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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

V občini Trebnje se srečujemo z naslednjimi ključnimi problemi, ki vplivajo
na razvoj občine: 
- popolna odsotnost dolgoročnega, usklajenega načrtovanja, zlasti
prostorov 
osnovne šole, vrtcev ter za športno dejavnost mladih ter športnih klubov;
- zanemarjanje kulture v najširšem pomenu, v kar štejemo tudi zgodovinsko 
in kulturno dediščino, ter zanemarjanje objektov na tem področju. s tem pa 
prihaja posledično do zanemarjanja turizma. Srečujemo se s premajhnim 

vsebinskim in tehničnim vlaganjem v razvoj turizma v občini Trebnje; 
- okoljski in ekološki problemi, med katere sodi tudi usihanje reke Temenice, 
ki zaradi sušnih obdobij in nenačrtnega črpanja vode za vodno oskrbo brez

študij vpliva na okolje, nima več toka. Srečujemo se z onesnaževanjem reke 
in okolja na različnih področjih, hkrati pa nimamo ustreznih čistilnih naprav. 
- Upravljanje občine je skoncentrirano v rokah župana, kar vodi v
samovoljno upravljanje Trebnjega;
- Nezadostno pridobivanje in črpanje evropskih sredstev za razvojne
projekte; - Neustrezna skrb in zadovoljevanje potreb občanov v različnih
starostnih obdobjih, kot npr. nedelujoč mladinski center, neustrezni bivalni
prostori za starejše občane v obliki varovanega naselja v centru mesta.

 
Gibanje Svoboda kot največja in najmočnejša vladna stranka se zavzema 
za povečanje demokratičnosti, spoštovanja, soodločanja o skupnih
zadevah v političnem prostoru, v civilni družbi, v občinskem okolju … Dejstvo,
da smo največja vladna stranka, je garancija, da bomo lahko ključne
infrastrukturne projekte peljali v sodelovanju in dogovoru z resornimi
ministrstvi. Pri nas je človek v vseh starostnih obdobjih integralni del družbe.
V Gibanju Svoboda zagovarjamo potrebo po novem družbenem dogovoru
o tem, v kakšni državi in v kakšni lokalni skupnosti želimo živeti. To bo
dogovor, ki ne bo nikogar pustil zadaj in ki bo kljuboval zahtevnim izzivom
časa in zagotavljal boljše življenje vsem. Zavedamo se naše odgovornosti,
da kot ključni politični deležnik v Republiki Sloveniji prevzamemo
odgovornost, pobudo in udejanjanje idej na lokalnem področju.

V Gibanju Svoboda trdimo, da lokalna skupnost lahko zaživi boljše le ob
združevanju vseh občanov in ob pošteni skrbi za vitalne življenjske dobrine
in dostojne življenjske pogoje.



Ključni razvojni projekti

Športna dvorana dograditev in posodobitev
objekta

Izgradnja druge osnovne šole s telovadnico, 
prostori za glasbeno šolo s koncertnima 
dvoranama

Športna dvorana je zastarela in ne ustreza evropskim
standardom za tekmovanja na evropskem nivoju. 
V občini kronično primanjkuje športnih dvoran, obstoječe pa so
za ekipne športe premajhne in povsem neprimerne. RK Trimo
Trebnje je evropski klub in veliko pozornost namenja delu z
mladimi. A prav mladi rokometaši imajo treninge v zelo poznih
večernih urah, kot srednješolci – vozači pa morajo vstati ob 
cca. 5.20, da so pravočasno v šolskih klopeh. Naši otroci in naši
športniki ter športni delavci si zaslužijo dostojne pogoje za delo. 

Šolski prostori so premajhni, populacije otrok pa številčnejše tudi 
na račun priseljevanja. Najemanje prostorov je drago, kar pade 
na ramena učencev in njihovih staršev, prostori pa so pogosto 
neprimerni, kar otežuje delo učiteljem in izvajalcem dejavnosti. 
Tako učenci kot njihovi starši in učitelji si zaslužijo primerne delovne
pogoje in prostor za izobraževanje ter nemoten razvoj. Glasbena 
šola Trebnje že 30 let trpi pomanjkanje prostora in je raztresena 
na več lokacijah brez ustreznih prostorov za izvedbo glasbenih 
dogodkov.



Električna samooskrba

Prehrambna samooskrba

Kulturni in turistični razvoj občine

Energetska prenova javnih stavb v smeri trajnostne in ekološko 
odgovornejše oskrbe z električno energijo je nujna. Z večjo 
samooskrbo (vgradnja solarnih elektrarn na občinskih objektih 
vključno s šolami in vrtci s pomočjo evropskih sredstev) želimo 
zmanjšati odvisnost od dragih energentov ter posledično znižati 
strošek za občinski proračun. S tem bo lahko občina v prihodnosti
več sredstev namenila za druge investicijske projekte.

