlagala, da se z novimi viri zagotovi 
brezplačna oskrba starejših na domu. Prek skupne uprave, ki bo 
imela za nalogo urejanje socialnih vprašanj, bomo zagotovili 
cenejše in dostopnejše storitve za občane Občine Straža. 

Gibanje Svoboda bo predlagalo vzpostavitev skupne službe za 
vsa društva, ki delujejo na področju kulture s ciljem zniževanja
stroškov delovanja društev in krepitvijo programov društev. 
Sredstva za kulturo se bodo razdeljevala na podlagi analize 
učinkov delovanja posameznih društev. Kulturni dom in Dularjev 
Mlin bosta postala središče delovanja vseh društev iz področja 
kulture. 



6.

5.

ŠPORT

LOKALNI DAVKI IN OBČINSKA UPRAVA

Gibanje Svoboda bo spodbujalo športna društva, ki imajo v 
programu delo z mladimi. Krepila bo športne aktivnosti starejših, 
v zimskih mesecih pa bo zagotovila površine za rekreacijo za vse 
generacije.

Gibanje Svoboda bo predlagala sprejem odloka o vzpostavitvi
davčnega registra Občine Straža, ki bo zagotovil zakonitost in
enakost pred zakonom za vse prebivalce Občine Straža. Lokalni
davki v Občini Straža morajo biti primerljivi s kupno močjo
prebivalstva, zato bomo stremeli k optimalnejši rabi prostora, 
ki dolgoročno prinaša nižje komunalne in druge infrastrukturne
stroške. 

Delo občinske uprave mora biti povezano s kriteriji, ki omogočajo
spremljanje izboljšanja bivanja vseh občanov v občini Straža.
Ključen pokazatelj za spremljanje kvalitete dela občinske uprave
morajo biti merljivi kvantitativni kriteriji, kot na primer strošek
komunalnih storitev glede na druge občine, višina davkov glede
na druge občine, strošek šolanja otrok glede na druge občine itd.

Gibanje svoboda bo zahtevala nemudoma vzpostavitev popisa
premoženja, ki ga upravlja Občina Straža, in določitev ciljev v
povezavi s slehernim sredstvom, ki ga poseduje oz. upravlja
Občina Straža.

Gibanje svoboda bo uredila prostor za delovanje Upravne enote
v Straži s ciljem, da lahko ljudje nujne upravne zadeve urejajo 
tudi v Straži. 



7.

8.

KMETIJSTVO

OKOLJE IN PROSTOR

Razvoj celotne občine mora biti povezan z vzporednimi posegi v
zaščito narave in sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov bivše
tovarne Novoles. 

 
Pas Krke želimo po celotni dolžini nameniti za sprehajalne poti.
Pri tem računamo na črpanje namenskih evropskih sredstev. 

Na območju ob letališču želimo v občini Straža spodbuditi razvoj
turističnih in bivanjskih objektov.

 
Občina bo letno zagotovila zemljišča za gradnjo stanovanj za
mlade družine na način, da bodo zemljišča na razpolago po
izredno nizki ceni. 

V središču Straže želimo zagotoviti zemljišča za gradnjo
varovanih stanovanj.

Občina Straža bo zagotovila hiter internet za vse prebivalce.
Skupaj z Ministrstvom za digitalizacijo bomo proučili različne
variante za zagotavljanje interneta socialno šibkejšim. 
Občina bo zagotovila brezplačno parkiranje na vseh javnih
površinah za vse občane Občine Straža.

Gibanje Svoboda bo spodbujala kmetijsko proizvodnjo, ki 
zagotavlja varovanje okolja. Vse kmetijske spodbude bodo 
povezane z varovanjem narave in ljudi ter spodbujanjem 
pridelave zelenjave v predvidenem rastlinjaku projekta ENERGIJA, 
HRANA, EKOLOGIJA. 

Občina bo sofinancirala tudi izgradnjo bioplinarn v dejavnosti 
pridelava mleka oz. govedoreje, pod pogojem, da se proizvajalci 
odločijo za ekološko predelavo gnojevke na lokacijah kmetij.



