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OSNUTEK

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,
ki je potekala v sredo, 15. decembra 2021, ob 16.10 uri, v predavalnici CIK Trebnje (II.
nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje, in preko videokonference MS Teams.
Prisotni člani:

Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Simon Erjavec, Saša Gognjavec, Andrej
Jevnikar, Franci Kepa (prišel ob 17.11 uri), dr. Jože Korbar (MS Teams),
Leon Lobe, Branko Longar, Ana Moder, Franci Ostanek, Blaž Ovnik,
Darko Pekolj, Nada Pepelnak (MS Teams - pridružila ob 16.12 uri), Mateja
Povhe, Vinko Ribič, Miha Sever, Špela Smuk (odšla ob 17.26 uri), Branko
Veselič in Silvo Zupančič.

Odsotni člani:

Miha Sever

Ostali prisotni:

•
•
•
•
•
•

Alojzij Kastelic, župan
mag. Irena Starič, v. d. direktorja Občinske uprave
predstavniki Občinske uprave: Irena Žužek, vodja Oddelka za
družbene in gospodarske dejavnosti, Gorazd Koračin, vodja Oddelka
za splošne zadeve, in Andreja Perc, referentka
Manuel Vesel, član vladne Delovne skupine za obravnavo romske
problematike
Željko Hvalec, načelnik Policijske postaje Trebnje
Rok Nose, Dolenjski list

Pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta je Občina Trebnje spoštovana priporočila in
ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Obvezno je bilo razkuževanje
rok, prav tako uporaba zaščitne maske in spoštovanje zadostne medosebne razdalje.
Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) je bilo za udeležbo na seji potrebno
izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Članicam in članom ter drugim
vabljenim udeležencem seje, ki pogoja PCT niso izpolnjevali, je bila omogočena udeležba na
seji na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Sklic seje je bil posredovan v roku, kot ga določa poslovnik, gradiva so bila objavljena na
spletni strani.
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Ob 16.10 uri je župan, g. Alojzij Kastelic, začel z 19. redno sejo in ugotovil sklepčnost, saj je
bilo na seji prisotnih 17 članov Občinskega sveta.
Člane Občinskega sveta je v nadaljevanju pozval k podaji predlogov za umik točk s
predlaganega dnevnega reda oz. za dopolnitev predlaganega dnevnega reda.
Ga. Povhe je predlagala umik 1. točke dnevnega reda: Pregled in potrditev zapisnika 18.
redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 24. 11. 2021.
Župan se je s predlogom strinjal in predlagal, da se ostale točke preštevilčijo.
Ostali člani Občinskega sveta niso podali predlogov za umik oz. dopolnitev predlaganega
dnevnega reda, zato je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 2.
obravnava
3. Razprava o Naboru (možnih) ukrepov za Rome
4. Odgovori na svetniška vprašanja
5. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
6. Vprašanja in pobude članov sveta
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 17
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje nadomestnega člana Odbora za proračun in finance
G. Longar, ki je po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja vodil sejo Komisije je povedal, da Komisija predlaga Občinskemu svetu, da za
nadomestno članico Odbora za proračun in finance imenuje Sašo Gognjavec, stan. Dolenje
Ponikve 23, 8210 Trebnje.
Župan Alojzij Kastelic je na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Trebnje za nadomestno članico Odbora za proračun in finance
imenuje Sašo Gognjavec, roj. 2. 4. 1986, stan. Dolenje Ponikve 23, 8210 Trebnje.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 17
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje – 2.
obravnava
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je povedala, da je predlog
Odloka pripravljen v enakem besedilu, kot je bil v prvi obravnavi, kajti ni bilo podanih nobenih
pripomb. Predlaga se sprejem predlaganega sklepa.
Ga. Smuk je v razpravi povprašala zakaj pristojni odbor ni obravnaval gradiva.
Župan je odgovoril, da pripomb na Odlok ni bilo, žal pa gradivo v prvi obravnavi ni bilo
pripravljeno tako, da bi se lahko obravnavalo po skrajšanem postopku. Drugih gradiv ni bilo,
zato ni bilo smiselno sklicevati seje odbora.
Ga. Smuk je povedala, da na samo vsebino odloka nima pripomb, ampak okoliščine. Razpisala
se bo koncesija za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju
splošne medicine v DSO Trebnje. Zdravstveni dom Trebnje v DSO ne bo več izvajal programa,
za kar nam je lahko žal, je dejala. Prav tako ZD Trebnje ne izvaja več medicine dela na DOBu. Hkrati pa se je še zadeva glede zobozdravstva obrnila tako, kot se je.
Povedala je, da takrat, ko je dr. Mitičeva dala odpoved in bi lahko ostali brez dobrega pediatra,
je župan odreagiral tako, kot je bilo potrebno, drugače ne bi ostala. Do sedaj je bil zdravstveni
dom zavod, na katerega smo bili ponosni, smo imeli zaupanje vanj, ta trenutek pa temu ni tako,
je poudarila. Ni dobro, da se podeljuje koncesija v DSO Trebnje, kjer so naši starostniki, da ni
ordinacije na Dobu. V preteklosti je župan dobro reagiral in tudi sedaj se to pričakuje od njega.
Župan je odgovoril, da so potekali pogovori z zdravstvenim domom od meseca avgusta, glede
zdravstvene službe na področju splošne medicine. V zdravstvenem domu je premalo splošnih
zdravnikov, kot tudi drugje po Sloveniji. Dr. Petek je dežurala cel avgust, imamo preskok
generacij, imamo starejše zdravnike 50+, vmesne generacije je zelo malo, so mlade zdravnice,
ki koristijo pravico do porodniškega dopusta, 4-urni delovnik… Nekatere ukrepe je bilo
potrebno sprejeti, javnost je bila obveščena, da so težave znotraj zdravstvenega doma.
Vodstvo zdravstvenega doma si želi, da pride zdravnik od zunaj, ki bo hkrati strokovni direktor.
Imajo pa še nekaj drugih zadev, ki se bodo poskusile razrešiti na različne načine. Povedal je,
da ima tudi informacijo, da direktorica odhaja.
Župan je izrazil razočaranje nad Svetom zavoda ZD Trebnje, to je organ upravljanja zavoda,
ki bi se moral seznaniti z zadevami. Zavod mora direktorico podpreti ali se seznaniti z
razmerami tako, da je 100 % seznanjen in se odločiti o podpori ali zamenjavi. Sam je poskušal
v vsem tem času zadevo blažiti, da ta kriza preide, na žalost ni imel široke podpore.
