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POZDRAVLJENI 
 

V tej brošuri želim vsem občankam in občanom Trebanjske občine pregledno predstaviti svoj pogled 

na možnosti razvoja in sobivanja. Občina, kot življenjska skupnost nas vseh, je zelo kompleksen in 

kompliciran mehanizem odnosov. Zato bi bilo podcenjujoče, če bi svoj volilni program zgostil le v 

nekaj predvolilnih parol.  

Verjamem v svoj program in če boste pričujoče besedilo pozorno prebrali, boste lahko ugotovili, da je 

ta program tudi povsem realna možnost, da še naprej pomikamo »voz naprej«! 

 

ODPRTA VRATA V VSE SMERI! 

 

Transparentnost delovanja župana in občinske uprave mora biti jasna. Vse informacije o delu občine 

bodo javno dostopne, še večja pa bo tudi dostopnost župana (vse dni v tednu). Vrata bodo tako za 

občane vedno odprta. Poslušal in slišal bom želje in predloge ter ažurno reševal »manjše« probleme, 

ki so za občane vitalnega pomena. Vrata bom zaradi zelo dobrih povezav in dosedanjega sodelovanja 

odpiral tudi do ministrstev in drugih državnih institucij, ki so bistvene za razvoj infrastrukture ter 

gospodarstva v občini ter nujne za pridobivanje državnega denarja za večanje investicijske 

sposobnosti občine.   

 

 

 

DELOVANJE PO NAČELIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 

Vizija 

Občina Trebnje bo svojo prihodnost gradila na načelih trajnostnega razvoja. Pri tem je potrebno 

skrbeti za aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov, seveda ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi 

in okolja ter družbeni odgovornosti do sedanjih in prihodnjih rodov. Strategija občine je zato 

usmerjena k vzdrževanju ravnovesja njenih ekosistemov in k energetski neodvisnosti.  

Poslanstvo 

Temeljno poslanstvo Občine Trebnje je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti 

življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire. 

Storitve, ki jih nudi občina morajo biti učinkovite in fiskalno odgovorne, zato jih njeni občani in 

organizacije cenijo. Organiziranost Občine Trebnje zagotavlja izvrševanje ene temeljnih 

demokratičnih načel, in sicer sodelovanja občanov pri upravljanju javnih lokalnih zadev. Občina bo 

prepoznavna po odprtosti njenih občanov, usmeritvi k energetsko varčnim in okolju prijaznim 

kmetijskim in drugim dejavnostim ter po še bogatejšem kulturnem in športnem udejstvovanju njenih 

občanov ter organizacij.  

Vrednote 

Verjamemo, da bomo z vrednotami za katere se zavzemamo, uresničevali našo vizijo ter izgradili 

prijaznejšo in boljšo občino za občane, organizacije in obiskovalce: 



INTEGRITETA 

Kar mislimo, tudi povemo in smo dosledni ter transparentni pri naših odločitvah in dejanjih. Za kar se 

zavežemo, tudi izpolnimo po svojih najboljših močeh.  

SPOŠTUJEMO DRUGAČNOST 

Spoštujemo drugačnost in aktivno zagovarjamo mnenje, da je vsak posameznik s svojim delovanjem 

sposoben prispevati k boljši družbi. Vsakomur pomagamo, da se lahko počuti vključene, odgovoren in 

cenjen za svoj prispevek. Verjamemo v vrednote demokratičnega odločanja. 

DOSEGAMO ODLIČNOST 

Pri svojem delo težimo k odličnosti. Ustvarjamo takšno okolje, kjer sta ustvarjalnost in nenehne 

izboljšave zaželene, saj se zavedamo, da je naše okolje dinamično in da so spremembe postale 

vsakodnevna stalnica. 

SODELOVANJE 

Naši občani in organizacije so za nas na prvem mestu. Verjamemo, da lahko v partnerstvu z njimi 

prepoznavamo in zadovoljujemo njihove potrebe, kakor tudi potrebe in pričakovanja drugih 

interesnikov (širša skupnost, druge občine, organizacije). Cenimo vsak njihov prispevek k razvoju naše 

skupnosti, saj je sinergija vseh nas tista, ki nam omogoča kakovost življenja.  

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Skušamo delovati na način, ki bi zagotovil trajnost naših rezultatov, omogočil trajni razvoj družbe in 

naše organizacije. Zavedamo se, da bodo vse naše odločitve vplivale na prihodnje generacije. 

DELAMO SKUPAJ 

Naše cilje lahko dosežemo le s skupnim delom in sodelovanjem vseh zainteresiranih. Številne 

izkušnje, znanja in kompetence posameznikov se lahko v polni meri izrazijo le v sodelovalnem delu. 

