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3PROJEKT IN PROJEKTNA SKUPINA
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PROJEKTNA PARTNERJA

PROJEKT SO OMOGOČILI TUDI
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KAJ VIDIŠ?
Dogodek Kaj vidiš? je rezultat poziva Občine Trebnje in 
predloga skupine Arhitekturni nasvet, ki deluje pod okriljem 
Zavoda ZUPR AKSA, so. p., da se zasnujejo smernice za 
uravnotežen prostorski razvoj mesta Trebnje.

Ob želji, da (krajinski) arhitekti ne pripravimo le še enega 
projekta, ki bi nabiral prah v predalu, smo obstoječe pred-
loge pregledali in jih nadgradili z moderirano javno razpra-
vo prek izvedbe različnih aktivnosti - vodenih delavnic z 
javnostjo in organizacijami ter intervjujev in s spodbujan-
jem podajanja predlogov tako preko direktnih kot anonim-
nih medijev.

Poudarek delovanja projektne skupine je na smisel-
nem povezovanju obstoječih lokalnih aktivnosti in 
iskanju prepoznavne identitete mesta. Med konk-
retne cilje dogodka spadata umestitev oz. določitev 
programske zasnove kulturnega centra in zasnova 
rekreacijskih poti v mestu in bližnji okolici. V sploš-
nem si prizadevamo za aktivacijo lokalne skupnosti k 
so-oblikovanju kraja, s čimer se začrta pot k trajnostni 
prihodnosti mesta Trebnje.

Dogodek Kaj vidiš? temelji na principih participatornega 
oblikovanja oz. so-oblikovanja. To je način dela, v katerem 
se v sam proces oblikovanja vključijo vsi deležniki, med 
njimi tudi bodoči uporabniki, ki s svojimi mnenji, komen-
tarji in idejami prispevajo h končnemu rezultatu. Takšen 
način omogoča bolj realne rešitve, uporabnikom na razum-
ljiv način približuje sam proces oblikovanja in tudi končno 
rešitev ter aktivno vključuje javnost v urejanje skupnega 
prostora. 
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ARHITEKTURNI 
NASVET

Arhitekturni nasvet smo interdisciplinarna skupina mladih 
strokovnjakov na področju urejanja prostora, ki verjame, da 
mora biti kakovosten prostor dostopen vsem. 

Z izobraževanjem in svetovanjem širimo zavedanje o 
pomembnosti prostora, razbijamo zmotna prepričan-
ja, spodbujamo sodelovanje ter fi ltriramo poplavo 
informacij. Prizadevamo si za participatorno obliko-
vanje, kjer nastopamo kot strokovni vezni člen med 
ljudmi in lokalno samoupravo. 

Zavod ZUPR AKSA nadaljuje idejo participatornega ob-
likovanja prostora, ki se je začela leta 2012 s projektom 
EASA013: Primer participacije, Žužemberk. Za ta projekt 
so organizatorji, večina katerih zdaj deluje v okviru zavoda, 
leta 2015 prejeli Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi 
arhitekturne kulture in tako postali eni najmlajših dobit-
nikov v zgodovini nagrade.
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9ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA



10

Zemljevid pozitivnih (modre pike) in negativnih (rdeče pike) prostorov v Trebnjem, kot jih vidijo prebivalci in uporabniki mesta
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JAVNO MNENJE
Za pridobivanje informacij o zaznavi in uporabi pros-
torov v Trebnjem smo za prebivalce in uporabnike 
mesta organizirali različne dejavnosti, ki so ljudi 
spodbujale k aktivnemu sodelovanju pri snovanju 
prostora. 

Dobre in problematične prostore so Trebanjci lahko iz-
postavljali preko fotografskega natečaja #VidimTrebnje na 
socialnem omrežju Instagram in s postavljanjem zastavic 
na Zemljevid pozitivnih in negativnih prostorov v Trebn-
jem. Z učenci 3., 6. in 9. razreda Osnovne šole Trebnje smo 
izvedli delavnice, katerih namena sta bila ugotavljanje želja 
mladih za prihodnost in pridobivanje koristnih podatkov o 
njihovi uporabi površin in prostorov v Trebnjem. Z delavni-
co za trebanjske organizacije smo želeli pridobiti mnenja 
in predloge tistih, ki v mestu ustvarjajo program, z javno 
delavnico za splošno javnost pa smo ugotavljali, kakšna je 
prevladujoča percepcija prebivalcev in uporabnikov tega 
prostora. Mnenja o mestu smo zbirali tudi s posameznimi 
intervjuji z ljudmi na ulicah Trebnjega, na ključna stičišča 
v mestu pa smo postavili škatle Kaj predlagaš?, kamor so 
mimoidoči lahko odlagali svoje želje in predloge za Trebnje.
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DDDDDEEEEEELLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIICCCCCCCCCEEEEEEEE ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVNNNNNNNNNOOOOOOOOŠŠŠŠŠOOOOOOOOLLLLLLLLCCII

