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ZAPISNIK  

3. seje Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti 

ki je potekala v sredo, 13. 4. 2022, s pričetkom ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje 

 

 

 

Prisotni člani: Leon Lobe, Nada Pepelnak, Gregor Urbič 

  

Odstotni člani: Vasjan Breznik, Radovan Hočevar 

  

Ostali prisotni:       Gorazd Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Irena Žužek, vodja Oddelka 

z za družbene in gospodarske dejavnosti 

 

 

 

Sejo je vodil predsednik Leon Lobe in ob 18:05 ugotovil sklepčnost, saj so bili prisotni trije (3) člani 

komisije. Pozval je člane komisije k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega 

reda, ki je bil posredovan z vabilom: 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije z dne 14. 12. 2021 
2. Predlog Nabora ukrepov za Rome v občini Trebnje za obdobje 2022 - 2030 
3. Razno 

 

Predsednik je podal predlog, da se kot tretja točka dnevnega reda doda »Aktualna problematika v 

Zagorici pri Velikem Gabru in Račjem selu«, temu ustrezno se naslednja točka dnevnega reda 

preštevilči. 

 

Nato je predsednik podal na glasovanje naslednji dnevni red. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije z dne 14. 12. 2021 

2. Predlog Nabora ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022 - 2030 

3. Aktualna problematika v Zagorici pri Velikem Gabru in Krajevni skupnosti Račje selo 

4. Razno 

 

 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

Številka: 011-1/2020-12 

Datum: 14. 4. 2022  

 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije z dne 14. 12. 2021 

 

Predsednik je podal kratek povzetek zapisnika, pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsednik je podal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

 Zapisnik 2. redne seje Komisije z dne 14. 12. 2021 se potrdi. 

 

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

 Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Nabora ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022 - 2030 

 

Gorazd Koračin je obrazložil Predlog Nabora ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022 

– 2030, ki je bil kot osnutek že obravnavan na prejšnji seji Komisije, zato je predstavil le predloge 

dopolnitev, ki so jih podali člani Multidisciplinarnega aktiva (predlogi: poleg prisotnosti otrok v šoli 

naj se kot merilo pri ukrepu sofinanciranja urejanja bivalnih razmer upoštevata tudi prisotnost otrok 

v vrtcu in osnovni šoli za odrasle; sodelovanje z romskimi starši in pomoč strokovnih delavcev v 

okviru ukrepov vzgoje in izobraževanja; opredelitev le določenih kaznivih dejanj (po vrsti ali teži) v 

okviru ukrepa sofinanciranja urejanja bivalnih razmer; specializacija kadrov, ki se ukvarjajo z 

romsko problematiko) in Občinski svet Občine Trebnje (predlog: poveča se javna razsvetljava 

bližnjih vasi; vzpostavi se video nadzor in preuči se možnosti za socialno podjetništvo).   

Dopolnjen Nabor ukrepov je bil nato en mesec v javni obravnavi. Urad za narodnosti RS je 

dokument pohvalil, predlagal je spremljanje izvajanja ukrepov. Drugih odzivov pristojnih institucij in 

ostale zainteresirane javnosti ni bilo. Konec leta 2021 je bil na Vladi RS sprejet nacionalni program 

ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030 (NPUR), ki je prav tako vključen v gradivo. 

Gregor Urbič je želel pojasnila o poglavju 3.6.2. Ukrep sofinanciranja urejanja bivalnih razmer, za 

konkretne izvedbene načrte pa bo Krajevna skupnost podala pobudo županu. Tudi Nada Pepelnak 

je zastavila vprašanje, kdaj bo občina dejansko izvedla ukrepe. 

Gorazd Koračin je pojasnil, da Nabor ukrepov predstavlja programski oziroma strateški dokument 

in ne neposredne podlage za izvajanje ukrepov. Nekateri ukrepi se tako že izvajajo na podlagi 

področnih predpisov, glede nekaterih bodo sprejete še ustrezne pravne podlage, nekateri pa 

dodatnega normiranja ne potrebujejo in se bodo v sodelovanju s pristojnimi organi izvajali (še 

naprej). 

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Komisije, je predsednik podal na glasovanje 

 

 SKLEP: 

 
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti predlaga Občinskemu svetu Občine 
Trebnje, da sprejme Nabor ukrepov za Rome v občini Trebnje za obdobje 2022 – 2030. 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 
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Sklep je  bil sprejet. 

 

                                                                                            

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Aktualna problematika v Zagorici pri Velikem Gabru in Račjem selu 

 

Predsednik Leon Lobe je prisotne seznanil z obvestilom vaščanov Zagorice pri Velikem Gabru, ki 

so se obrnili nanj zaradi kurjenja kablov in nevarnih snovi, ki ga izvajajo Romi. Gre za zdravju 

škodljivo početje in ogrožanje požarne varnosti. Gregor Urbič je ob tem navedel podatek, da je v 

obdobju od 10. 3. 2022 do 27. 3. 2022 bilo potrebnih enajst (11) intervencij gasilcev, v glavnem v 

dopoldanskem času. Gasilcev sploh ne morejo več dobiti za intervencijo, Romi se jim od strani 

posmehujejo. Izpostavil je tudi problematiko razmetavanja odpadkov v okolici deponije. 

Predsednik je podal na glasovanje 

 

SKLEP: 

 
Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti poziva Policijsko postajo Trebnje, da 
pogosteje opravi nadzor na omenjenih lokacijah (Zagorica pri Velikem Gabru, Račje selo, 
Vejar, deponija Globoko) in s tem prepreči zlorabe. Predlagajo tudi delovanje enote  
Policijske postaje v naselju Vejar. 

Podatk i  o g lasovanju:  

Prisotni člani: 3 

ZA so glasovali: 3 

PROTI so glasovali: 0 

 

Sklep je  bil sprejet. 

 

 

Ob problematiki »kurjenja« je Gregor Urbič predlagal, da bi za romske otroke organizirali delavnice 

o požarni varnosti s praktično predstavitvijo gašenja. Tudi Nada Pepelnak se zavzema za 

izobraževanje širšega obsega.  

 

 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Razno 

 

Predsednik je izpostavil ugotovitev, da se predstavnika romske skupnosti kljub temu, da sta 

vabljena z osebno vročitvijo, ne udeležujeta sej Komisije. Pozval je občinsko upravo, da preveri, 

zakaj se ne odzivata.  

Ob 18:55 je bila seja zaključena. 

 

 

Zapisala: 

Irena Žužek Leon Lobe l. r.  
Predsednik 

 

 

 

 

Poslati: 

- Prisotnim na seji, po e-pošti 

- info@trebnje.si 

V vednost: župan Alojzij Kastelic 

Vložiti: spis 