Ga. Povhe je replicirala županu in povedala, da sta bila oba prisotna na seji Sveta zavoda v
prejšnjem tednu. Manever direktorice, da Svet zavoda odloča o njeni razrešitvi, ker ima težave,
odnos delodajalec – delavec, ni bil na mestu, zato tudi Svet ni glasoval o njeni razrešitvi, je
poudarila. To bi bilo skregano z vsemi zakoni. Na odnose znotraj zavoda Svet nima vpliva.
Tudi to, da se pričakuje od Sveta zavoda, da sprejme sklep o razrešitvi dr. Petkove in
imenovanje dr. Šalde na to mesto, ni bilo na mestu, to ni njihova pristojnost. Res pa je zadeva
zaskrbljujoča in je čas za neke aktivnosti, ne samo župana Občine Trebnje, ampak tudi ostalih
treh občin, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma, je povedala.
Povedala je še, da ga. Rozman ni ponudila odstopa, ampak je zahtevala, da glasujejo o njeni
razrešitvi, kar je drugo. Krivdnih razlogov za to ni bilo; odstop pa je druga zadeva.
Po krajši razpravi je župan Alojzij Kastelic na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Trebnje
v drugi obravnavi.
P o d a t k i o g l a s o v a nj u :
Prisotni člani: 18
ZA so glasovali: 18
PROTI so glasovali: nihče
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razprava o Naboru (možnih) ukrepov za Rome
G. Koračin, vodja Oddelka za splošne zadeve, je podal kratko uvodno obrazložitev
predlaganega gradiva.
Povedal je, da je Občinski svet Občine Trebnje je v letu 2014 sprejel Strategijo reševanja
romskega vprašanja v občini Trebnje za obdobje 2014-2020. Strategija je programski in
izvedbeni dokument, ki postavlja prioritete občinske politike za to problematiko za navedeno
obdobje. V dokumentu so bila upoštevana izhodišča takratnega Nacionalnega programa
ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2010–2015. Osnovni strateški cilji
strategije pa so:
− izboljšati bivalne razmere in urediti romsko naselje;
− povečati vključenost romskih otrok v vzgojne in izobraževalne (osnovno- in
srednješolske) programe;
− povečati vključenost Romov v programih izobraževanja odraslih;
− izboljšati socialno in zdravstveno varstvo Romov;
− znižati brezposelnost z različnimi oblikami zaposlitvenih možnosti;
− vzdrževati javni red in mir.
Dodal je, da je Državni zbor dne 7. 12. 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki
je spremenil Zakon o financiranju občin tako, da je vanj dodan 20.a člen. S tem so občinam, ki
imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovljena sredstva za
sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se
občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % skupne primerne porabe občine.
ZFRO je določil prehodno obdobje in sicer se v letu 2021 občinam zagotovi 25 % pripadajočih
sredstev, v letu 2022 50 % in v letu 2023 75 %. Sredstva za proračunsko leto 2021 znašajo
25% od 3,5 % primerne porabe občine oziroma 77.350,00 EUR. Iz vsebine zakona kot tudi iz
NPUR jasno izhaja, da določba novega 20.a člena pomeni korektiv primerne porabe občine in
ne predstavlja plačila za dejanske potrebe romske skupnosti v konkretni občini. Dodatna
sredstva tako omogočajo občinam, da lahko z različnimi ukrepi pozitivne diskriminacije kot tudi
z drugimi ukrepi bolj učinkovito izvršujejo politike, ki so jih zastavile s podrobnimi področnimi
programi in ukrepi, ki jih predvideva drugi odstavek 6. člena Zakona o romski skupnosti v
Republiki Sloveniji, torej sprejeto strategijo. Dodatna sredstva torej niso nujno neposredno
namenjena Romom, ampak gre za sredstva, namenjena občinam. Sredstva se lahko porabijo
tudi za namene, ki niso neposredno povezane s pravicami pripadnikov romske skupnosti, na
primer tudi za preventivne aktivnosti in pokrivanje stroškov, ki jih ta del občanov zavestno
povzroča sebi in drugim.
Iz NPUR izhaja, da bodo nosilci ukrepov, med katere spadajo tudi lokalne skupnosti, ukrepe
iz programa vključili v svoje strateške in programske dokumente ter zanje tudi zagotovili
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proračunska sredstva in temu je kot osnutek za razpravo namenjen obravnavani Nabor
(možnih) ukrepov za Rome, ki okvirno opredeljuje ukrepe na naslednjih področjih:
̶
zagotavljanje možnosti za participacijo Romov v kolektivnih organih;
̶
zagotavljanje finančnih sredstev za kritje osnovnih življenjskih stroškov;
̶
vzgoja in izobraževanje;
̶
zaposlovanje Romov;
̶
življenjsko okolje v romskem naselju Vejar;
̶
sofinanciranje urejanja bivalnih razmer;
̶
varstvo javnega reda in miru, preprečevanje kaznivih dejanj;
̶
zaposlitev javnega uslužbenca.
V nadaljevanju je na kratko obrazložil predlagane ukrepe po posameznih področjih.
Župan Alojzij Kastelic je povedal, da je bil sklican Multidisciplinarni aktiv, kjer so bili prisotni vsi
deležniki: Policijska postaja Trebnje, CSD (Enota Trebnje), CIK Trebnje, OŠ Trebnje, OŠ Veliki
Gaber, ZD Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje.
Ga. Žužek, vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti, je povedala, da aktiv
predstavlja predstavnike vseh institucij v občini Trebnje, ki na kakršen koli način delujejo s
populacijo Romov. Sedaj, ko je bil v obravnavi Nabor ukrepov za Rome, je bilo že na sami seji
podanih nekaj predlogov, ki se jih bo vključilo, vsi sodelujoči bodo tudi pisno poslali svoje
predloge, ki se nanašajo na ta nabor.
Večina teh institucij se ukvarja z vključevanjem Romov v proces vzgoje in izobraževanja. Od
leta 2009 v romskem naselju deluje vrtec, vsi otroci so vključeni, za kar mora Vrtec vložiti veliko
napora in prepričevanja staršev, da otroci pridejo v osnovno šolo vsaj nekoliko pripravljeni.
V primerjavi s preteklostjo je sicer opazen nek napredek, ne pa tolikšen, kot bi si ga želeli.