Ne glede na njegovo moč, znanje ali pozicijo vsakogar upoštevamo kot posameznika in ga 

obravnavamo enako spoštljivo. Sodelovanje jemljemo resno, saj je to osnova za učinkovito 

maksimiranje omejenih virov in zagotavljanje kakovostnih storitev.  

 

NAŠI CILJI 

 

Občino, ki deluje tako, kot si želimo, bomo izgradili skozi doseganje naslednjih ciljev: 

 

Cilj 1: Občina, kjer so ljudje na prvem mestu 

Odzivali se bomo na potrebe in pričakovanja občanov in organizacij ter jim zagotavljali potrebno 

podporo in kakovostne storitve. Omogočali bomo širok nabor športnih, turističnih in kulturnih 

aktivnosti za vse generacije. 

 



Cilj 2: Prostor priložnosti in rasti 

Še dalje bomo po svojih zmožnostih ustvarjali pogoje za rast in razvoj podjetij in kmetijskih 

gospodarstev. Hkrati s tem bomo skrbeli za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje. Naredili bomo vse, 

kar je v naši pristojnosti, da bi lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale . 

Cilj 3: Zdrava, varna in zelena občina 

Vse aktivnosti bomo vodili z zavestjo, da mora občina (p)ostati odličen prostor za bivanje, delo, 

družino in preživljanje prostega časa. Zagotavljali bomo takšno okolje, kjer se bodo njeni prebivalci in 

drugi obiskovalci počutili varno in zaželeno. Naše okolje bomo upravljali po načelih trajnosti. 

Cilj 4: Občina, ki pametno troši in strateško investira 

Zagotavljali bomo uravnotežen poračun, ki bo glede na sredstva nudil maksimalne možnosti 

zadovoljevanja potreb občanov in organizacij v občini, hkrati pa bo razvojno naravnan.  

 

 

 

SEZNAM KONKRETNIH CILJEV IN POTREB 
 

 

 DEJAVNOSTI NA KOMUNALNEM PODROČJU: 

 

 Cero Globoko, ureditev statusa in zagotovitev odprtja sodobne tovarne za do 90 % recikliranje 

odpadkov  

 Reorganizacija komunalnega podjetja 

 Dokončanje kanalizacijskih sistemov Velika Loka, Dolenja Nemška vas, Ponikve in Grm 

 Subvencije za male čistilne naprave ali rastlinske čistilne naprave 

 Nadaljevanje revitalizacije obstoječih vodovodnih sistemov in priključek vode za vsa 

gospodinjstva v občini (obnova cevi, novi rezervarji) 

 Varovanje in povezovanje novih vodnih virov v vodovodni sistem 

 Sistemsko varovanje okolja in naravnih virov 

 

 

PROMET: 

 

 Dokončanje gradnje avtoceste v skladu z zapisniki o poskusnem obratovanju in poraba že 

zagotovljenih virov financiranja za obnovo lokalnih in krajevnih cest 

 Nadaljevanje načrtovanja državnih projektov, krožišče pod gradom v Trebnjem, priključek pri 

Trelesu, navezava za Dobrnič med Motelom in bencinsko črpalko, urejanje H1, obvoznice 

Dobrnič in ureditev zahodnega priključka izvennivojske povezave z regionalno cesto v Štefanu, 

ureditev krožišča Štefan 

 Prednostna zagotovitev pločnika in obnova mostu Ponikve ob regionalni cesti 

 Pločniki Veliki Gaber, Velika loka, Dobrnič in Trebnje 



 Vitalna ureditev centra Trebnjega v prometnem, komunalnem in energetskem smislu, center je 

družabni prostor mesta in tu se mora odvijati življenje meščanov in obiskovalcev 

 Načrtovanje povezave med vzhodnim priključkom in industrijsko cono ter povezave na mirensko 

regionalko na vzhodni strani Primštala 

 Posodobitev železniških prehodov v Velikem Gabru in Veliki loki 

 Obnova in razširitev ceste proti Repčam 

 

 

 GOSPODARSTVO: 

 

 Sodelovanje z vsemi gospodarskimi subjekti in pobude za odpiranje novih delovnih mest 

 Opremljanje industrijske cone Trebnje in logistične cone Bič 

 Energetska posodobitev infrastrukture (daljnovod Grosuplje – Dobrava) 

 Dokončanje projekta širokopasovnih povezav (internet) na področju belih lis in komercialni 

področjih  

 Wi- fi povezave za vse večje kraje v občini 

 Izpopolnitev turistične ponudbe 

 Nadaljnji razvoj zidaniškega turizma 

 

