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PREDLOG
SKLEPA:

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira načrt aktivnosti
urejanja romskega naselja Žabjak v predlagani obliki.
2. V okviru realizacije načrta aktivnosti občinski svet Mestne občine
Novo mesto podpira neodplačni prenos zemljišč za potrebe
legalizacije romskega naselja Žabjak in spremljajočih prostorskih
ureditev v last MONM in s tem, da MONM rešuje prostorsko
problematiko romskega naselja Žabjak skozi spremembe in
dopolnitve OPN vendar pod pogoji, da:
•
•

se zemljišča prenesejo v last Mestne občine Novo mesto
šele po sprejetju sprememb in dopolnitev OPN,
Ministrstvo za obrambo RS zagotovi zmanjšanje območja
izključne rabe za potrebe obrambe oziroma zemljišča, ki naj
bi se urejala za romsko naselje Žabjak in spremljajoče
prostorske ureditve izključi iz območja izključne rabe za
potrebe obrambe,

•

•

bo nadomestna kmetijska zemljišča zaradi spremembe
namenske rabe iz kmetijskih (najboljših) in gozdnih zemljišč
v stavbna zemljišča v postopku priprave sprememb in
dopolnitev OPN zagotavljal Ministrstvo za obrambo RS
oziroma druga državna institucija,
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana,
da ob prenosu zemljišč v last Mestne občine Novo mesto
država zagotovi sredstva iz proračuna RS, za
sofinanciranje posameznih vsebin investicij.

3. V okviru realizacije načrta aktivnosti Občinski svet MONM zadolži
župana, da opozori Vlado RS na obveznost zagotavljanja dodatnih
finančnih virov s sprejemom uredbe na podlagi 20. člena Zakona o
financiranju občin , s katero se določi podrobnejši namen porabe in
višina sredstev za uresničevanje z zakonom določenih pravic
romske etnične skupnosti.

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Priloge:
- pobuda RCI-osnutek prostorske ureditve naselja Žabjak
- strateški dokument investicij v romska naselja za obdobje 2013-2020
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:
PREDMET:

Številka: 095-6/2015
Datum: 18. 03.2015

NAČRT AKTIVNOSTI UREJANJA ROMSKEGA NASELJA ŽABJAK V
NOVEM MESTU
Seznanitev občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o predlogu priprave
prostorskega, premoženjskega in projektno-izvedbenega načrta za ureditev
romskega naselja ŽABJAK v Novem mestu