Večina mladih, ko izpolnijo svojo obveznost šolanja do starosti 15 let, iz osnovne šole preidejo
na Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Število otrok, ki zaključijo osnovno šolo je
majhno, po besedah ravnatelja pa je čedalje več otrok, ki pridejo višje, kot so pred leti. Želimo
si, da bi bili še bolj uspešnejši, za to pa ni dovolj samo delo šole, vrtca. V naselju je dejaven
tudi CSD Trebnje, ki izvaja program Kher šu beši, ki je namenjen tako otrokom kot staršem.
Delati je potrebno tudi s starši in jih vzgajati za starševstvo.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti tudi v popoldanskih urah nudi učno pomoč. Prvič je bil
v letošnjem letu, poleti, izveden počitniški tabor. Ti otroci se ne udeležujejo obšolskih
dejavnosti, večdnevnih izletov pa sploh ne. Tridnevnega tabora pa se je udeležilo nekaj otrok,
ki so prvič v življenju tudi prespali brez staršev.
G. Manuel Vesel iz generalne Policijske uprave Ljubljana, tudi član vladne Delovne skupine za
obravnavo romske problematike, ki jo vodi generalni direktor Policije, dr. Olaj, je podal
informacije o aktivnostih policije na državnem nivoju.
Delo policije je že več let sistematično usmerjeno v zagotavljanje varnosti vseh ljudi na
območjih, kjer prebiva romska skupnost. Osnovne naloge policije so navedene v Zakonu o
nalogah in pooblastilih policije. Dolžni in odgovorni so zagotavljati učinkovito intervencijo in
dosledno obravnavo vseh dogodkov, ki se zgodijo na območju, kjer romska skupnost živi, to
so še posebej varnostno obremenjena območja.
Vlada je lanskega decembra sprejela predlog dodatnih ukrepov v Nacionalni program ukrepov
za Rome, za obdobje 2017-2021, ki se nanaša na delo policije. Potrebno je zagotoviti še večjo
učinkovitost na teh območjih, zagotavljati večjo prisotnost, večjo učinkovitost interveniranja,
boljše statistične varnosti in povečati občutek varnosti vseh občanov. Kot prvi so te dodatne
ukrepe implementirali v akcijski načrt, ki ga je generalni direktor podpisal marca 2021.
V nadaljevanju je povzel ukrepe za Policijsko upravo Novo mesto; dosledno uporabljajo video
nadzorne sisteme, izvajanje poostrenih nadzorov je še posebej povečano.
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Predlagal je, da se Občinski svet seznani s Poročilom o delu Delovne skupine za obravnavo
romske problematike za leto 2021, ki ga je sprejela Vlada v avgustu.
Na podlagi tega so pripravili Priročnik za interveniranje in usposobili policiste in starešine, ki
dejansko intervenirajo v nočnem času, da z ustreznim znanjem in izkušnjami učinkovito
zagotavljajo javni red in mir. Pred nami so novoletno božični prazniki, ko bodo ta tveganja še
posebej visoka – pretirana uporaba pirotehnike, pretirana uporaba strelnega orožja …
Ministrstvo za notranje zadeve je tu predlagalo sistemsko spremembo, saj je bila pravna
praznina pri prekršku, če je kdo streljal v zrak, kar do sedaj ni bilo opredeljeno kot kršitev. In
to je sedaj predlagano kot sistemska sprememba, ki je tudi vsebovana v Zakonu o varstvu
javnega reda in miru.
Vlada je sprejela sklep, da vsa ministrstva v roku dveh mesecev pripravijo zakonske sistemske
spremembe, ki so posledica teh predlogov (npr. znižanje otroškega dodatka za 1/3, če otrok
po koncu osnovne šole ne nadaljuje izobraževanja, zaradi spodbujanja namenske uporabe
dela otroškega dodatka za izobraževanje, če otrok ne bi hodil v šolo, za tri mesece ne bi bili
upravičeni do denarne socialne pomoči …). Ukrepi se vežejo tudi na področje zaposlovanja,
obvezna vključitev Romov kot aktivnih iskalcev zaposlitve – če ne sodelujejo oz. ne bodo
aktivni pri iskanju zaposlitve, se jih izbriše iz evidence, ki je tudi osnova in pogoj za pridobitev
denarne socialne pomoči.
Brez skupnega dela vseh deležnikov ne bo rezultatov, je poudaril. Pomembna pa je tudi
vključitev romske skupnosti in preložitev odgovornosti na romsko skupnost. Veseli ga, da bo
Občina Trebnje 16. 1. 2022 dobila novega občinskega svetnika – predstavnika romske
skupnosti, ki bo povezovalni člen med policijo, občino in občinskim svetom, ter ostalimi
občinam.
Podal je informacijo, da so v letošnjem letu na Policiji zaposlili štiri Rome, dva na PU Novo
mesto in po enega na PU Ljubljana in PU Murska Sobota, kar je zelo pohvalno.
V vladnem poročilu je Policija konkretno naslovila težave, ki jih zaznavajo na področju JV
Slovenije. Ti problemi so identični v Ribnici, Kočevju in Krškem. To so moteči dejavniki, ki
škodijo, povzročajo občutek nevarnosti pri ljudeh; streljanje, kurjenje, okoljevarstvena
problematika, posojanje denarja za oderuške obresti, stratifikacija v romski skupnosti (tisti, ki
imajo, in tisti, ki nimajo). Ta problem je bil še posebej izpostavljen. Teh ravnanj ne prijavljajo
zaradi strahu. Problematika uživanja prepovedanih drog je zelo pereča. Včasih Romi niso
uživali prepovedanih drog, sedaj pa niso samo preprodajalci temveč tudi uživalci. Begi otrok v
drugo okolje. Tu so velike težave, 12- in 13-letnice rojevajo in tu država ne more narediti
nekega resnega premika. Pri kaznivih dejanjih spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let,
Policija ne more dokazovati kaznivega dejanja, ker je člen v zakonu, da če gre za primerljivo
starost med storilcem in žrtvijo, takrat ne gre za kaznivo dejanje. Veliko je stvari, ki se jih čez
noč ne more spremeniti, meni in verjame pa, da se z vztrajnostjo in s skupnim delom tudi to
lahko izboljša.
V delovno skupino so vključeni štirje župani, MO Novo mesto ter občin Črnomelj, Kočevje in
Ribnica. Pri romski skupnosti pa so večinoma iz Prekmurja, ker Zakon o romski skupnosti še
ni spremenjen in je tako svet sestavljen samo iz Romov iz Prekmurja.