33.3.3..3.3.33.33..3 RRRRRRRRRRRAZAZAZAZAZAZZAZZAZAZZAA REREREREREEEREREREREREERREREEEDDDDDDDDDDDDDDDDDD

VVVVeVeVeVVeVVeVVVVVeVVV čičičččičinononoononno uuučečečencncncevvevev vvvvv ššš lllololololooo o prprpprpp iiipippipp lllelelelljjjjejejejej jjjojojjoj ssssttatata ššršršršiiiii, kkkkkkiiiii ppprrrrprididididejejejejejje oooo zzz z zzzzz obobbobobehhhhhhhhhhhh sssssssssttrtrtrttrrtt anananananannannii popo gglalavnvni ceesttsttii,i,i,ii,i  
ttiiiitititists i, ki prridejo peš,š ppa hooh dididiiiiidiiijjjjojojojoojo mmmmimimimimimmimimimooooooooo oo popopopopopopopopop kokokokokok papapapapapap liiiil ščščččča a allala iii mimiimimimomoomomm iiigrgrgggg išišššiišišiššššššščačačaččaččč .. NNaNa ppp tototii vv 
šošošošooooošoooololo sstat nnajajboboljlj nnevevararnananaaaaa eeeeeeeeeelllllellemementn a popommamaaam njnnjnjkakanjnjnjjnjn ee pprprppp ehododododdodovovvovovovo zzzzzzaaaaaa pep šcšcššcceee ee inini nneuurerereejejejeee---
nnninnini pppplololoččnčč iki, otroci tutudiiiid nnnnne maararajojo hrupaaaaa ooooodddddd avavtototooomomomomomom bibbibbb lov, najbobbobooboljljljljljlj vvvvšešešeč č č papapaa jjjjjimimmmmmim jjjjjje e e
nnnanaaaaarararavav .

UUčUčččU eenencici sse eee vvvv prprprp ososososostetetetet mmmm čččaaaččačaačč ssssuuususs vvvelelikiko o ukukvavarjjajajajo o oo s s ss špš ortom in rekkkkkkkkkrereererererererereaaaacacacaaacijjo, nnnnajajajajjjrarararararaarr jejejejejejejeejee pppppppppppppaaaa
se z ddddadad žžržžržržrž jjjujujujujuj jjejejejejejejooooo zuzuzuzuzuzzuzunanaaananananaanajjjjjjjjjjj (n(n(nn(n(nnn(n(n(n(n(n(n(naaaaaaaaaaa iggggiigggiiiggigiggriririirriririririščščščšščščščščččščihhihihiihhihih,, vvvv v gogogogogozddzdzdzdddz uu,u oobbbbbbbbbbb reeeeererereki).))  Tudddiiiiiiiii i ppppo ppokokoklililil cucucucucuuuc bbbbbbbbi iiii jjjijijijijj hhhhhhh nananaananaajvjvjvjvjvjvvjjj ečečečečččečeeee  
postalo poklicnih športnnikikovovovv aaaalililil dddelele alalalooo o zzzzzz nananananaaarrrararararararaaavovoooovovoooovvoooovovovoovovoo ooz.z. žživivalalmimimii....

6. IN 9. RAZRED

Velika večina učencev se v šolo prrrrripipipippippiipppppipppppeeleeeleee jeje s šolskim aaavtvtvtvtvtobobobobobobbobususususususussomoomomomomommom (((((((popopopoopooppooo gggggggglalalalalalalaalavnvnvnvnvnnvniiiiii
cecececececeecestststsstststi)i)i))i)),,, lelelelelele nnnnnnekekekekekajajajajajajj jjjjjjjihihihhihih ppppppriririrriridedededeede ppppppešeš ((((((mimimomommomomomomooooomomoo pokopališča inn n mimimimmiiimomommomomomomoom iiiiigrgrgrgrrrrriššišišišišišišši čačačaa).).).)) VVVVVV pppppprororoostststememem 
ččačačaačasuususussusu ssseeee e vevevvevevečičičičičinanaaa vvvvozozozozačačačačeveveve zzzzadaddadadržržžržujujuujjee ee e nannnnnaaanaaaannnaa vvvasasassiiiiii d(d((dd(d(d(d(d( omommmmmmmmomoma)a), osososstatatatatatalililililil ppppaaaa prprprprprprp iiiii šošošošošoošošoliliilillilili,, vvv v CeCeCCeCe tntntntruru
za izoobrbbražaževanje in kulturo, nnnnaaaa igggggggggririrrir šččššščšččččččihihihhihih iiiinnnnn prprprrrrriiiiii iiiii iii iiii trgooooviviviviinnnanananaananan hhhhh.h.h.h. VVVVVVečečečinini a a a vovozačečev ninimama 
izvenšn ololskih dejavnosti, ostallii seeeeee nnnnnnaaajjjajjjja veeeeveččč čč uuuuukuuuu vvvvvavvvvvvv rjajajo o o o ssss s  ššpšpšpšpšpšpšppoooorortotoomm inin kulturnnimmi 
deded jajajavnv ostmi (glasbena šola, veroooooooooukukukukukk,, , plplesesses))))),)))))) sssssssssse papapaa tttttttuduudududududduudiiii drdrddrdrrrrrrrrrrružžužužužuuu ijijjijijijijooo mmedd sasabob .