UVOD
Na območju Mestne občine Novo mesto je evidentiranih 7 romskih naselij: Brezje, Žabjak,
Šmihel, Otočec, Ruperč Vrh, Poganški vrh in Ukrat. Za šest romskih naselij je Mestna občina
Novo mesto uspela sprejeti izvedbene prostorske akte, ki omogočajo njihovo nadaljnje
prostorsko in komunalno urejanje, le za romsko naselje Žabjak niso sprejeti ustrezni
prostorski akti, saj Mestna občina Novo mesto ob pripravi OPN-ja v letu 2008 in 2009 ni
uspela uskladiti navskrižnih interesov v lokalnem prostoru in tudi ne interesov Ministrstva za
obrambo. Zemljišča naselja Žabjak, ki ga naseljuje približno 300 Romov, je v večinski lasti
Ministrstva za obrambo, kar v 78,7%, medtem ko je MONM lastnik le v 2,2% zemljišč.
Naselje je komunalno neopremljeno, brez pitne vode, kanalizacije, elektrike,
komunikacijskega omrežja in priključkov na javno prometno omrežje. Nahaja se JZ od
regionalne ceste R3 651 Mirna Peč – Novo mesto in na SV delu območja izključne rabe za
potrebe obrambe. Na območju se nahaja več zidanih in lesenih objektov ter barak oziroma
kontejnerjev in bivalnih prikolic.
Zemljišča, kjer se nahaja romsko naselje Žabjak v OPN po namenski rabi niso opredeljena
kot stavbna zemljišča za stanovanjsko rabo temveč kot kmetijska in gozdna zemljišča,
nahajajo pa se znotraj izključne rabe za potrebe obrambe. Na tem mestu ni mogoče
obširneje pojasnjevati izjemnih težav, ki so povezane z zagotavljanjem splošnih in posebnih
pravic pripadnikom romske skupnosti v območju Žabjaka na eni strani in splošnih pravic
ostalim prebivalcem bližnje in širše okolice. Stanje je nevzdržno, na kar opozarja regijska
civilna iniciativa, Krajevna skupnost, Varuhinja človekovih pravic, nosilci državnih pooblastil
na področju socialnega dela, notranjih zadev, zaposlovanja, šolstva, zdravstva in drugi.
OBRAZLOŽITEV
1. AKTIVNOSTI PROSTORSKEGA UREJANJA NASELJA ŽABJAK OD LETA 20082014
Občinska uprava je skozi pripravo Občinskega prostorskega načrta na podlagi strokovnih
podlag, ki so bile pripravljene za vsa romska naselja v Mestni občini Novo mesto (Acer Novo
mesto d.o.o., maj 2007) predlagala, da se območje opredeli kot stanovanjsko območje in
ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Takšna rešitev je bila predlagana v
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dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta, ki je bil javno razgrnjen v marcu
2008, žal pa ne podprta na občinskem svetu MONM. Tej rešitvi je nasprotovala tudi Regijska
civilna iniciativa Bučna vas in prebivalstvo okoliških KS. Občina je kljub nasprotovanjem tudi
v drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN (oktober 2008) predlagala, da se
zemljišče, kjer je naselje Žabjak, opredeli kot območje namenjeno stanovanjem, vendar v
manjšem obsegu kot v prvi razgrnitvi. Nasprotovanje temu predlogu je bilo veliko, predvsem
s strani Regijske civilne iniciative, občinski svet pa je celo sprejel stališče in odločitev, da se
celotno območje romskega naselja Žabjak opredeli kot gospodarska cona.
Občina je maja 2009 zaključila pripravo predloga OPN, v katerem so bila zemljišča pod
obstoječim romskim naseljem Žabjak, skladno z odločitvijo občinskega sveta, opredeljena
kot stavbna zemljišča, namenjena gospodarski dejavnosti. V postopku potrditve predloga
OPN je MORS na takšno rešitev izdal negativno mnenje, zato je občina predlog dopolnila
skladno s smernicami MORS in sicer tako, da je za območje, kjer se nahaja romsko naselje
Žabjak znotraj izključne rabe za potrebe obrambe določila podrobnejšo namensko rabo kot je
bila ta določena v prostorskih sestavinah planskih aktov občine (delno G, delno K1 in delno
K2). Na takšno rešitev je bilo nato pridobljeno pozitivno mnenje MORS in Mestna občina je
Občinski prostorski načrt sprejela v novembru 2009 (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji).
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu torej niso podani pogoji za legalizacijo in
urejanje romskega naselja Žabjak. Mestna občina Novo mesto skozi postopek priprave OPN
zaradi nasprotovanja lokalnega prebivalstva in nepodpore Občinskega sveta ni uspela
uveljaviti takih prostorskih rešitev, ki bi omogočile ureditev prostorskih razmer, hkrati pa so
zemljišča, ki jih zasedajo Romi nahajajo v območju izključne rabe za potrebe obrambe in so
v večini v lasti MORS.
Na podlagi zgoraj navedenega in glede na to, da po ocenah v romskem naselju vladajo
razmere, ki pomenijo hujše ogrožanje zdravja, dalj časa trajajoče motnje javnega reda in
miru in tudi trajno ogrožanje okolja in glede na to, da so bili izpolnjeni pogoji za nadomestno
ukrepanje države skladno s 5. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
/ZRomS-1/ (Uradni list RS, št. 33/2007) je MONM julija 2010 predlagala Ministrstvu za okolje
in prostor, da Vladi RS poda pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za ureditev
romskega naselja Žabjak v Novem mestu, s katerim pa bi za obravnavano območje morala
biti sprejeta ena od možnosti, ki se nakazujejo in sicer:
- v primeru, da se območje nameni za obrambo v celoti, se z DPN poišče nadomestna
lokacija oziroma romske prebivalce preseli,