G. Željko Hvalec, načelnik Policijske postaje Trebnje, je dejal, da k povedanemu ni veliko več
za dodati. Osredotočil se je na varnost v občini Trebnje. Leto 2021 je bilo najtežje leto –
koronavirus, predsedovanje EU, protesti – in vsepovsod so sodelovali tudi policisti iz PP
Trebnje. Tudi sami imajo svoje kadrovske težave na tem območju. Zatrdil je, da občani Občine
Trebnje, kljub vsemu, živijo tako varno, kot so do sedaj. Nivo varnosti, katerega se je
prizadevalo doseči v preteklosti, je uspelo zadržati. Hujših kaznivih dejanj, kot so umori, ropi
… se ne beleži, kar je po njegovi oceni velik uspeh, za kar je svojim sodelavcem hvaležen.
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Župan je še dodal, da je naselje Vejar »geto«, v katerem nekateri Romi funkcionirajo kot
združba, ki omejuje vse tiste, ki bi radi napredovali, tiste, ki bi radi šli v službo. Tega jim ne
dovolijo, saj se zavedajo, da če bo eden to storil, bodo morali počasi vsi. Vsi predlagani ukrepi
so usmerjeni v to, da družina oz. posameznik doseže nek nivo, da se mu pomaga umakniti
izven naselja in normalno zaživeti. Danes takih ni veliko, vendar za prihodnje upamo, da bomo
s temi ukrepi uspešni. V zadnjih 12 letih smo na tem področju zelo napredovali, v zadnjih dveh
letih pa je uspeh padel. V zadnjih štirih letih tudi ni bilo na voljo sredstev na nivoju države,
nobena naša ideja ni bila podprta. V prihodnosti pa bo občina imeli nek finančni okvir, s katerim
bo ljudem pomagala.
Na današnji seji je v obravnavi predlagani nabor ukrepov, o katerem se v tej fazi zgolj
razpravlja, nekje do 15. 1. pričakujemo, da čim več deležnikov smiselno poskusi v ta okvir
prispevati svoje predloge. Že na MDA je bil podan predlog, da bi se v okviru skupne občinske
uprave zaposlilo za ta namen redarja, ki bi na tem področju pomagal policiji oz. bi skupaj še
uspešnejše reševali. S CSD tečejo pogovori, da bi organizirali javna dela na način, da bi
deloma skrbeli za čistočo v naselju, deloma pa tudi izven naselja.
Razmišljamo tudi o tem, da bi na nekaterih točkah Občina postavila nadzorne kamere. Nekateri
temu nasprotujejo, vendar je zaradi večje varnosti to smiselno.
V razpravi je ga. Smuk dejala, da se je v zadnjih 15 letih ogromno naredilo. Pridobivanje in
ogled dobrih praks v Prekmurju ter iskanje razlogov, zakaj je pri nas tako drugače, je pokazalo,
da se je v Prekmurju začelo pred 66-imi leti s tako sistematičnem delom, kot smo pri nas začeli
pred 10 leti. Optimistično smo zavihali rokave z izgradnjo vrtca in ostalimi aktivnostmi, danes
pa smo razočarani, da je morda kaj šlo počasneje.
Spomnila je na romskega svetnika, Matijo Hočevarja, ki je do začetka njegove bolezni oziroma
smrti v romskem naselju Vejar imel zelo velik vpliv. Bil je pozitiven vzor ostalim prebivalcem.
Po njegovi smrti pa se je občutilo nazadovanje. Povedala je, da predlagane ukrepe podpira.
Izpostavila je zaposljivost Romov. Do zaključka obdobja v vrtcu ter nato v šoli se vsi trudijo,
vzpodbujajo, a ko je tega obdobja konec, je konec tudi za Rome. Ni zaposlitve, vsi so doma, v
naselju nihče ni zaposlen. Povedala je, da je njihov zavod tri leta zaposloval Rome preko javnih
del, saj je želeli dokazati, da je to možno. Dejala je, da sedaj ni interesa pri Romih, nobene
vzpodbude v naselju ni in to se ji zdi zaskrbljujoče. Na tem področju je potrebno spodbuditi
javne zavode, ker ni mogoče pričakovati, da bi Rome vključevali zasebniki, predvsem, ker je
njihova učinkovitost nižja.
Predlagala je, da se vzpostavi v naselju nek sistem socialnega podjetništva. Romi so se že v
preteklosti ukvarjali z nabiralništvom, železom in nekdo, ki to zna, pozna, bi to moral tam
organizirati in bi to, kar počnejo, počeli organizirano preko socialnega podjetništva.
Župan je povedal, da je bil s strani policistov opozorjen, da praktično ni Roma, ki bi pogojem,
ki so navedeni med ukrepi, ustrezal, saj ima vsak neko število prijav in bo potrebno pogoje
glede nekaznovanosti omiliti.
G. Jevnikar je povedal, da imajo Romi tako pravice kot dolžnosti; pravice poznajo, dolžnosti
pa ne.
Župan je odgovoril, da je res, da so socialne pomoči visoke, če jih primerjamo z minimalno
plačo. Taka minimalna razlika ni stimulativna, da bi ljudi »spravilo v pogon«.
Predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so med obiskom
JV Slovenije povedali, da je v postopku sprememba zakonodaje, kjer se bo naredila večja
razlika in zahteve za te prejemnike socialne pomoči.
V naselju je približno 350 Romov. Če se z njimi ne bomo ukvarjali in če varnostne ukrepe
omilimo, se bodo razmere samo slabšale. Če popustimo, bodo razmere za prihodnje
generacije še slabše.
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G. Lobe je povedal, da je bila poleg Multidisciplinarnega aktiva sklicana tudi seja Komisije za
spremljanje položaja romske skupnosti, sicer v okrnjeni zasedbi. Kljub temu, da je bilo vabilo
poslano z ustreznim načinom vročanja, se namreč predstavnika romske skupnosti nista
odzvala.
Na seji komisije se je razpravljalo o možnih predlaganih ukrepih, slišalo se je stališče krajanov,
ki živijo v neposredni bližini naselja. Povedano je bilo, da so te razmere vedno bolj nevzdržne.
Na seji je bilo povedano, da se romsko naselje Vejar nenadzorovano širi.