 

 PROSTORSKO PLANIRANJE: 

 

 Po razgrnitvi prostorskih aktov v maju v najkrajšem času uskladitev in sprejetje aktov 

 Sprejem odloka o opremljenih zazidljivih parcel, ki bo odvrnil preprodajalce od špekulacije z 

zemljišči 

 Sprejem OPPN centra Trebnjega (12 ha), ki bi bil že končan, če ne bi opozicija preprečila 

financiranje iz proračuna za načrtovanje 

 Umeščanje in načrtovanje novih prometnih komunikacij za samo mesto Trebnje 

 Urejanja vaških središč po vseh krajih 

 DIIP kulturni center Trebnje, dokončanje načrtov za športno dvorano in ureditev načrta 

nogometnega stadiona 

 
 

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO: 
 
 Spodbujanje kmetijske samooskrbe ter preprečitev zaraščanja kmetijskih zemljišč 

 Spodbujanje odločanja za turistične kmetije, ki jih je zdaj premalo, obenem tudi razvoj 

dopolnilnih dejavnosti 

 Vzpodbujanje ekološkega kmetovanja in varovanja okolja 

 Vzpodbujanje izkoriščanja gozda, prepoved izvoza neobdelane hlodovine ter poraba ostankov za 

lesne brikete ali sekance 

 Doseganje ravnovesja pri poselitvi in varovanje kmetijske zemlje še zlasti na podeželju 

 



DRUŽBENE DEJAVNOSTI ŠOLSTVO, OTROŠKO VARSTVO, ZDRAVSTVO,KULTURA IN 

ŠPORT: 

 

 Izgradnja vrtca v Trebnjem, Velikem Gabru ter enooddelčnega vrtca Sela pri Šumberku 

 Dokončanje dograditve podružnične šole Dobrnič z vrtcem, odkup zemljišča za igrišče in parkirne 

prostore 

 Ureditev  pešpoti (območje reke Temenice) in poučnih gozdnih, kulturno spominskih, vodno-

izvirskih poti 

 Načrtovanje Kulturnega centra Trebnje 

 Izgradnja nogometnega stadiona 

 Odkup bivše Dolenjke z namenom preureditve v knjižnico 

 Ustanovitev krščanske  gimnazije v Trebnjem v letu 2012-2013 

 Nadaljnji razvoj Rastoče knjige njeno dopolnjevanje in širjenje 

 

 

 PODROČJE SOCIALE, GASILSTVO, VARNOST, ZAŠČITA LJUDI IN PREMOŽENJA: 

 

 Po ustanovitvi Mladinskega sveta še ustanovitev Mladinskega centra 

 Zvišanje enkratnih socialnih pomoči 

 Vzpodbujanje in nadgradnja programa »Starejši za starejše« 

 Izboljšanje oskrbe na domu za starejše in razširitev možnosti pomoči in socialne vključenosti 

 Povečanje kapacitet varstva starejših ali poiskanje možnosti negovalne bolnišnice 

 Pomoč vsem šibkim in ranljivim skupinam v občini 

 Nadaljnje opremljanje gasilskih društev in sodelovanje na področju požarne varnosti in pomoč v 

primeru naravnih in drugih nesreč 

 Sodelovanje z varnostnimi službami 

 

 

 KRAJEVNE SKUPNOSTI IN OBČINSKA UPRAVA: 

 

 Zagotavljanje finančnih  virov za delovanje KS in pomoč pri administraciji 

 Koordinacija KS z  občino za vse področja skupnega dela 

 Obisk po volitvah v vseh KS in načrt dela  za prihodnji mandat 

 Reorganizacija občinske uprave, ki bo potrebna takoj po delitveni bilanci 

 Neprijazni uradniki bodo morali iskati nove izzive 

 

 

OSTALO: 

 

 Izgradnja mrliške vežice v Sela pri Šumberku  

 Odkup zemljišč za razširitev pokopališč Šentlovrenc in Sv. Marjeta 

 PRIDOBITEV STATUSA INVALIDU PRIJAZNE OBČINE! 

Invalidi so polnopravni občani, ki jim moramo omogočiti vključevanje v vsa dogajanja v občini. To 

zahteva analizo položaja invalidov v občini ter izdelavo konkretnega akcijskega načrta. 



Odpravljene bodo grajene prepreke in komunikacijske ovire ter omogočen neoviran dostop do 

vseh javnih institucij. Izboljšali bomo tudi obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in 

potrebah invalidov v občini. Občina bo urejena po meri invalidov. 

 

 

 

VAŠI KONKRETNI PREDLOGI URAVNAVANJA PODROČIJ? 
 

