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TREBANJSKI VELEUMI SO HOTELI UNIČITI ŠPORTNI PARK TREBNJE, TAKO KOT 

SO ŽE UNIČILI DREVESA PRED OBČINSKO STAVBO 

Dejstvo je, in to poudarjamo že ves čas, da Trebnje nima strateških razvojnih 

dokumentov, o katerih bi lahko podali mnenje občanke in občani, zato se omogočajo 

pogoji za ribarjenje v kalnem in politične kupčije, ki škodijo razvoju našega mesta. Ravno 

to pomanjkanje vizije in strategije se je spet v polni luči pokazalo pri sprejemanju 

odločitve o umestitvi Kulturnega centra v našem mestu. Ponovno je, namesto stroke, 

odločila politika in „povozila“ 6-letno delo KS Trebnje in njenih krajanov. Skrivanje za 

plačanim "strokovnim mnenjem" zagotovo ne odraža pravega stanja v Trebnjem. Prof. 

Gabrijelčič je namreč le tri leta nazaj ugotavljal, da centru Trebnjega primanjkuje 

objektov, ki generirajo popoldansko družbeno življenje in zato je nujno potrebno Kulturni 

center in podobne objekte umestiti v sam center mesta. Danes pa, ob plačanem 

strokovnem mnenju s strani Občine Trebnje, ugotavlja drugače.   

Veseli smo, da DROT ne sodeluje pri podmiznih kupčijah, hkrati pa tudi ne pri 

malomeščanskih razmišljanjih naših občinskih veleumov. Ta isti so pred časom s podobno 

plačano študijo želeli uničiti trebanjski športni park in tam izgraditi različne objekte. 

Načrte o tem še danes lahko najdete na svetovnem spletu. Samo odlični podpori DROTu, 

ki ste jo prav vi, naši volivci, izrekli na zadnjih volitvah, ko je skoraj vsak četrti volivec 

oddal glas za DROT, se lahko zahvalimo, da smo preprečili to neprimerno dejanje, prav 

tako podprto s strokovnim mnenjem. Zato imamo danes v centru Trebnjega že obrise 

Športnega parka, ki ga dnevno obiskujejo številni Trebanjci, in nam čestitajo številni po 

Sloveniji. Prepričani smo, da bi se tako zgodilo tudi z umestitvijo Kulturnega centra v 

center našega mesta, zato smo ponosni, da nismo soglašali z umestitvijo Kulturnega 

centra ob hrupni in neprimerni lokaciji ob železnici, ki ne bo pripomogla k oživitvi našega 

centra mesta, temveč bo pripomogla k nadaljnjemu mrtvilu v mestu. Kulturni center smo 

sicer potrebovali že včeraj in ne jutri in le trebanjskim veleumom se je potrebno 

zahvaliti, da ga še nimamo. Zato pa, kakor vedno, svojo politično moč uveljavljajo pred 

željami svojih občanov, namesto, da bi vsi skupaj usmerili vse svoje moči za naše skupno 

dobro.  

DROT bo kakor do sedaj, še naprej deloval v korist naših občanov in sodeloval z vsemi 

političnimi skupinami, vendar bomo tudi na glas povedali, kadar in ko se ne strinjamo s 

političnimi kupčijami, ki ne prinašajo napredka. Mi smo s številnimi aktivnostmi že 

pokazali in dokazali, da poslušamo glas ljudstva in tudi v prihodnje bo tako! 

 

DROT - Mi imamo Trebnje radi! 

Janez Zakrajšek, predsednik 