Izpostavil je posvet, ki se je odvil na Račjem selu. Prisotne so bile institucije, ki so potrebne,
ugotovljeno pa je bilo, da je situacija resna in je potrebno ukrepati. Pozdravljajo pristop države
k reševanju te problematike, pohvale gredo tudi policiji, ki dela po svojih najboljših močeh.
Vendar se občani Občine Trebnje, predvsem krajani Račjega sela, ne počutijo tako varno kot
nekoč, kar kažejo nedavni dogodki. Izpostavil je še nezanimanje Romov za sodelovanje, ne
samo da ne pridejo, je pa interes kadar gre za denarno pomoč.
Župan je odgovoril, da imamo na eni strani krajane Račjega sela, na drugi strani pa imamo
zaprt »geto« Romov, ki vidijo samo koristi, in ta nabor ukrepov je nastavljen v to smer, da jih
spodbudimo k spremembam. Narediti moramo najbolj uporaben načrt, ga pri izvajanju po
potrebi tudi kaj popraviti, potrebno je imeti zaposlene, ki se bodo s to problematiko ukvarjali.
G. Kepa je povedal, da se strinja s predhodniki, sam je kot poslanec tudi v Državnem zboru
RS v odboru, pristojnem za Rome, bilo je veliko sestankov, prišli so predstavniki iz različnih
pokrajin, vidi se velika razlika v pristopu, govorjenju, npr. med Prekmurjem in našim delom.
Veliko je bilo povedano o razliki o izobraževanju, v Prekmurju otroci uspešno končajo osnovno
šolo in nato poklicne šole. Pri nas pa končajo s šestimi razredi osnovne šole, dekleta že
zanosijo v teh letih.
Menil je, da bi morala biti neka minimalna prisila, da se jim ponudi delo in če le-to zavrnejo, se
jim ugodnosti odvzamejo.
Župan je odgovoril, da če bi romski populaciji odvzeli finančna sredstva, bi skokovito narasla
kriminaliteta. Vsak ukrep, ki se sprejme, na drugi stani povzroči nekaj drugega. Potrebno se je
pogovarjati z romskimi otroki, kaj v življenju želijo početi, potrebna bo vztrajnost.
G. Pekolj je povedal, da je v naselju Račje selo res hudo. Pojavljajo se vlomi, raziskanost
vlomov s strani policije je nizka. Glede zaposlovanja Romov je povedal, da dokler bodo dobivali
otroške dodatke in pomoči v tolikšni višini, ne bo šel nihče delati.
Na sestanku poleti je bilo dogovorjeno, da bo policija obiskovala krajane. V Račjem selu, Blatu,
Ševnica, Hudeje skoraj ni hiše, ki ne bi bila okradena. Krajani so obupani, saj vlomi ostanejo
neraziskani.
V Račjem selu so slabši pogoji za bivanje, davke pa plačujejo prav tako kot ostali krajani. Prav
bi bilo, da bi se jih razbremenilo teh plačil, vseh treh vasi, ki neposredno živijo zraven.
Izpostavil je še nadzor policije, ki se zadržuje v teh vaseh, dejal je, da je bilo dogovorjeno, da
bodo kontrolirali romsko populacijo, ne pa tudi ostale voznike.
Občina je veliko sredstev vložila v izgradnjo infrastrukture v romskem naselju, od tega je v
dobrem stanju le še javna razsvetljava. Ostala infrastruktura je uničena, kurijo na asfaltu, znaki
so uničeni, po cesti v naselju je polno smeti, težko prideš do vrtca.
Jarek, ki je predviden, da se naredi okoli naselja, je po njegovem mnenju dobra rešitev.
Pospraviti bi bilo potrebno ograjo okoli njive, ki je bila urejena, da si bodo kaj posadili, in jo dati
zraven jarka, ostalo pa še dokupiti.
Policijska pisarna, ki se je odprla na Račjem selu, se mu ne zdi smiselna, predlagal je, da bi
bila pisarna na vhodu v naselje, tako kot je v vojski kasarna. Vsak, ki bi prišel pozno v naselje,
bi bil pregledan, kaj vozi. Policijskega kadra ni, naj se zaprosi vojsko za pomoč.
8

Župan je dejal, da so predlagani ukrepi g. Pekolja kot bi bili v 18. stoletju. V prihodnjih letih jim
bo potrebno vcepiti samooskrbovanje. Krajane razume, prišla je policija, ampak ta skupina je
monolitna. Nekega komuniciranja ni, s povečevanjem kriminalitete bo to samo slabše. In če
ne bomo ničesar naredili, tudi ne bo bolje. Pojasnil je še, da če bi krajane oprostili plačila
NUSZ, tudi ne bi nič naredili.
G. Ovnik je izpostavil ničelno toleranco. To se mu zdi eden ključnih ukrepov, ki bodo privedli
do tega, da se bo stanje izboljšalo. Nobenega opozarjanja več, če storiš napako si
sankcioniran.
Krajevne skupnosti je potrebno vzpodbuditi, da bi se v čim večji meri naselja opremila z javno
razsvetljavo. Izkazuje se že, da je tam, kjer je javna razsvetljava, manj kriminalitete. To bi se
lahko dodalo med ukrepe.
S sofinanciranjem, ki je predstavljeno v gradivu, se deloma strinja, deloma ne. Naj delajo tako
kot mi, po istih pravilih. Ni povsem prepričan, da bodo ukrepi prinesli uspeh.
Glede oprostitve plačila NUSZ, ki ga je omenil g. Pekolj, je dejal, da je prepričan, da bi krajani
rajši imeli mir in plačevali davke.
Povprašal je, če se je kdaj delala analiza med Romi iz Prekmurja in ostalimi ter kje je prišlo do
tega razkoraka, da je ponekod stanje toliko slabše kot v Prekmurju.
Župan je odgovoril, da je prejšnja oblast imela cmok v grlu, ker je v Mariboru pobila nekaj
Romov. Že takrat je iz Evrope prihajalo, da so se te zadeve tam lotili na drugačen način.
Takratna oblast je vložila veliko sredstev, da se je na tem vzhodnem delu države delalo
bistveno drugače. Za njimi je 60 let dela na tem področju in zato je stanje drugačno.
Ta skupina Romov, ki je v Trebnjem, je prišla l. 1967. Bile so tri družine, ki so jih pretepli in
nagnali iz Žužemberka. Takratni župan, g. Bukovec, je določil ta prostor in od takrat je zadeva
eskalirala v to, kar je danes. Vesel bi bil, če bi se takrat temu uprli, ampak tukaj so, takšno
stanje imamo. Do leta 2006 se je Romom v času volitev navadno pripeljalo dva kamiona peska,
nobenih zadev, vodovoda, elektrike, ni bilo. Leta 2006 po obisku Prekmurja in ko je Urad za
narodnosti dal prvih 50.000 EUR, da se je nekaj osnovnih zadev uredilo. Vsa sredstva, ki so
bila pridobljena so bila državna, nič evropskih.