- v primeru, da se sprejme odločitev, da se lokacija romskega naselja Žabjak ohrani, ji
je potrebno določiti obseg in prostorske pogoje urejanja,
- v primeru, da se območje nameni industrijski rabi se z DPN poišče nadomestna
lokacija oziroma romske prebivalce preseli.
Ministrstvo za okolje in prostor je ob preučitvi pobude ugotovilo, da je prostorsko
problematiko naselja Žabjak najučinkoviteje reševati s pripravo občinskih prostorskih načrtov.
Zato je občinski svet MONM v januarju 2011 sprejel odločitev, da soglaša, da občina rešuje
prostorsko problematiko romskega naselja Žabjak skozi spremembe in dopolnitve OPN-ja.
Zato je leta 2011 župan imenoval komisijo za izdelavo Strategije za reševanje romske
tematike v Mestni občini Novo mesto. Komisijo so sestavljali predstavniki vladnih in
nevladnih organizacij, ki so se kot izvajalci preko različnih aktivnosti in delovnih obveznosti
vsakodnevno srečevali z romsko populacijo ter zaznavali problematiko preko svojih izkušenj.
V sklopu strategije je bil sprejet izvedbeni ukrep reševanja naselja Žabjak-Brezje, ki
vključuje smernice urejanja naselja, tako iz prostorskega kot tudi iz bivalno-stanovanjskega
vidika
V decembru 2012 je župan MONM sprejel odločitev, da občinska uprava prične s pripravo
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM. Spremembe in dopolnitve
strateških in izvedbenih vsebin OPN MONM naj se nanašajo na prostorsko ureditev območja
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romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami površin gospodarske
cone zahod in površin centralnih dejavnosti ob Mirnopeški cesti.
Spremljajoče aktivnosti prostorskega urejanja romskega naselja Žabjak so tako ves čas
potekale v smeri usklajevanja z Regijsko civilno iniciativo Bučna vas in tamkajšnjo KS ter na
drugi strani z romsko skupnostjo Žabjak.
Regijska civilna iniciativa Bučna vas je na MONM v juniju 2010 podala predlog urejanja
naselja Žabjak (v prilogi). V marcu 2013 smo organizirali srečanje prebivalcev naselja
Žabjak, z namenom, da se predhodno pridobijo njihova stališča do predloga Regijske civilne
iniciative in bodo služila kot izhodišča pri pripravi prostorskega akta. Izhodišča, ki so jih
podali so naslednja:
1. Da se omogoči prebivalcem, da ostanejo na isti lokaciji, kjer so tudi sedaj in se jim da
možnost odkupa in vodi postopek legalizacije tega prostora.
2. Za tisti, ki nimajo sredstev, naj občina postavi bivalne objekte in jih da v najem z
zavezo, da bodo Romi plačevali najemnino iz denarnih pomoči oz. socialnih
transferjev.
3. Predlagajo, da se večstanovanjskih objektov ne postavlja, saj so se v praksi izkazali
kot slaba rešitev, saj Romi radi živijo ločeno vsak zase.
4. Kdor si želi kupiti zemljo, naj ima možnost, da jo odkupi in tako postane lastnik, kdor
pa te možnosti nima, se mu ponudi najemno pogodbo.
5. Dobrine, ki si jih želijo v naselju in so pomembne za življenje so urejena kanalizacija,
vodovod, ceste, javna razsvetljava, elektrika in hišna številka.
6. Kljub temu, da bi bil Žabjak urejen, bi nekateri Romi odšli iz tega naselja v iskanju
boljšega življenja drugje.
7. Povedo, da si novih priseljencev ne želijo, dopustna je le priselitev v primeru porok.
Priseljence bi bilo treba nadzirati in sicer tako, da Romi (predstavnik naselja) sporoči
predstavniku na občino, le ta pa policiji, da se mu prepove priselitev.
8. Naselje želijo imeti urejeno tudi s trgovino, bifejem, igrišči, večnamenskim objektom,
kjer bi se odvijale razne aktivnosti. Želijo tudi površine, na katerih bi se razvijale
poslovne dejavnosti.
Septembra 2013 je občinski svet MONM sprejel Strategijo reševanja romske tematike v
MONM za obdobje 2013-2020, v kateri je opredeljeno prostorsko reševanje naselja Žabjak
kot prioritetna naloga občine v prihodnjih letih.
Prostorsko urejanje bo odvisno od stopnje usklajenosti rešitev v strategiji reševanja romske
tematike in to z vidika sprejemljivosti s strani krajevnega prebivalstva, prebivalcev romskega
naselja in javnofinančne in formalne izvedljivosti načrtovanih prostorskih rešitev. Komisija je
že ugotovila, da je pri prostorskem urejanju nujno potrebno upoštevati tudi sedanje slabo
socialno vključevanje pripadnikov romske skupnosti, ki se kaže v izredno nizki stopnji
zaposlenosti in visoki stopnji kriminalnih dejanj. Zato bodo sestavine prostorskih rešitev tudi
površine, na katerih se bodo v samem naselju ali neposredni bližini razvijale dejavnosti, ki bi
nudile zaposlitvene možnosti pripadnikom romske skupnosti. Hkrati se bodo določile tudi
površine za razvoj javnih storitev, kot so npr. ambulanta, knjižnica, skupni prostori in tudi
drugih dejavnosti, ki bi prispevale k učinkovitejši integraciji skupnosti. Ugotovljeno je tudi, da
je treba pri prostorskem urejanju upoštevati tudi območje bližnjega romskega naselja Brezje.
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2. PREMOŽENJSKO UREJANJE NASELJA ŽABJAK IN TRENUTNO STANJE
LASTNIŠTVA ZEMLJIŠČ
Povzeto iz Strategije reševanja romske tematike v MONM za obdobje 2013-2020
(nadaljevanju strategija) je v tabelarni obliki prikazan delež lastništva zemljišč v romskem
naselju Žabjak, ki izkazuje naslednje stanje:

Naselje
Žabjak
Delež v
%

Kat.
občina
Bršljin

Številka Velikost
k.o.
parc.(M2)
1455
219556

Zasebna
last-Romi
(m2)
11782
5,4%

LASTNIŠTVO
Last
Last RS občine Ostali
(m2)
(m2)
lastniki (m2)
172746
4904
30124
78,7%

2,2%

13,7%

Iz uradnih evidenc je razvidno, da je največji delež zemljišč naselja Žabjak v lasti Ministrstva
za obrambo 78,7%, v lasti Romov ali bolj natančno, v lasti enega Roma v deležu 5,4 %, v
lasti ostalih fizičnih oseb 13,7 %, medtem, ko je MONM lastnica le v manjšem deležu 2,2%.
V Strategiji reševanja romske tematike v MONM za obdobje 2013-2020 je kot izvedbeni
ukrep zapisan »priprava modela reševanja stanovanjske problematike romskih
naselij(stanovanjski program)« s ciljem, da se določijo izvedljive modele reševanja
stanovanjske problematike romske skupnosti s poudarkom na iskanju variantnih oblik
lastniških razmerij glede na pričakovane možnosti romske skupnosti.
Neurejene lastniške razmere se kažejo v komunalni neurejenosti romskih naselij:
•
•
•
•
•

neurejena lastniška razmerja onemogočajo urejanje obvezne priključitve na javno
komunalno omrežje za objekt, ki ni v lasti lastnika zemljišča,
v naseljih, kjer pa je urejeno javno komunalno omrežje, je ureditev legalnih priključnih
mest problematično, saj Romi ne predložijo potrdila o poravnanih obveznosti do lastnika
komunalne infrastrukture - komunalni prispevek,
zaradi neurejenih lastniških razmerij zemljišč je zelo oteženo pridobivanje služnostnih
pogodb za potrebe izgradnje javne komunalne infrastrukture,
nekontrolirano širjenje romskih naselij pogojuje širjenje komunalne infrastrukture, ki se
običajno ne izvaja,
neurejena lastniška razmerja onemogočajo pridobivanje gradbenega dovoljenja in
urejanja priključevanja na javno elektro in komunalno omrežje.
2.1. Funkcija romskih naselij