Dragi občani in občanke, vabimo vas da se nam pridružite ali da predlagate, kako bi lahko po 

vašem mnenju dopolnili zgoraj predstavljeni program. 

 

Vabljeni ! 

 

 

 

---------------------»Dobri cilji so vredni truda.«-------------------- 

Alojzij Kastelic 

 



 
 

PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET 

 

Vrednote liste 

Odprtost, poštenost, nepristranskost, neodvisnost, nestrankarstvo, podjetnost, skupni cilji. 

Listo sestavljajo ljudje z izkušnjami in uspehi na svojih delovnih področjih. 

 

Namen sodelovanja 
 

Osnovni namen sodelovanja naše liste na volitvah je odpreti prostor za dialog in izmenjavo vseh 

mnenj in pogledov vsakega posameznega volivca in občana, ter si na ta način prizadevati za čim višjo 

kakovostno raven občinskih dejavnosti in storitev. Občan še zdaleč ni le volilna številka, temveč 

nasprotno, edini cilj in razlog, zaradi katerega  občine in krajevne skupnosti sploh obstajajo.    

 

Današnji svet hitrih in velikih sprememb zahteva od vseh nas velike napore, da sploh sledimo vsemu 

temu razvoju, kaj šele da bi ta razvoj tudi sooblikovali. Prav zato se je naša lista tudi odločila aktivno 

poseči v občinska dogajanja, ker želimo v bodoče tudi mi živeti v moderni evropski občini. V naš 

prostor želimo vnesti nove, bolj celovite in dolgoročnejše poglede in pristope k reševanju in 

uresničevanju vseh izzivov.  

 

Način delovanja 
 

Naš način razmišljanja in delovanja je usmerjen le naprej. Ne zanima nas, kaj je bilo do sedaj 

zgrešenega ali nenarejenega, kdo se s kom ukvarja, kdo je s kom povezan. Želimo le, skupaj z Vami, 

živeti polno življenje v lepi sedanjosti in obetavni prihodnosti. Za te cilje pa je potrebno ogromno 

narediti in pametno upravljati. Nič ne gre samo od sebe, zato želimo biti zraven. 

  

Vsekakor je vloga, ki jo naša lista želi odigrati v Občinskem svetu, povezovalne narave. Želimo 

spodbujati vse udeležence, ne glede na njihovo pripadnost, k ustvarjalnemu dajanju pobud, iskanju 

pravih odgovorov ter odgovornost pri odločanju. Povezovati želimo predvsem občinsko upravo na eni 

strani, z vsemi občani na drugi, da ne bi prihajalo do dveh odtujenih pogledov na isto stvar. Naša 

prizadevanja bodo usmerjena k sprejemanju rešitev, ki prinašajo največ dobrega večini ljudi, ne glede 

na to, iz katerih vrst ideja prihaja. 

 



Cilji delovanja liste 
 

Občina je podjetje, ki proizvaja »izdelke« za dušo in življenje vseh občanov. To je silno zahtevno, saj 

predstavlja »družbo«, ki ima 12.000  uporabnikov njenih storitev in upravlja veliki letni proračun 20 

miljonov evrov. Uspešnemu vodenju tega podjetja so kos samo najboljši managerji. In to je dokazal 

dosedanji župan Alojzij Kastelic z dosedanjim vodenjem. Konja, ki vleče, se ne menja.  

 

Naša lista se bo zato zavzemala za vse konkretne dobrine in pridobitve, ki bodo izpolnjevale in 

omogočale prijetnejše življenje vseh nas občanov.  

 

Podpora in zavezništva 
 

Podpiramo župana in kandidata za župana Alojzija Kastelica in smo pripravljeni sodelovati z vsemi, 

ki v srcu dobro mislijo za Občino Trebnje. Občinski svet more biti konstruktiven in vzpodbujati 

dobre rešitve v dobro vseh občank in občanov. Kljub nespornim zaviranjem nekaterih svetnikov sta 

Županova lista in župan Kastelic v prejšnjem mandatu opravila izjemno delo (glejte Županovo 

poročilo).  

Nov župan na čelu občine Trebnje bi pomenilo dvoletno uvajanje in spoznavanje dela, do konca 

mandata pa je ostalo le dobre tri leta, poleg tega pa je pred nami še delitvena bilanca. 

 

Zato pridite 10. aprila na volitve in podprite Županovo listo in župana 

Kastelica, da bo imel v občinskem svetu večino in trden mandat. 
 

Če dobimo večino dodanih glasov lahko že v ponedeljek 11. aprila nadaljujemo zgodbo o uspehu v 

Občini Trebnje. 

 