G. Zupančič je povprašal, ali se namerava Rome naseliti po vaseh? V njegovi krajevni
skupnosti so se krajani borili, da so se odselili, ne ve, če bodo krajani to sprejeli.
Če bo Občina pomagala pri nakupu, kot je v ukrepu, do 50 %, ta ukrep ne bo enak za vse
občane.
Župan je odgovoril, da je v naselju Vejar velika koncentracija ljudi. Mnenja je, da če nekdo kupi
zemljišče, ima tam tudi pravico bivati; nekdo prodaja, nekdo kupuje.
Župan je še povedal, da je leta 2007 obiskal mesto Sydney. Tam so že leta 1970 sprejeli
ukrepe, da socialna stanovanja niso bila umaknjena od drugih, ampak se morajo ti ljudje, vsaj
otroci, družiti in pomešati z ostalimi ljudmi.
G. Erjavec je dejal, da pozdravlja korak naprej za zagotavljanje boljšega stanja z Romi.
Predlagani ukrepi so dobra pot, da se uresniči cilje. Potrebno je konkretno predlagati ukrepe.
Policija ima velike težave že na začetku, z birokracijo zaradi raziskovanja raznih ropov in
ostalih kriminalnih dejanj. Na tem mestu bi morali s strani Policije na državo nasloviti določene
spremembe, kar se tiče Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanaša na videoposnetke
oz. nadzorom javnih poti, pa tudi zasebne lastnine, ki jo imajo posamezniki. Posameznikom bi
moralo biti omogočeno, da imajo neke varnostne videonadzorne sisteme, ki bi lahko
predstavljali tudi dokaze v kaznovalnih postopkih. To na nivoju države ni rešeno.
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Dejal je, da se mu neka kasarna pred naseljem ne zdi dobra ideja, videonadzor migracij ljudi,
ki gredo iz ali v romsko naselje, pa bi bil policijski upravi v veliko pomoč.
Pristojne organizacije bi morale predlagati državi spremembe tudi glede socialnih prejemkov,
ki niso uravnoteženi z drugimi prejemki, ki jih imajo ostali ljudje. Predlog, ki bi ga moral podati
CSD, je, da bi se del prejemkov, ki jih dobivajo ljudje, tudi Romi, dajalo v obliki nekih bonov
(za hrano, bencin…). Če bodo ti prejemki na ta način razdeljeni približno v razmerju 50:50,
nekaj bodo porabili za hrano, potem ti prejemki ne morejo iti za druge namene.
Veliko je še predlogov, ki bi jih naše institucije morale posredovati na državo, ena je tudi ta, da
bi naše zdravstvo in šolstvo morala imeti programe, kot npr. spolno izobraževanje za otroke,
da bi Romi pridobili predstavo, kaj pomeni imeti otroka, kakšne odgovornosti so to. Da bi se
starostna doba mater dvignila vsaj na polnoletnost, ne pa da zanosijo 12 in 13 letna dekleta.
Predlagal je še vključitev vojske, vpoklic v obvezno služenje vojske. Veliko ljudi je obdobje
služenja vojaškega roka spremenilo.
Župan je odgovoril, da se strinja glede videonadzora. O vsem tem, kar je g. Erjavec povedal,
se je razpravljalo tudi na komisiji. Minister je jasno povedal, da se bo ta razkorak med prejemki
iz dela in socialno pomočjo naredil, upamo, da še pred volitvami.
Ta socialna pomoč, ki jo Romi dobijo, se uporablja napačno, za alkohol, zabave…
Določenim družinam, ki premalo vlagajo v otroke, bi jim bilo potrebno dati pomoč v obliki bonov
za nakup živil, oblačila, ne pa alkohola in cigaret.
Tudi za otroški dodatek bi morali dokazovati, da so sredstva porabljena za otroka.
Glede služenja vojaškega roka se je župan strinjal, da je dober predlog, saj imamo tudi 15
letnike, za katere bi bilo dobro, da bi se vključili v vojsko, tudi njihov čas bi bil drugače porabljen,
mogoče bi dobili neko novo perspektivo gledanja na življenje.
G. Korbar je povedal, da razpravo pozdravlja, saj bomo na tak način prišli do še boljših rešitev.
Nadaljeval je zgodbo, ki je bila že povedana. Eden izmed večjih problemov so socialni transferi,
ki jih dobivajo Romi in se ne uporabljajo namensko. Predstavil je paralelo s študentskimi boni.
V naši državi to že dobro funkcionira – državljanom, ki jim želi država zelo namensko pomagati,
študentom, v obliki bonov. In to je povsem sprejemljivo.
Drug problem vidi v getoizaciji. Ti ukrepi se zdijo nekonsistentni ali pa je potrebna analiza.
Vrtec v naselju, šola namensko v naselju, to je tudi na nek način poglabljanje getoizacije. Ti
otroci namesto, da bi bili pomešani v šoli in v vrtcu z ostalo populacijo, se zdaj družijo le med
seboj. Najbrž je v prvi fazi tak korak smiseln in koristen zato, ker se na ta način doseže, da se
otroci sploh udeležujejo tega izobraževanja oz. drugačne življenjske izkušnje, kot jo imajo
samo doma, v družini, v tistem okolju, ki omejuje nekoga, ki bi želel ta okvir prerasti.
Dejal je, da je potrebno zaposljivost Romov spodbuditi, in sicer z neko subvencijo, ki jo dobi
delodajalec. Do sedaj delodajalci niso bili stimulirani, da tovrstno populacijo državljanov
zaposlujejo. Dokler ne bo res hudega pomanjkanja delovne sile, tudi delodajalci ne bodo imeli
posebnih možnosti. Poudaril pa je, da bo potrebno narediti kaj tudi še na splošni populaciji in
mogoče bi morali s kakšnim ukrepom ciljati tudi v to smer.
G. Avguštinčič je povedal, da je glavni vzrok za vse težave energija, ki jo Romi usmerjajo v
napačno smer. Kako to preusmeriti? Gotovo so predlagani ukrepi tudi ena pot, da se pride do
tega.