UčUčUčenencici 66.. rarazrzrededa a si vv Trebnjem vevevvveeev ččiičičičiinonnomamaamaaaaaa žžželele iijijjjjo oo o o špšpšpššpšpšppšpoooorooo ttttnnnnt ihhhih ddoooogogododdkokokov,v,v, vv mmana jšjšii
meriri ttududii dod gogodkdkovov,, kiki bi združeeeeeevvavavavaliil ššššpoportrrtttttrtrtttttttrtnenene iiinnnnnn kkukukukukuukultltltlttuurru nnnneeen ddejejjjavavnonooststs ii teter r kukulili--
nan riikoko iinn kiki bbii poponunuujaajalili pppppririiloložnž osssssstt zaaaaa dddruružžžeeeeeeeeežeeežž njnjnjje.e.e.ee. UUUUUUUUčččečečečeennccncii 999... rraazzzreredadaa sssiii TrTrebebnjnje e v v 
prprihhhododnononoststtii prprpredededststavavljljajajo o prprreedddvssssvsememmmmmmemmme vvvvvvečečjjeeeeee,, zzzz zzzzz zzzzzzz veveveveveeeečjčjčjčjčjčjčjčjjiimimimmim ššttteeeeevvviviv loommm ljl ududdi i i inin bbogogatate-e
jjšjššššjšj imimmmimmm kkkkululululuu tututututurnrnrnrnimimimmm pproogrrg amamammmamama ommmommm...
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DDEELLAAVVNNIICCAA ZZ OORRGGAANNIIZZAACCIJJAAMMI

NaNajpogoggogooso ttttejše asasocociaiacicciijejeje nna a TrTrTrTrrebebebebeee nje se vežejo na naravo - reka TTemenica, dolina
rerekeke, zzelennnen  površinne. Pogosssssttetetettete ssssssssoooooooooo tututututututudididi aaasososocicicic acaccijiije na zgodoviiinsnsssnssnnsnsssssn kekkekekeekekekekekeekkeekk eeelemente - Tre-
banjskkki graaada  in rimskoo mesto.

Predstttttavniiiiki trebanjskiih organizaaaca ij so izpostavili, da so Trebbbbbbabbbbaabaaabanjnnnnn ci zeloo špšppšppšpšpooooorooo tno
aktivni,i,ii aa ssssse premalo udeležujejoooo drugih dogodkov. Čeprav je dogodkokovv v v dodododovovov ljjj,
so slabbobo pppromovirani, ljudje so  pppremalo o obobveveščščeni ozoz. nene vejo, kajajjjj vvvse se doga-
ja. Proobbleeeemmmmatika društeeve jje, dda jimmmm prrprimimanana jkkjkujuuju ee kak dra, kkerer ssoo mlladadada i pasivni in 
je težkkokoo ddddoooboo iti nove aktttivivisistet . Drruušštvtvtvaa soso pprereveveč č rarazdrobljenaa,, ppremalo se poz-
najo mmmeedede sssssabo, da bi sssee lalahkh o ppoveev zalla, inin nni zaaz dodoststnene ssamma oioiinininicicic atative za to
združeeevvvav njnjjjje. Manjkajoo sks upupni pprostori drdrušu tev,v kkjeer r bibi ssee člani laahkhkkkooo ssrečevali, si 
izizmmenjnnjaaavaallli informacijeee e inin ssii poomagali mmed ssabababbo.o

V V TrTrebebnnjemmmm si želijo doogogododke, kiki bii bibilili ppririimemememernrnr ii za vvsese segegmementnte e prprebebbbivivivivviiviivalalalalalaaaa stsss va 
- ki bbii zzdzz ruuuževali športnnini iin kulturu ni progrrammma ttererr bbili ii zaninimimivivi zzaa vse e gegegeeeeenenenenerararar cije. 
Kultltururrni deelee  bi navezalii na lokalnlno vinooogrggradadaddnništvvvovo iinn kukulilinan ririkoko ter rokokkodododdelelele stvo, 
špšportnni proooogram bi vvvvvklkklklklljujujujujuuujujuj čečečeččeččččč val raaznznaa a a špšpporrttna tekmmmmmmmmmmmovvovvovovananananananjajajajajaja, dodododododogogogoogogoddedeededdeedekkkkk kkk papaapapapp bbbbbbiiiii spspspspspsprerererererere lmllmllmmlmmlmljjajajajaajajaj ---
lala slovvenskkka glasba.a.a.a

ŽeŽelijojoooo sssiiiii tutututt didididi ddddogogogogogodododddodoodddkekekekkkke,,,,, kikiki bbbbiiiii pppopopopooooooovevevvv zzzazazali trebanjske orrganinizzacije,,  , dadadadadadd bbi se meeededeeed sababo o
spspozznale inn zazačečeeeeeelelee sssodododododddoddddodo eelele ooovovvoooo atattiiiii teteeeeeteteteteterrr r r sesesesesseseeesee sssssssskukukukukkukukukkuk pappppppppp j predstavile jajavnvnosossttiitt ... KeKeKeKeKeKKeKKer r so TTTTTTTTTrrrerereererrrrereerer babababbanjnjnjnjcic  
zezeeelolololololo ššššššpopopopopoportrtrtrtrttrtnno aktkttkttktivivnniini, bib tta a eleleemememmemmeneeennnnnenttt t t lalaalaalaahhhkhkhh o o vvvvpvvvvvv eljaliii v športrtnno usmsmmmmmmmmmmmmmmeeereeeree jjejejennn ddodododoooodoodoooooggggoggogoded kk 
(((n(n(n(nnnprpr. memeddddd ruruštštvevennii ppohhodod, kkiikikiii bbbbbbbbiiiii popopopopopop ttekaalll ppopoooopooppop  Trebnbnbnbnbnjeeejejem,m,mm vvsasasasakokokokoko dddddddddddddrrurur štšttštvovooovvvvvvooovvo pppppppppppaa a bibibi iiiimememeemem llolololol  
nnnnannnnnn  tej poti svojojoo popopopoopoopooststststtts ojojojojojjjanannanaaaa kokko, ,,, kkkjjkkkjeerere  bii se pohohhhhhhodnikkkikikikikikiki lllllaahahahahahkokokokokokook uuuuuuustststststststavavvvaavavvvavvavaviliilililili ininn ssssssppopopppozznnalali i dedelololo-
vvavavaanjn e društva).
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DDEELLAAVVNNIICCAA ZZ JJAAVVNNOOSSTTJJOO

Trebanjci svoje najlepše spomine vežejo na stike z naravo (sprehajanje po gozdu) 
in udeležbo na proslavah (sprejem mažoretk po evropskem prvenstvu, proslava 
gasilcev).