9. DRUGO

Vsem gasilskim društvom bo občina zagotovila zavarovanje za 
aktivne gasilce za primere poškodb ali negativnega vpliva na 
zdravje zaradi intervencij.



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Nova varovanja stanovanja

V središču Straže želimo zagotoviti zemljišča za gradnjo 
varovanih stanovanj. Želimo zagotoviti prostor, kjer bi lahko 
gradili stanovanja za starejše in mlajše z neposredno bližino 
ključnih storitev (trgovina, lekarna, gostilna itn.) ter skupnostnimi 
ozelenjenimi prostori. S tem bi spodbujali gradnjo skupnosti ter 
medgeneracijsko solidarnost.

PROJEKT ENERGIJA, HRANA, EKOLOGIJA na lokaciji ob letališki 
pisti v Občini Straža

V naši občini želimo proučiti možnost javno-zasebnih 
partnerstev, s katerimi bi zagotovili učinkovito rabo 
geotermalnega, lesnega in sončnega potenciala. S projektom 
želimo kombinirati izkoriščanje energetskih virov ter spodbuditi 
pridelavo hrane, saj nam naša edinstvena lega omogoča 
potencialni izkoristek geotermalne energije za kmetovanje z višjo 
dodano vrednostjo (podobno prednost izkoriščajo rastlinjaki v 
Prekmurju). Občina Straža bi v primeru izvedljivosti projektov s 
proračunskimi prihodki na račun partnerstev lahko znižala cene 
vsakodnevnih storitev (npr. strošek komunale, strošek šolanja, 
organizacija lokalnega javnega potniškega prometa itn.). 



Projekt 3

Projekt 4

Ustanovitev URADA REGIJA DOLENJSKA

Z vzpostavitvijo URADA REGIJA DOLENJSKA dobijo prebivalci 
Občine Straža primerljive storitve kot so jih deležni prebivalci 
Občine Novo mesto. 

Z ustanovitvijo tega urada bodo vse udeležene občine finančno 
razbremenjene. Urad regija Dolenjska bo s tem omogočil 
financiranje dodatnih storitev za vse občane. 

Občina Straža bo predlagala sosednjim občinam (Novo mesto, 
Dolenjske toplice, Mirna peč itn.) takojšnjo ustanovitev t.i. skupne 
medobčinske službe za aktivnosti, ki jih občina sama ne more 
uspešno izvajati za svoje prebivalce. Primarno bo urad izvajal 
naslednje dejavnosti:

1. Koordinacija kvalitetnega javnega prevoza za vse občine, ki 
bodo pristopile k skupnemu projektu.
2. Zagotovitev cenovno dostopne oskrbe starejših na domu, 
vključno z zagotovitvijo prevoza s spremstvom in
3. Druge socialne storitve.

Vzpostavitev lokalnega javnega prevoza 

V sodelovanju s sosednjimi občinami želimo kraje v naši občini 
povezati s pogostimi avtobusi. V občini Straža želimo povezati 
vsa naselja (Prapreče, Potok, Jurka vas, Rumanja vas, Podgora, 
Drganja sela itn.) s Stražo in Novim mestom. Menimo, da bi s 
pomočjo krožnih avtobusnih linij lahko vzpostavili prevoz, ki 
bi te kraje pokrival s frekvenco vsaj enkrat na uro, s tem pa bi 
številnim občanom omogočili dostop do storitev. Občani ne bi 
imeli več potrebe po uporabi lastnega avtomobila. To je izjemno 
pomembno predvsem za otroke ter starejše.



Projekt 5

ZAGOTOVITEV brezplačnega javnega prostora za MLADE in 
STAREJŠE

V občini Straža moramo zagotoviti prostor za druženje MLADIH 
in STAREJŠIH na način, da občina zagotovi obratovalne stroške, 
MLADI in STAREJŠI pa lahko koristijo prostor (Kulturni dom ali 
Dularjev mlin) na način, da je odprt za javnost 24 ur in 7 dni v 
tednu.

Mladi v Občini Straža nimajo prostora za druženje, kar je 
popolnoma nesprejemljivo. 