Dejal je, da bi morali narediti tudi kaj v smeri, da kdor opravlja vozniški izpit, mora imeti
zaključeno vsaj osnovno šolo, da se zna vsaj podpisati. Ne ve, kako nekateri sploh naredijo
vozniški izpit, če ne znajo brati in pisati.
Župan je odgovoril, da je ta predlog podal že pred šestimi leti in se do danes ni nič premaknilo.
V nekateri državah, npr. v Makedoniji, je to obvezno.
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G. Ribič je dejal, da se ne strinja, da napredka pri Romih ni, predvsem za njih je. Leta 1990 so
živeli v polivinilnih šotorih, danes je napredek ogromen, s pomočjo države in občine. Zakaj ni
pripravljenosti ljudi iz okoliških vasi, je povedal že g. Pekolj, ker je vsaka družina že imela
konflikt. Ljudje se kar pogovarjajo, dokler je bil živ g. Hočevar, je te strasti pri Romih miril. Bil
je avtoriteta v tem naselju, veliko se je naredilo.
Dejal je, da bi Policija morala še dodatno povečati prisotnost v romskem naselju, ne pri ljudeh
v okolici, ampak v samem naselju. Upa, da bo država zakonsko podprla te ideje, zastavljene
v smeri palice in korenčka.
Predlagal je, da se kot možni ukrep doda, da se preverja izvor denarja. Veliko Romov, glede
na status, da nikjer ne dela, ima kar precej premoženja. Hiša, avtomobil ali druge pritikline. S
socialnimi transferi si tega ne morejo privoščiti.
Pogreša vlogo FURS-a in predlog policije, da poda kakšno iniciativo naprej, da se to preveri.
Tudi nadzor nad porabo bonov, strogo namensko.
G. Vesel je povedal, da je Varuh človekovih pravic opozoril, da ima samo pet občin izdelano
Strategijo razvoja in Trebnje bo sedaj med njimi.
Povedal je, da je Policija meseca marca 2020 podala Poročilo v Državni zbor, kjer so bili
ugotovljeni štirje ključni problemi:
- neučinkovita kaznovalna politika; prekrškovna in kazenska;
- delo z mladimi, mladostniki in otroci, predšolska vzgoja;
- socialni transferi, vse kar se tiče zlorab in nenamenske porabe;
- okoljevarstvena in bivanjska politika.
Kar se tiče FURS-a in nenamenske porabe teh transferjev, je PU Novo mesto v letu 2021 v
prvih 11-ih mesecih podala 57 obvestil:
- 11 primerov nesorazmernega bogatenja,
- 26 nenamenske porabe socialnih transferjev
- 1 primer oderuških obresti ter
- 19 primerov dela na črno.
Ko je policijska uprava FURS obvestila, se je v neki fazi branil, da z davčnimi ukrepi ne bodo
reševali romske problematike. Poudaril je, da je tu ključen 68. člen Zakona o davčnem
postopku, ki govori za davčne zavezance, kar pa Romi niso.
CSD ima že danes možnost izplačevanja denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki, to
zakon torej že danes dopušča. Nekje so uspešnejši, nekje ne. Predvsem tam, kjer je ta poraba
nenamenska. Otroški dodatki so namenjeni le za korist otroka in ne nakup drugih stvari.
Denarna socialna pomoč se lahko odteguje za življenjske potrebščine (elektrika, voda…). Tu
je potrebno nekaj več narediti skupaj s CSD.
Podal je podatka za Novo mesto in Posavje, kjer je premalo zaposlenih in komaj obvladujejo
izdajo odločb in se ne morejo odzvati na eno poročilo policije o zanemarjanju otrok.
Kar se tiče vozniškega izpita, je na delovni skupini dobil nalogo, da preveri, kakšna je ureditev
v drugih državah. Opravljanje vozniškega dovoljenja sodi pod resor Ministrstva za
infrastrukturo. V Evropski uniji je veljavna uredba, ki se nanaša na to, da opravljena osnovna
šola ni pogoj za opravljanje vozniškega dovoljenja. Kljub temu pa imajo države Madžarska,
Bolgarija in Turčija opredeljeno v nacionalni zakonodaji, da je pogoj za pristop k teoretičnemu
delu izpita osnovna izobrazba. In tak predlog je bil podan tudi Ministrstvu za infrastrukturo in
ga bodo obravnavali.
Stigmatizacija in predsodki so ena izmed ovir, nenazadnje imamo predsodke vsi, kako jih
obvladujemo, je druga zgodba. Romi jih imajo do nas, enako tudi večinsko prebivalstvo.
Iz izkušenj pa ve, da so Romi sami sebi tudi največji sovražniki in ovira za to, da bi se tisti, ki
bi se želeli izločiti iz te družbe, tudi dejansko odcepili. Ugotavljajo, da je pri romski populaciji
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zelo majhen procent zaključenosti osnovne šole. Župan iz Krškega je omenil podatek, da le
eden končna osnovno šolo v petih letih.
V Nacionalnem programu ukrepov za Rome, ki ga je vladna Delovna skupina potrdila in na
predlog župana Mestne občine Novo mesto g. Macedonija, je tudi cilj, da 20 % otrok uspešno
dokonča osnovno šolo. Deklicam očetje včasih ne dovolijo, da bi hodile v šolo.
Določene občine že imajo vzpostavljen video nadzorni sistem, njihovi občinski sveti so sprejeli
pravilnike o varstvu osebnih podatkov in so v teh varnostno obremenjenih območjih, kjer so
potrebne, postavljene kamere. Občina Kočevje ima sprejet tak pravilnik. Občina upravlja z
evidencami, občinsko redarstvo tudi, pogoji so jasni in se na ta način dokazujejo vsa ta
ravnanja.
Občina lahko vsako leto tudi spremeni program varnosti, policija poda oceno, podatke in se na
ta način lahko prilagodijo ukrepi v posamezni občini.
Preselitve Romov so velik zalogaj, so težave, nelegalno priseljevanje, na določenih hišnih
številkah v drugih občinah je prijavljenih tudi po 200 Romov, prijavljeni so vsepovsod in
preseljujejo se, nimajo urejenega bivališča in to je težava. Tam, kjer so se Romi odselili, pa
težav ni, se integrirajo v družbo, so v manjšini in se prilagodijo večinskemu prebivalstvu.
Portugalska je preselila celotno romsko skupnost po celi Portugalski, po Evropi živi 16 milijonov
Romov.