Prebivalci si v mestu želijo zunanannnjiiiijijiijiiihhhhhhhhhh prprprprprprprprososossoosooo tototototototototorororororororooroov,v,v,v,v,v,vv, kkkkkkkkkiiiiiii jijijijijijijiimmmmmmmmmm omomomomomommogoogogogogogoogogočajo rekreacijo oz. 
športno udejstvovanje. Te točkkkkkkee e e neneneneeeee bbbbbbbbiiii ii smsmsmmssmsmmsmsmmelelelelle e e ee bibibbbibbibib titititit sssskokokokokokookokk ncncncncncncncccnn enenenenennnnnnntrtrtrttrttttririrrrriri anaaaa e v mestu, am-
pak bi se morale nahajati naaaaaaa oooobrbrbrbrbrrbrobobobobobobobo jujujujujjujuuju mmmmmmmmmmmmeseseseseseesesesstatatatataatatatata,,, momomomoorararrar lellllele bbbbbbbiiiii bibibiibiiiititititii rrrrazazzzaaaaa pršene, a vseeno 
povezane med sabo. Točkekekekekekeekkee bbbbbbbbbbbiiii momommomomooom rarararaaaalelelelelelelee bbbbbbbbbitititititittittiiiiii ususususususustrtrtrtrttrezezezzezezznonoooo ooooprprprprremememememljljljljenenenennneee eee z urbano opremo, 
igrali, športnimi igrišči ippppppppppppd.d.ddddd iinn mememmmmedddddd sesesesssses bobobobobobob j jj jj  popopopopopopop veveveveveveveezazzazaanenenee ss kkrorooožnžno oo spsppppppsprehajalno potjo 
okoli mesta.

Potrebovali bi tudi ustrezne pprorosts ore za kkkkkkkulululululu tutututututurnrnnrniiiiii prprprprppppppp ogogogogogoggoogggrarararam,mm,m kkkkkkkiiiiii bbbibi ssssse morali nahajati 
v središču mesta, da bi delovavavavvavavavvavv lilililii kkkkkkototototottotot ttttttočočočočočočkekkekekekeke sssssssssrerererr čeva jjnjjnjjnjnjaa aa inin dddddddddddrruurururururužežežežežeeežeženjnjnjnjaaaa.aaa  Kulturni center 
bi moral smiselno združevati rrrrrrrrrazazazazaaaaazazzaza lililičnččnč eeeeee akakakakkakaa titititititiiiivvnvnvnvnvvnnvnostii iiiiinnnn spspps rerereemlmlmlmlmlmlmlm jjjjejejevavaaalnnnnnnnnlne programe. Tam
bi lahko svoje dejavnosti izvajalle lllllllllokokooookalnnenenenen oorgr annannanniziziizi accijiijijijee,e,eee nnna voljljljljljjoooooo papapapapapappapp bbbiii bil tudi za 
gostovanja skupin od drugod. KKululltututut rrnrnrnrrnnniiii prprprprprprrpprogogogogogogoograraramimimimiiim bbbbbbbbiiiiiii mmomomoorali biitittitiiti ii dodoodooooooovovovovovovoooljllj zanimivi, 
da bi pritegnili ljudi. Popoldne iiiiiinnnnnnn čečeččččččč z vivvvv kekenddndndnd ssse nnamrečč mestooooooo iiiiiizzzzpzpzpzpzzpzzpraraazzznznz i,i TTrerer banjci 
prprprprprprprososoosososostititittt čččččas rajajajajajajje ee prppppppp eživljjjjjjajjjjjo v naravi alilililiiii zzzzzzzidididididididananicaha . 

VVVVVV VV V memmemememememeestststststststststuuuuuu sisisssisisisisicececececececececerrrrr r rrr mamamamamamamamama jnjnjnjnjnjnjnjnjnjkakkakakakakakakaka pppppppppararararararararkkkkkk kk kk ozoozozozozozozoz... trtrtrtrtrttrtrenenenenneneneneenennutututu ninnii nii ustrtrrrt ezezezezzzznon oooprpprprpp ememee ljenen, zazatototooo ssse e ee ee ljljljljljljljl ududududududududududddjejejejejejeejjjeje vv  
njnjnjjemememem nnne e e zazazaaadrdrdrdrd žužužuž jejejejojojo.. NeNeNeususustrtrtrezezeze eneneen jjje ee tutudididid gglalalavnvnii  trtrtrrtrtrtrrrg,ggggg  saj okooliiškški i prprogoggggggggrrarararararararaaaamimimimimimimimimimi nnnnnneeeee eeee fufufufufufuufufuufuuuunknknknknknnknknknknknkn ----
cicicicionononniriririri ajajaja ooo vzvzvzvzvv poppopop rerereeedndndnoooo z z z njnjnjn imimim. . . SkSSkSkkoozozozii mememeeeststssts o oo popoootetteekakkkaa vvveleee iko prromometetta,a,a,a,a,a,a,,, mmmmmmmmmmmmnonnonononononnononogogogogoooo lljujjujujujujujujujuuuddddidididd ssee
vovovooziziziz vvv LLLjujujuj blblblb jajajajaj nononon ,, zazazazatotototo mmmmananannnnjkjkjjkjkjkaaaa P+PP++RR R prprprp osososstotoor,r, kkkkjejer rr bbibibi lljujudjdjdjdjd ee,e kkkiii sseeeee vozozozozzzzzzziijijijijijijijijooo zz ddrdrdrddrdrddrdrruguuguuuguuugu imimimmmmmmmmii,i,ii,i,i,i,, 
čečečeezz z  dadadan n n pupupustststs ilililiii svsvsvojojojjje e e avavavttotototoomomomomomobbibibibilelelel . TaTa bbbbiii sese mmororooralal nnnahajati v bllližižižižižižžžiininininiiininni i H1HH ,,, obobobobobobbbobbbob vvvvvvvvssststststststttopoppu v
mememeestststo.o.o.
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INTERVJUJI

