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ODGOVOR NA PETICIJO 
 
Te dni smo na šolo v vednost prejeli peticijo krajanov KS Veliki Gaber, ki med drugim 
zahtevajo tudi zaustavitev vseh postopkov v zvezi z izgradnjo nove telovadnice. Prvo 
naslovljeni prejemnik je Občina Trebnje. Preostale točke peticije ne bom komentiral, saj 
nanje nimam vpliva. Pri prvi točki pa kot ravnatelja šole, ki v prvi vrsti skrbim za dobrobit 
otrok, ki so nam zaupani, ne morem brez replike. 
Želja podpisanih krajanov je, da mora Občina Trebnje v kraju načrtovati večnamensko 
dvorano na primernejši lokaciji, torej stran od šole, primerno za igranje rokometa, ki bo 
imela 500 sedežev za gledalce.  
Ob tem bi želel sporočiti, da je podpisovanje takšnih peticij, ki zajemajo več med seboj 
nepovezanih problematik, nevarno dejanje. Zaustavitev dobro zastavljenega projekta 
izgradnje nove telovadnice bi nas stala dragocenega časa, pa ravno, ko smo projekt 
končno spravili v tek in lahko kraj z njim veliko pridobi. Na koncu bi kratko potegnili učenci, 
vaši otroci, ki bi morali še nadaljnja leta uporabljati sedanjo staro premajhno telovadnico. 
Da boste bolje razumeli situacijo, vam bom predstavil vse dosedanje korake in nadaljnje, 
ki sledijo.  
Ob mojem prihodu v Veliki Gaber smo naredili analizo prostorske situacije in potreb šole 
in vrtca. Vsemu temu sta Občina Trebnje in župan Alojzij Kastelic konstruktivno pristopila. 
Vseskozi smo obnavljali zunanjost in notranjost šole. Leta 2017 je Občina Trebnje kupila 
tudi potrebno zemljo za izgradnjo vrtca. Do realizacije izgradnje ni prišlo, je pa za te 
namene v procesu že nakup primernejšega zemljišča še bližje šoli. Nato je sledil večji 
projekt leta 2019 - obnova šolskega igrišča, ki je sedaj sodobno in primerno za 
večnamensko uporabo. Šoli in kraju odlično služi. V letu 2020 smo se glede na projekcije, 
ki jih je naročila Občina Trebnje pri zunanjem izvajalcu, da se bo osnovnošolska 
populacija v kraju povečevala in glede na starost montažnega dela šole, odločili, da 
pristopimo k idejni zasnovi izgradnje nove telovadnice in v drugi fazi odstranitve 
montažnega dela šole in stare telovadnice ter na tem mestu izgradnje sodobnih prostorov 
nove šole.    
Idejna zasnova nove telovadnice, za katero je predvideno, da stoji na sedanjem vrtu šole, 
je bila na kratko predstavljena v Glasilu občanov marca 2021. Pri idejni zasnovi smo bili 
omejeni s prostorom parcele in z zazidalnim faktorjem. Nujno izhodišče pa je bilo, da se 
telovadnica fizično drži šole. Kot ravnatelj si ne predstavljam, da bi učenci na ure športa 
hodili po vasi do telovadnice v vseh vremenskih pogojih. Namreč podpisniki peticije si 
želijo telovadnico na primernejši lokaciji. Ali je lahko kaj bolj primernega kot to, da se drži 
stavbe šole? Idejna zasnova predvideva dovolj veliko telovadnico, da bosta v njej dve 
igralni površini. Možno bo igrati tudi rokomet. Posledično bo primerna tudi za vadbo 
mlajših selekcij RK Trimo v popoldanskem času. Imela pa bo še eno ločeno vadbeno 
enoto, plesno dvorano. Tako bodo v njej lahko hkrati vadile tri skupine. Sedaj lahko vadi 
le ena skupina. Prav tako so predvidene tribune in balkon, ki bi ob športnih prireditvah 
sprejele 100 gledalcev. V primeru kulturnih prireditev pa tudi 500. Koliko prireditev v kraju 
zmoremo organizirati z več kot 500 gledalci? Na sliki v glasilu je viden zgolj vrhnji del 
nove telovadnice. Ker mora biti strop visok preko 7 m je večina le-te skrite v kletnih 
prostorih, kjer bo vadbena površina, kvalitetno osvetljena z naravno svetlobo, garderobe, 
nova kotlovnica in skladiščni prostori. Idejno zasnovo si lahko krajani vsak dan ogledate 
v prostorih Občine Trebnje, pa žal še nihče ni stopil v Trebnje in si pred podpisom peticije 
ogledal projekt. 
Občina Trebnje je v letu 2021 na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
sofinanciranje izgradnje in obnove šol, vrtcev in telovadnic prijavila dva projekta: dozidavo 
podružnične šole v Dolenji Nemški vasi in izgradnjo nove telovadnice v Velikem Gabru. 
Ker je bil pogoj, da se sofinancira zgolj en projekt, ki je bližje realizaciji, so prejeli sredstva 
za dozidavo podružnične šole, za katero so imeli že pripravljeno gradbeno dokumentacijo. 



Že naslednje leto je za prijavo na razpis na vrsti naša telovadnica kot prioritetni projekt 
Občine Trebnje na tem področju. V letošnjem letu so v proračunu Občine Trebnje 
predvidena tudi sredstva za pripravo gradbene dokumentacije, potem pa čakamo na 
razpis, odobreno sofinanciranje in gradnjo. 
Osebno menim, da je podpisovanje takih peticij, ki upočasnjujejo projekt izgradnje nove 
telovadnice, nespametno in še najmanj v korist kraja. Na slabšem bodo ostali otroci iz 
Velikega Gabra, ki lahko ostanejo brez nove telovadnice.  
Na koncu dajem v razmislek vsem podpisnikom peticije, ali si res želite zaustaviti 
postopek izgradnje nove telovadnice, katere idejna zasnova je bila usklajena z vodstvom 
šole, v njej upoštevane želje športnih pedagogov in tudi potrebe kraja po večnamenski 
uporabnosti (primerna za prireditve, dodatna plesna dvorana, ločen vhod za zunanje 
uporabnike, dvigalo za invalide, servisni dovoz do igralne površine, skladišče za oder …)? 
In to smo pripravili upoštevajoč vse omejitve, ki so nam dane: zakonske, prostorske, 
arhitekturne, gradnja na sedanji parceli zaradi stika s sedanjo šolsko stavbo …  
Ali si res želite telovadnico, ki bi morala biti del šole, na drugi lokaciji, ki nima stika s šolsko 
stavbo? 
 
mag. Gregor Udovč, ravnatelj 
 
 

 
Priloga: peticija krajanov KS Veliki Gaber 
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