V občini se je desetletja zanemarjalo kulturne, zgodovinske in 
naravne znamenitosti. Mi jih bomo obnovili, ustrezno uredili in 
označili ter povezali v krožno turistično pot, ki jo bo turistični center
ustrezno podpiral, promoviral in vodil vseh sedem dni v tednu. 
Tako se bo razvijal turizem, nastajala bodo nova delovna mesta 
v občini. Na kulturnem področju je nujna obnova infrastrukture, 
ki bo zagotavljala kulturno udejstvovanje vsem občanom, tako 
mladim kot starim. V ta namen bomo v mestnem središču 
Trebnja zgradili mladinski center in kulturni dom. 

Povečanje samooskrbe na področju preskrbe z zelenjavo 
in poljščinami (koruza, pšenica, …) želimo doseči z boljšo 
rabo številnih kmetijskih zemljišč v občini. V sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo bomo pripravili subvencije za 
obuditev kmetijske dejavnosti in nove pridelovalce hrane. 
Izpogajali bomo dogovor s Kmetijsko zadrugo za odkup lokalno 
pridelane hrane in njeno prodajo v trgovinah KZ, ter uredili 
dogovor s šolami, vrtci in ostalimi zavodi ter ustanovami v občini 
za stalno oskrbo z lokalno prehrano. Vzpostaviti želimo lokalno 
tržnico v centru Trebnja, kjer se bodo gospodinjstva lahko 
oskrbovala z lokalno pridelano hrano, kmetje in pridelovalci pa 
bodo dobili brezplačen prostor za prodajo svojih pridelkov in 
prehrambnih izdelkov.



1.

Volilni program

Vzgoja in izobraževanje

- gradili bomo novo osnovno šolo v Trebnjem z večnamensko 
telovadnico oz. športno dvorano, ki bo zagotavljala prostor za 
vrhunske in ljubiteljske športne dejavnosti na območju občine. 

 
- Izboljšali bomo pogoje za delo in izobraževanje v vseh 

osnovnih šolah v občini z obnovo in modernizacijo vseh šolskih 
objektov vključno s telovadnicami in opremo, za kar bomo 
uporabili evropska sredstva. 

 
- Vzpostavili bomo nove oddelke vrtca v Trebnjem in v drugih 
vrtcih v občini tudi s pomočjo koncesionarjev. 

 
- Vzpostavili bomo mladinski center v Trebnjem: določiti, urediti 
in opremiti bo treba ustrezne prostore, ki bodo omogočili 
izobraževalno, raziskovalno, kulturno in družabno dejavnost 
mladih v občini. 

 
- Uredili bomo ustrezne šolske prevoze v vseh delih občine s 
pomočjo koncesionarjev in alternativnih oblik prevozništva 
(sistem Kavalir po zgledu Ljubljane itd.). 

 
- Trebnje bomo razvili v srednješolski center med Novim 
mestom in Ljubljano z odprtjem srednješolskega centra 
za deficitarne poklice (v obrtniški dejavnosti) v dogovoru z 
Ministrstvom za šolstvo, ki bo hkrati poskrbel za razvoj novih 
kadrov za obrtniške in proizvodne dejavnosti v občini.



2.

3.

Kultura

Promet

- Zavzeli se bomo za stalno preverjanje in zagotavljanje varnosti 
v cestnem prometu ter boljša prometna povezanost. 

 
- Gradili bomo nujne infrastrukturne objekte na celotnem 
območju občine. 

 
- Uredili bomo nevarne odseke dotrajanih cest, prioritetno pa se
bomo lotili cest, katerih širina je preozka za zagotavljanje
varnosti, in izboljšanja cestnih povezav do AC v vseh delih občine.

- Pospešiti želimo gradnjo Kulturnega centra v središču 
Trebnjega s kulturno dvorano, kinematografom, 
večnamenskimi prostori in muzejem občine Trebnje, ki bo 

omogočal ustrezne pogoje za delovanje poklicne in ljubiteljske 
kulturne dejavnosti. 

 
- Pripravili bomo prostorsko rešitev za osrednjo knjižnico, 

Galerijo likovnih samorastnikov in glasbeno šolo, da bi bile bolj 
dostopne vsem občanom. 

 
- Resno želimo pristopiti k ureditvi etnografskih in zgodovinskih 
spomenikov v občini (grad Trebnje, različni sakralni objekti, 
najdbe in drugi zgodovinski spomeniki) in jih uporabiti za 

razvoj turizma v občini (kulturno-etnografska kolesarska pot 
po dolini reke Temenice, itd.). 