Trebanjci so kot najboljše značilnosti Trebnjega izpostavili njegovo odlično 
prometno lego (na poti med Ljubljano in Novim mestom, blizu obeh), njego-
vo vmesno stopnjo med mestom in podeželjem, veliko število mladih družin 
in odsotnost megle.

Kot zelo športno naravnani ljudje Trebanjci najbolj pogrešajo urejene rekreaci-
jske poti, predvsem kolesarske in trim steze. Želijo si tudi več javnih igral in 
ustrezno razširitev ter dograditev pločnikov. Manjka jim prostor, namenjen 
kulturnemu življenju, in menijo, da bi bil v Trebnjem lahko tudi prostor za 
kongresne dejavnosti. Izpostavili so problematiko propadanja starih stavb, 
žal jim je tudi, da propada Trebanjski grad, ki se jim sicer zdi arhitekturno lep. 
Želijo si, da bi se grad obnovil in postal zbirališče ljudi.

V mestu pogrešajo živahnost in dogajanje, saj mestno jedro izumira. Večina 
trgovin se nahaja izven središča, kar je problem tudi za starejše, ki so jim 
te trgovine predaleč, da bi šli peš, zato si želijo manjše živilske trgovine v 
središču. Zdi se jim, da je v mestu preveč prometa, ker gre večina ljudi po 
opravkih z avtomobilom, pogrešajo pa mestni park, kjer bi ljudje lahko sedeli 
in opazovali druge. Menijo, da je premalo prireditev ali pa so dogodki slabo 
oglaševani in da ni pravih stičišč za mlade, ki so zdaj preveč prepuščeni ulici.
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SKLEP

Trebanjci so zelo športno aktivni ljudje, ki imajo radi naravo. Tako otroci kot 
odrasli se v prostem času veliko ukvarjajo s športom in rekreacijo, najraje 
pa se zadržujejo na prostem v naravi (v gozdu, na travniku, ob reki). Pred-
vsem reka Temenica se pojavlja kot pomemben element mesta ter prostor 
za rekreacijo in druženje. Pogrešajo več infrastrukture za gibanje (urejene 
sprehajalne in kolesarske poti, trim steza, bazen), ki bi bila povezana v krožno 
pot okrog mesta.

Kljub pomembnosti rekreacije je v mestu veliko prometa, saj gre večina po 
opravkih in v trgovino z avtom. Prebivalci izpostavljajo slabe razmere za 
pešce, kot so neurejene pešpoti, pomanjkanje pločnikov, slabo označeni 
prehodi za pešce ipd. Ker veliko ljudi dela izven Trebnjega, pa jim manjka tudi 
P+R prostor, kjer bi lahko tisti, ki se v službo peljejo z drugimi, pustili svoje 
avtomobile.

V kulturnem smislu so Trebanjci precej pasivni. Društva so razdrobljena, zato 
njihovi programi ne dosežejo velikega števila ljudi, kar v mestu ne ustvarja 
občutka bogate kulturne ponudbe. Ljudje so o dogodkih slabo obveščeni in 
udeležba je nizka, primanjkuje pa tudi zanimanja za delovanje v društvih. 
Kljub temu izražajo željo po družabnih aktivnostih in povezovanju ter potrebo 
po kulturnem centru, ki bi deloval kot večnamenski prostor za različne dejav-
nosti.

Pogrešajo tudi več dogajanja v samem mestu. Želijo si urejen mestni park, 
kjer bi se lahko srečevali in družili, manjkajo tudi primerna igrala za otroke in 
ustrezna stičišča za mlade, ki se zdaj družijo večinoma doma in v trgovinah. 
Kot pomemben del mesta štejejo tudi grad, za katerega jim ni všeč, da je pra-
zen in propada, in ki bi ga napolnili z družbenimi programi.

