
 

 

  

 

AMBASADORJI CMU – CIK TREBNJE 2014 

 

 

 
 
g. Rupert Gole,  
župan občine Šentrupert 

 

 

Župan Občine Šentrupert je vse od njene ustanovitve leta 2006. 

Kot župan je s projekti, kot so leseni nizkoenergijski vrtec s 

kotlarno za lesne sekance, lesnopredelovalni center kot prvi in 

vzorčni primer, ki sledi državnemu akcijskemu načrtu za 

povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige Les je lep, sistem 

kogeneracije v zaporih na Dobu in turistični produkt Dežela 

kozolcev uresničuje, razvil občino v reprezentančni primer 

inovativne, razvojno prodorne in energetsko učinkovite občine, 

zaradi česar je bila tudi večkrat nagrajena. Z visoko 

odgovornostjo in skrbjo za občane skrbi za razvoj in podpira 

dejavnosti na področju vseživljenjskega učenja, zlasti 

medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja. 

 

 

 

 
 
g. Alojzij Kastelic,  
župan občine Trebnje 

 

Župan Alojzij Kastelic je župan Občine Trebnje od leta 2006.  Je 

ljudski župan s  posluhom za ljudi in prizadevno pomaga pri 

izzivih današnjega časa. Opravlja že svoj tretji mandat. Občina 

Trebnje je v zadnjih osmih letih napredovala na lestvici razvitosti 

za deset mest  in je trenutno na 14 mestu v Sloveniji. Pri svojem 

delu se zavzema za  socialno najranljivejše skupine občank in 

občanov. V zadnjih letih je na njegovo pobudo uvedena enkratna 

socialna pomoč, tudi mladim družinam pomagajo ob rojstvu 

otroka. Občina Trebnje je tudi pridobila certifikat Mladim 

prijazna občina in  vrsto let razvija in podpira dejavnosti na 

področju vseživljenjskega učenja, kamor se vključujejo vse 

generacije in različne ciljne skupine. S številnimi projekti, kot so 

izgradnja novega vrtca, energetska sanacija podružničnih šol, 

izgradnja telovadnic ter s podporo programov številnih skupin, ki 

delujejo na področju vseživljenjskega učenja, kulturnega, 

športnega in širšega družbenega življenja, že vrsto let zagotavlja 

kakovostne pogoje za razvoj in izvajanje njihovih dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 
 
g. Peter Škerl, ilustrator 

 

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v 

Ljubljani je končal študij  ilustracije in oblikovanja vizualnih 

komunikacij, od leta 2002 je v svobodnem poklicu. Do danes je 

za njim več kot 100 različnih izdaj, za katere je prispeval 

ilustracije.  

Ilustracije Petra Škerla najdemo v številnih učbenikih, slikanicah 

(Mladinska knjiga, DZS) in revijah (Ciciban, Cicido, Mavrica in 

Ognjišče).   

Leta 2002 je prejel posebno priznanje Hinka Smrekarja za 

mladega ustvarjalca za ilustracije iz knjige Kako postati 

deževnikar.  

Leta 2007 je prejel nagrado za najlepšo slovensko knjigo za 

otroke in mladino. 

Leta 2008 je prejel nagrado za najlepšo izvirno slovensko 

slikanico za ilustracije iz knjige Klobuk gospoda Konstantina.  

Leta 2012 je prejel veliko nagrado Hinka Smrekarja za ilustracije 

Močvirniki. 

Levstikova nagrada 2013 za izvirne ilustracije iz knjige 

Močvirniki. 

Nominacija ilustratorja na častno listo IBBY za knjigo Močvirniki. 

 



 

 

 

 

 

 
 
g. Primož Jeralič, športnik 
invalid 

 

Že od malih nog je bil živahen otrok in v svojih rosnih letih je 

vse od 12 do 21 leta aktivno treniral atletiko. Potem je moral 

zaradi poškodbe kolenskih vezi atletiko opustiti. Ni bil le eden 

izmed mnogih atletov, bil je član slovenske reprezentance, 

večkratni državni prvak v mnogoboju, imel je tudi državni rekord 

v mnogoboju. Poleg tega je bil večkrat podprvak Slovenije v 

skoku s palico in v teku na ovirah.... pa še bi lahko naštevali. 

Usoda je tako hotela, da se je pri padcu na smučanju s hrbtom 

udaril ob hlod in tako postal paraplegik. Danes vozi ročno kolo. 

Želi nastopiti na največjih UCI tekmovanjih na svetu in na 

Paraolimpijskih igrah. 

 