Prekmurje je drugačno kot JV Slovenija. Ko so v 18. stoletju prišli po balkanski poti se je ta
razcepila in Romi v Prekmurje so prihajali izvorno iz Madžarske veje. V JV del Slovenije pa so
prišli po balkanski poti, zato je med njimi zelo velika razlika. Kaj je bil razlog uspeha v
Prekmurju? Lastnina – v 50. letih prejšnjega stoletja so delali pri kmetih, postali so solastniki,
vrtec je bil že v 60. letih, v 80. letih so Romi in večinsko prebivalstvo že vozili otroke v isti vrtec.
Prezgodnje poroke in begi otrok; to niso klasične poroke, brez elementov prisile.
Pripravljen je tudi Priročnik za javne uslužbence o ukrepanju v primerih prezgodnjih prisilnih
dogovorjenih porok v romski skupnosti – kako ravnati, kako prepoznati in kakšni so tisti prvi
ukrepi.
Podal je informacijo, da manjkajo programi v romskih naseljih, kjer bi otroke zaposlili. Projekt
so izvajali v Dobruški vasi, kjer sta dve naselji. V manjšem naselju so imeli mobilno učilnico,
zaposleni dve socialni delavki, ki sta učili te otroke predšolske vzgoje. V dveh mesecih so
razumeli slovensko, navodila, higieno. Poudaril je, da je izobraževanje ključno. Kako animirati
mladino, ki vidi vzrok za svoja ravnanja v tistih, ki imajo denar, dobre avtomobile, tistih, ki se
ukvarjajo s kriminalom, ki posojajo drugim … Ta getoizacija jim tudi odgovarja, ker so zaščiteni.
Kdor se postavi nad povprečje, pa je izobčen.
Župan je v nadaljevanju predlagal, da se v mesecu februarju opravi obravnava prečiščenih
ukrepov. Tudi MDA in Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti naj bosta še naprej
aktivna.
Povedal je, da je lokalna skupnost dolžna v okviru svojih pristojnosti na tem področju pomagati
vsem zavodom, ki delajo na tem področju in aktivno sodelovati pri tem, da se zadeve premikajo
na boljše, to pa mora biti tudi dolgoročna usmeritev občinskega sveta, župana in vseh, če
želimo, da v prihodnje naredimo korak naprej.
Zahvalil se je predstavnikoma policije za udeležbo na seji in konstruktivno razpravo.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na svetniška
Pod to točko dnevnega reda ni bilo posredovanih odgovorov.
12

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje so se na 19. redni seji Občinskega sveta seznanili z
naslednjimi zapisniki sej organov javnih zavodov:
- Zapisnik 2. seje Sveta zavoda Vrtec Mavrica Trebnje, z dne 8. 7. 2021
- Zapisnik 6. dopisne seje Sveta zavoda OŠ Veliki Gaber, z dne 26. 8. 2021
- Zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda OŠ Veliki Gaber, z dne 28. 9. 2021
- Zapisnik 7. dopisne seje Sveta zavoda OŠ Trebnje, z dne 20. 10. 2021
- Zapisnik 8. redne Sveta zavoda CIK Trebnje, z dne 25. 2. 2021
- Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda OŠ Trebnje, z dne 6. 5. 2021
- Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda OŠ Trebnje, z dne 30. 9. 2021
Ga. Pepelnak je izpostavila zapisnik Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.
Župan je odgovoril, da občinska uprava zbere prejete zapisnike in se jih posreduje na
naslednjo sejo Občinskega sveta, pod točko Seznanitve z zapisniki sej delovnih teles in svetov
zavodov. Omenjenega zapisnika Občina še ni prejela, zato ga tudi ni priloženega.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta
Ga. Pepelnak je povprašala glede izdaje dovolilnic za parkiranje v Trebnjem. Zanimalo jo je,
ali je res potrebno naročilnice prevzeti v Novem mestu?
Župan je odgovoril, da izdane dovolilnice pošiljajo po pošti.
G. Lobe je povprašal, katera varianta pešpoti v Studencu je sedaj aktualna.
Kako daleč je projekt izgradnje oz. razširitve nove ceste proti Studencu?
Župan je odgovoril, da bo odgovor podan pisno.
G. Ovnik je povprašal glede dovolilnic, povedal je, da je hotel plačati parkirnino preko
aplikacije. Šele sedaj je ugotovil, da se parkirnine za parkirišče pri CIK-u z aplikacijo ne more
plačati in da je parkiranje mogoče le z dovolilnicami.
Župan je odgovoril, da to drži, ter pojasnil, da je to parkirišče predvideno za zaposlene.
G. Ovnik je še povedal, da se krajevne skupnosti pritožujejo zaradi postopkov zbiranja ponudb
za poštne in podobne storitve. S tem izgubljajo motivacijo za delo.
Ga. Starič je odgovorila, da je o tem že govorila z računovodjo. Takšna situacija nastane, ker
krajevne skupnosti ne ocenijo celoletnih potreb po dobavi pisarniškega materiala in izvajanja
poštnih storitev. Predlagala je, da bi v prihodnjem letu pristopili k temu, da se na Občini Trebnje
izvede postopek javnega naročila tako za pisarniški material kot za poštne storitve za celo leto,
za vse krajevne skupnosti.
Župan je predlagal, da se krajevne skupnosti obvesti s kratkim dopisom, saj so v letošnjem
letu imeli primere slabe izvedbe projektov.
Primer je izpostavil g. Ovnik v primeru izgradnje pločnika v Šentlovrencu, kjer je pod robnikom,
ko je zakopal, ugotovil, da je samo 5 cm utrditve, kar ni dovolj za kvalitetno izvedbe teh del.
Takih primerov si v prihodnosti ne želimo, zato morajo imeti vsa gradbišča zagotovljen tudi
strokovni nadzor.
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Ga. Starič je dodala, da če so krajevne skupnosti vključene pri skupnem javnem naročilu
preplastitev, ki ga izvede Občina, je zagotovljen tudi strokovni nadzor. Kjer pa krajevne
skupnosti same vodijo postopek, tega ni.
Nadzor do sedaj ni predstavljal nekega bistvenega stroška.
Župan je še na kratko predstavil Teden cepljenja, ki ga skupaj z občinami in zdravstvenimi
domovi organizira Ministrstvo za zdravje.

Župan Alojzij Kastelic je sejo zaključil ob 19:10 uri.

Zapisala:
Andreja Perc, l. r.
referent I

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta.
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