Za Trebnje je torej značilen ruralni način življenja v mestu, ki je pos-
ledica zgodovinskega razvoja kraja od vaškega trga preko industrial-
izacije do razvoja storitvenih dejavnosti. Prebivalcem ustreza bivanje 
na območju z nizko gostoto poselitve, ki jim omogoča zasebnost in 
stik z naravo preko bližine zelenih površin, hkrati pa izražajo željo po 
mestnem življenju (živahno dogajanje, druženje v mestnem središču), 
ki je sicer značilno za območja z visoko gostoto poselitve in hetero-
genim prebivalstvom. Prav zaradi pomanjkanja kritične mase se po-
javlja pasivnost prebivalstva, odsotnost pravih pobudnikov družben-
ega dogajanja pa povzroča neučinkovitost raznih iniciativ. Zaradi 
hitrega razvoja v zadnjih 60 letih mesto nima izoblikovane identitete, 
kar botruje pomanjkanju vizije za razvoj kraja, ki vodi v slabo upravl-
janje s prostorom.
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GLAVNE 
ZNAČILNOSTI 
NASELJA

Trebnje leži v najdaljši slepi dolini s kraškim značajem v 
Sloveniji, ki jo je izoblikovala reka Temenica s številnimi 
ponikalnicami in ponori. Geografski pogoji so narekovali iz-
razito podolgovato zasnovo naselja, katerega začetki segajo 
v rimske čase, ko se je na tem območju razvila postojanka 
ob glavni cesti med Ljubljano in Zagrebom. 

Infrastrukturne povezave (regionalna cesta, železni-
ca, hitra cesta in avtocesta) potekajo le vzdolž doline 
in jo tako segmentirajo na več vzporednih pasov, ki 
med sabo niso prehodni. Samo mesto nima izrazitega 
središča, sestavljeno pa je iz dveh predelov stanovan-
jskih naselij, ki se zaradi naravnih in infrastrukturnih 
mej širita proti severu, ter obrtne in industrijske cone 
na vzhodnem delu. Na severu se mesto zaključuje s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Čeprav se je naselje 
razvilo ob reki, pa je od nje odmaknjeno oz. z njo nima 
neposrednega stika. Na desnem bregu reke leži grad, 
ki je trenutno neizkoriščen, njegova povezava z mes-
tom na levem bregu pa služi kot mestna vpadnica.
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Zaradi ugodne geografske lege in dobrih prometnih povezav z 
Ljubljano, Novim mestom in Zagrebom se priseljevanje v Trebnje 
povečuje in predvidevamo, da se bo ta trend v naslednjih desetletjih 
nadaljeval. V ta namen smo določili območja širitve stanovanjskih, 
obrtnih in industrijskih predelov, ki spoštujejo bližnjo kulturno in 
naravno krajino. Ker priseljenci Trebnje uporabljajo večinoma kot 
spalno naselje, predvidevamo vzpostavitev javnih površin, ki bi 
omogočale njihovo integracijo v lokalno okolje ter splošno srečevan-
je in druženje prebivalcev, ki v mestu trenutno primanjkuje. Tako 
smo območje med glavno cesto in železniško progo predvideli kot 
osrednji javni prostor, namenjen družabnim aktivnostim, ki bi de-
loval kot družbeni poligon in s tem k priseljevanju vabil tipe uporab-
nikov, ki bi spodbujali nadaljnji razvoj mesta.
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STANOVANJSKI 
PREDELI IN 
KULTURNA KRAJINA

V starejšem (zahodnem) delu je pozidava redkejša, večinoma gre za indi-
vidualne družinske hiše, ki so obrnjene na jug; cestna infrastruktura je zato 
kompleksna. Za novejši (vzhodni) del je značilna prometna ureditev, ki 
sledi terenu in se odpira večinoma proti jugu. Oba stanovanjska predela se 
razširita proti severu, pri čemer je treba upoštevati obstoječo smer gradnje 
in pustiti dovolj odmika od bližnjih kmetijskih objektov in gozda. Rob stano-
vanjskega območja se s prometno cesto in pešpotjo, ki se naveže na lokalne 
rekreacijske in sprehajalne poti, izteče v kulturno krajino. Obstoječa območja 
centralnih dejavnosti se razširijo in obdajo z javnimi prostori, kot so trgi in 
parki. Kjer je možno, se zaradi boljše vertikalne komunikacije dodajo pešpoti 
med parcelami, ki povezujejo prečne sekundarne povezave in točke central-
nih dejavnosti.

DOVOZ PREDVRT VRTVRT LOKALNA CESTA Z REKREACIJSKIMI POTMI KRAJINA
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Poleg razširitve obstoječih stanovanjskih območij se predvidi še 
eno novo na zahodu, ki posnema logiko obstoječih. Dodatno se 
med vertikalnimi pešpotmi ustvarijo manjši javni prostori, namen-
jeni posedanju in druženju. Prav tako se ponovi logika hiš z vrtovi, 
glavne vertikalne povezave s pločniki, vmes pa sekundarne pove-
zave, kolesarske steze in pešpoti. V novi stanovanjski del pod glavno 
cesto se lahko v prihodnosti umesti kompleks zdravstvenega doma, 
ob gasilsko postajo pa policija. Tako vsak stanovanjski del dobi svo-
je žarišče s centralnimi dejavnostmi.

Zaradi razgibanosti terena se vzpostavlja značilna terasasta raz-
poreditev polj z vmesno nižjo zarastjo in posameznimi obronki 
gozda; pojavljajo se tudi vmesni vodotoki z obrečno zarastjo, ki 
vzorčasto členijo krajino. Vedute so značilne za območje Dolen-
jske - vedute na razgibana polja z gozdom v ozadju, na cerkev na 
griču z lipo in cerkev v dolini z naseljem. Značilni krajinski vzorci so 
tudi okoliške strnjene vasi z domačijami in gospodarskimi objekti 
ter obdelovalnimi in travniškimi površinami. Ohrani se kakovostna 
kulturna krajina, ki se v obliki zelenih klinov zajeda v mesto in tako 
skozi parkovno zasaditev mehko prehaja v javni prostor. S tem se 
naveže na revitalizacijsko območje Temenice, vse to pa povezujejo 
rekreacijske poti z vmesnimi trim stezami pri navezavi na Vrhtrebnje 
in otroškim igriščem na območju Jurčkovega gozda.
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OBRTNA IN 
INDUSTRIJSKA CONA

Obrtna cona na vzhodni strani mesta s svojo lego in neposrednim 
priključkom na hitro cesto zagotavlja ustrezno napajanje obrtnih, 
proizvodnih, poslovnih in trgovskih dejavnosti. Območje je neena-
komerno pozidano z objekti, ločenimi z neurejenimi zelenimi 
površinami. Na jugozahodu je stik obrtne cone z naseljem neposre-
den, prometna komunikacija je skupna za obe rabi. 