 
- Z večjo finančno in strokovno pomočjo za vzdrževanje, obnovo
in oživljanje vaških kulturnih domov želimo razviti kulturo na
podeželju 
.
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4. Ureditev prostora ter centra Trebnja 

Gospodarski razvoj občine

- Mora temeljiti na prepoznavnosti in razvojnih dokumentih v 
regiji, državi in EU. 

 
- Občina mora še naprej zagotavljati racionalno rabo 

prostora za gospodarsko in obrtno dejavnost, ki naj bo tudi 
policentrična. 

- Na področju urbanizma je treba iskati taka področja in lege 
za stanovanjsko gradnjo, ki so manj primerne za kmetijstvo, 

industrijo in obrt, ter z novimi stanovanjskimi kapacitetami dati 
možnost mladim za reševanje stanovanjske problematike. 

 
- Z urbanističnimi rešitvami je treba zagotoviti policentričnost 

gospodarskega razvoja občine in izboljšati povezanost krajev 
do oskrbovalnih poti in centrov. 

 
- Center Trebnja je treba urediti, da bo namenjen ljudem in da 
bo v njem življenje tudi v dela prostem času (ob vikendih). 

 
- V sedanjem parku moramo razširiti površine za tržnico, 
festivale, sejme in poulične kulturne dejavnosti, ki lahko 

potekajo poleti, v zimskem času pa v parku zagotoviti prostor 
za vzpostavitev drsališča za vrtce in šole pa tudi vse ostale 
občane. 

 
- Z naslednjim proračunskim obdobjem bomo vzpostavili bomo 
participativni proračun.



- Spodbujati je treba razvoj in rast takšnih dejavnosti, ki ne 
bodo obremenjevale okolja, in ki bodo sposobna zagotavljati 

kadrovski in bivalni razvoj občine kot celote. 
 

- Vzpostaviti in oživiti treba podjetniški inkubator med Ljubljano 
in Novim mestom, ki bo zagotavljal prostor, znanje, podporo in 

infrastrukturo za razvoj podjetništva v občini. 
 

- Odpirati je treba delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. 
Pri tem bo občina nudila podporo pri pridobivanju ustreznih 

lokacijskih mest ter se trudila v izboljšanju infrastrukture.

Pri kmetijskem razvoju težimo k samozadostnosti občine in
spodbujanju ekološko odgovorne pridelave hrane in ekoloških
kmetijskih dejavnosti. 

- Spodbujati je treba lokalno proizvodnjo in porabo doma 
pridelane hrane, zlasti eko in bio pridelkov, ter presežke prodati 
z višjo dodano vrednostjo pod blagovno znamko »Kakovost iz 

doline reke Temenice«. 
 

- Vzpostavili bomo eko-bio tržnice in tržnice domačih pridelkov 
v občini, ter zagotovili stalno prodajo domačih izdelkov 

(predvsem sadja in zelenjave) v trgovinah Kmetijske zadruge 
Trebnje. 

 
- Prav tako je treba spodbujati in subvencionirati tisto kmetijsko 
dejavnost in načine kmetovanja, ki nimajo negativnega 
vplivala na okolje.

6. Kmetijstvo
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8.

Turizem

Upravljanje občine

Upravljanje občine je treba demokratizirati in natančneje
opredeliti vlogo občinskih svetnikov, da ne bodo zgolj glasovalni
mehanizem. Na ravni občinskega sveta je treba povečati 
vlogo krajevnih skupnosti in odločanja, ki poteka na ravni
krajevnih skupnosti. Zato je treba zagotoviti boljše informiranje
odločevalcev in občanov. 

Turistično dejavnost v občini bomo oživili z: 

- izboljšavo storitev TIC Trebnje. poskrbeti želimo predvsem za 
povezovanje lokalnih gostincev, ponudnikov nastanitvenih 
kapacitet ter lokalnimi znamenitostmi. 

 
- revitalizacijo, obnovo in ustrezno označitvijo pomembnih 
predzgodovinskih, rimskih in srednjeveških objektov, ki bodo 
vključeni med pomembne turistične točke v občini. Pri vseh 
je treba poskrbeti za ustrezno infrastrukturo (dostopnost, 
informativne table, gostinska dejavnost). 

 
- izrabo naravnih danosti v turistične namene in njihovo 

povezavo z zgodovinskimi in etnografskimi spomeniki v enotno 
turistično pot po dolini reke Temenice. 

 
- Revitalizacijo prireditve Trebanjski koš, ki jo bomo primerno 

razširili ter v luči turistične promocije k sodelovanju pritegnili 
čim več oziroma vsa aktivna društva v občini. 