Širitev industrijske cone je predvidena v severni in vzhodni smeri 
(do železnice) za zagotovitev novih območij za razvoj gospodarskih 
dejavnosti in storitev ter povečanje zaposlitvenih možnosti. Celotna 
obrtna cona se deli na posamezne grozde, ki so svoje prostorske 
celote. Ureditev obrtne cone predvideva učinkovite komunikacije 
znotraj posameznega grozda, ki se smiselno pripenjajo na regional-
no cesto Trebnje-Mirna. Njen profi l se spreminja glede na lego. Na 
območjih, kjer se objekti nanjo pripenjajo z obeh strani, predvide-
vamo ob vozišču zeleni pas z drevesi in pločnikom. Na zemljiščih 

ZELENA BARIERA

JAVNO (REGIONALNA)

JAVNO (REGIONALNA)

JAVNO (REGIONALNA)

ZASEBNO (OBRTNA CONA)

ZASEBNO (OBRTNA CONA)
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obrtnih in poslovnih dejavnosti naj se ob zeleni pas po globini 
umestijo parkirne površine, interne dovozne oz. obvozne poti in 
nato objekti, za objekti pa površine za manevriranje in skladiščen-
je. S tem tudi znotraj posameznega zemljišča dosežemo postopen 
prehod od javnega do zasebnega. V območjih, kjer so objekti vezani 
na komunikacijo zgolj z ene strani, naj bo zunanji rob obogaten z 
zeleno bariero.

Na zahodnem območju obrtne cone, kjer je predvideno prib-
liževanje območja cone in stanovanjskega naselja, predlag-
amo različne razmejitve prostora z zelenimi površinami in 
volumni, (rekreacijskimi) potmi ter uličnimi komunikacijami. 
Profi li komunikacije lahko povezujejo raznolike uporabnike 
(motorni promet, pešci, kolesarji).

Industrijsko-poslovna cona Trebnje je s svojo lego med Vino Gorico 
in Dolenje Nemško cesto z obeh strani omejena. Mogoča je mini-
malna širitev s povečano gostoto pozidave, kjer je potreben spoštljiv 
odmik od kulturne krajine in naselja z vključevanjem zelene bariere.

KRAJINA

KRAJINA

ZASEBNO (STANOVANJSKA CONA)

ZASEBNO (STANOVANJSKA CONA)
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JAVNO (LOKALNA)
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OBMOČJE 
REKE TEMENICE

Zaradi hitre širitve mesta in neustrezno načrtovane komunalne, prometne in 
gospodarske infrastrukture je reka onesnažena, s čimer je celotna poplavna 
ravnica postala degradirano območje.

Območje reke Temenice se izčisti in revitalizira. Že vzpostavljene 
aktivnosti za revitalizacijo območja se nadaljujejo v začrtani smeri z 
uvajanjem rekreacijskih poti in ustrezno umeščenimi manjšimi pro-
grami, ki izhajajo predvsem iz interpretacije narave (predstavitev 
rastlinskih in živalskih vrst). Prostočasni program, ki se dodaja ob 
Temenici, naj ne bo nasilen do tega ranljivega habitata, večje športne 
površine naj se ureja v drugih športno-rekreacijskih conah mesta. 
Poti so umeščene ob reko, na vzpostavljenih tokovih iz naselja pa se 
načrtujejo navezave reke na samo mesto. 

Stanovanjski in gospodarski objekti se odstranijo z območja in ne predvide-
vajo se zazidalne površine, saj je lahko vsa potrebna grajena struktura vpel-
jana v spodnji del mesta. Dodatno se zagotovijo pešpoti, ki se navezujejo 
na mesto in okoliške kolesarske ter peš steze. Pot se spelje vzdolžno ob reki 
Temenici z vmesnimi razširitvami kot točkami srečevanja. Pešpoti se lahko 
ponekod razširijo na pomol nad reko. Vzpostavijo se lahko opazovalnice za 
ptice. Na poplavni ravnici reke Temenice se umestijo tudi skupnostni vrtovi 
za lokalne prebivalce s poenotenimi objekti. Urejajo se na območjih, kjer 
se zdaj odstranjujejo stanovanjski objekti, vzpostavljene so tudi dovozne 
poti. Poplavno ravnico je mogoče členiti z vmesnimi zasaditvami iz nizkih 
grmovnic in višjih dreves, posajenih v skupine, ki hkrati dajejo zaslon za 
sedišča z zanimivimi pogledi na reko.

PEŠ POT OB REKITOČKA SREČEVANJAMESTO PEŠ POT OB PROGI
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RAZGLEDIŠČE NAD REKO

PEŠ POT OB REKI

OBVOZNA HITRA CESTA

SKUPNOSTNI VRTOVI



42 REURBANIZACIJA JUŽNEGA OBMOČJA
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OSREDNJI 
JAVNI PROSTOR

Območje predela pod rimsko cesto je že zgodovinsko 
zaznamovano in spominja na prekrvavitev z dogajanjem, 
srečevanjem ljudi in življenjem ob tej cesti. Cesta predstavl-
ja glavno napajalno žilo in je torej pomemben del identitete 
mesta, zato ohranjamo njen značaj. Zaradi strnjenosti 
pozidave razvoj ne more potekati ob njej, zato nov javni 
prostor predvidimo na območju med cesto in železnico, 
ki pozidavo še omogoča. Dobro načrtovana mešana raba 
med kulturnimi in centralnimi dejavnostmi ter javnimi 
površinami naj omogoča zbliževanje posameznikov in orga-
niziranih skupin ter izmenjavo med generacijami. Zasnuje 
se živ organizem, ki ni dokončno določen zaradi postopne-
ga razvoja in različnih potreb, ki se tekom časa oblikujejo 
v mestu. Vsak poseg v ta prostor mora biti premišljen, 
spoštuje naj odmike od sosednjih stavb in drugih arhitek-
turnih elementov do te mere, da ne izniči poglavitne poteze 
v njem - javnega prostora. Celotno območje se mora s po-
gledi navezovati na reko Temenico in pripadajočo poplavno 
ravnico, Trebanjski grad ter cerkev.

Vzpostavijo naj se stavbe, polprostori, ambienti, ki ljudi 
zbližujejo, njihov vpliv pa v končni fazi sega daleč onkraj 
meja arhitekture. Prostor skupaj z ljudmi in njihovimi man-
ifestacijami v njem začne generirati razvoj mesta. Treba je 
urediti in smiselno (simbolno) navezati ustrezne dostope 
z ulice na območje. V prvi fazi se v tem območju predvidi 
potrebne rušitve, prostor očisti in poveže z najnujnejšimi 
intervencijami. Za prvi segment na tem delu predlagamo 
večnamensko dvorano v povezavi z glasbeno šolo na de-
gradirani površini v bližini železnice, vzpostavitev dvorane 
pa bo hkrati začetek generiranja družbenega poligona na 
tem delu mesta. V daljši perspektivi bo razvoj tega dela ved-
no bolj poudarjal kulturno os, ki se bo odražala v razvoju 
osrednjega Golijevega trga in njegove ureditve. 



44 TLAKOVANA SERVISNA POVRŠINA

PREHOD MED STAVBAMI

TLAKOVANA JAVNA POVRŠINA

VHODNA POVR

PROSTOR Z RAZGLEDOM

ZASNOVA

V vzpostavljeni osrednji javni prostor pod staro cesto umeščamo ambiente, ki 
omogočajo različne načine uporabe.
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RŠINA

ZASADITEV

NIVOJSKI PREHOD

VODNI ELEMENT

ZASADITEV 
ZATRAVITEV

TLAKOVANA POLJAVNA POVRŠINA
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KULTURNA OS
PODALJŠEK JAVNEGA PROSTORA

Med gradom in starim delom mesta se vzpostavi kulturna 
os, ki vsebinsko povezuje obe območji. Most med njima se 
ne uporablja več za motorni promet, namenjen je le peš-
cem in kolesarjem, ki lahko pot nadaljujejo mimo gradu na 
Vrhtrebnje. Grad postane reprezentančna izložba mesta s 
stalno menjajočim se programom, ki v obliki razstavnega 
prostora odzvanja trenutno kulturno dogajanje v mestu.

Na drugi strani reke se kulturna os izteče na revitalizirani 
Baragov trg, ki povezuje cerkev in novo vzpostavljeni predel 
mestnih javnih površin. Potencialno se lahko kulturna os 
podaljša do Golievega trga, ki se lahko v prihodnosti uredi 
kot reprezentančni mestni trg.
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AMBIENTI

Ambienti predstavljajo možne načine uporabe odprtih javnih prostorov v novo 
vzpostavljenem osrednjem javnem prostoru pod staro cesto.
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Slika prikazuje novo območje trga, ki se lahko vzpostavi na območju odprtega 
prostora ob železnici. Z različnimi višinskimi nivoji se vzpostavljajo razno-
liki in zanimivi ambienti, ti pa se združijo na glavnem trgu, ki se prostorsko 
naveže na postajo. V zgornjem delu se območje pred “kmečkimi hišami” 
lahko nameni za uporabo tržnice, ki se združi s spodnjim trgom.
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Slika prikazuje nivojsko dvignjeno območje, ki se s pogledi odpira na Treban-
jski grad in reko Temenico. Ambient ponuja edinstveno veduto na slikovito 
pokrajino, zato se lahko uporablja kot terasa mesta, ki je v določenem delu 
lahko nadkrita. Z vrhnjega dela terase se uporabnik lahko spusti do nivoja 
Temenice, kjer se poveže z naravno krajino. Terasa prostor poveže z zunanjimi 
vrtovi obstoječih lokalov. 
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Slika predstavlja območje ob železnici, ki usmerja poglede proti reki Temenici. 
Prostor se lahko nameni za umestitev večnamenske dvorane, ki se odpira tudi 
v zunanji prostor, kjer lahko potekajo dogodki in predstave. Prostor omogoča 
uporabo in srečevanje raznolikih uporabnikov - glasbenikov, podjetnikov, nas-
topajočih, mimoidočih ...