Bivanje predstavlja osnovno in izhodiščno vlogo. Bivalni problemi znotraj romskih naselij so
izhodišče nekaterih težav, saj neustrezne bivalne razmere vplivajo na socialno-ekonomski
razvoj naselja kot celote, predvsem v luči prostorsko-socialnih odnosov. Gosta pozidava
naselja, primanjkljaj kmetijsko-proizvodnih površin in vrtov, pomanjkanje prostora za
nekatere gospodarske dejavnosti, primanjkljaj družbene infrastrukture (lokali, trgovine,
cerkev, vrtec, večnamenski objekti, športne površine), vse našteto povzroča resne notranje
konflikte in spore, ki se v nekaterih primerih lahko vlečejo leta oz. dalj časa. Neredko so prav
neustrezne bivanjske razmere krive za ne vključevanje pripadnikov romske skupnosti v
slovensko družbo na vseh področjih družbenega življenja. Slabosti romskih naselij se
neredko odražajo v lokaciji naselja, (ne)kakovosti gradenj in slabe stanovanjske opreme.
Zaradi slabe komunalne opremljenosti je prisoten smrad, zasmetenost naselja in bližnje
okolice, ogrožanje vodnih virov, kar povzroča nevšečnosti in pogoste konfrontacije z
okoliškim prebivalstvom. Slabe bivalne razmere, povezane z neurejenostjo romskih naselij
vselej zadeva najprej Rome, posledično pa tudi njihovo sosedstvo. Kot največji problem
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romskih naselij je dostopnost do pitne vode in električne energije. Poseben problem
predstavlja oskrba romskih naselij z električno energijo; zaradi črnih gradenj ne dobijo
soglasja podjetij za distribucijo električne energije, povezani so na »črno« od sosedov ali
sorodnikov z nezanesljivimi, celo tveganimi povezavami. Prav zaradi navedenega smo
občine deležne pritiske, tako s strani samih Romov kot ostalega večinskega prebivalstva, kot
tudi državnih organov, da v skladu s področno zakonodajo in pristojnostmi rešujemo ta
gordijski vozel.
Z vidika varnostnega vprašanja pa se problematičnost romskih naselij kaže v zniževanju
tolerančnega praga pri okoliškem prebivalstvu, pogosto zaradi premoženjskih sporov med
njimi (uzurpacija zasebnih zemljišč, kraje, poškodbe lastnine). Razraščanje kriminala med
Romi še dodatno prinaša nepomirljive odnose sosedstvom ali večinskim prebivalstvom.
Nizka izobrazbena raven in brezposelnost Romov povzročajo in ohranjajo nizko raven
bivalne kakovosti. Nekateri za to krivijo socialne transfere, češ, da so Romi s socialnimi
podporami bolj podprti kot nekateri zaposleni na delovnih mestih z nizkimi dohodki. Socialna
podpora je namenjena izboljševanju socialno-ekonomskih razmer posameznika ali družine.
To pa tudi pomeni priložnost za izboljšanje bivalnih razmer in s tem ugodnejši položaj za
izobraževanje oz. pridobitev izobrazbe. Žal pa opažamo, da je sistem podpore v več primerih
odpovedal.
Sprejetje prostorskih aktov, urejanje lastništva, stalen vir dohodkov, skrb za okolje, znanje in
veščine upravljanja z nepremičninami in skrb za dobre odnose z ostalim prebivalstvom so
ključni elementi v kontekstu reševanja socialno-prostorskih problemov romskih naselji.
Vendar pa ni dovolj, da se tega zavedajo zgolj »ne-Romi«, saj pogosto opažamo, da je na
strani strokovnih služb več interesa za reševanje romske problematike kot na njihovi strani.
3. INVESTICIJA V KOMUNALNO IN PROSTORSKO UREDITEV NASELJA ŽABJAK
V romskem naselju Žabjak smo evidentirali 9 hiš, 83 barak in 4 kontejnerske bivalne enote
za 74 gospodinjstev in približno 285 prebivalcev. Iz Strategije reševanja romske tematike v
MONM za obdobje 2013-2020 razberemo podatek, da je naselje Žabjek v celoti nelegalno,
razen dela, kjer deluje podjetje Ferom.
Demografska slika naselja Žabjak kaže, da je največje število prebivalcev omenjenega
naselja v starosti med 18. in 45. letom, ocenjeno na 150, število predšolskih otrok 50,
šoloobveznih pa 70. Najmanjši delež predstavljata starostni skupini mladostnikov med 15. in
18. letom starosti in starejših nad 45 let.
Aktivnost
Priprava in uveljavitev sprememb
in dopolnitev OPN v podrobnosti
OPPN
Pridobitev manjkajočih zemljišč
Komunalno opremljanje naselja
(vodovod, kanalizacija,
komunikacijsko omrežje,
energetsko omrežje, javne ceste,
priključki, rekonstrukcija
Mirnopeške ceste)

Izgradnja bivalnih enot (okvirno
60 enot, ocenjeni strošek 50.000
EUR na enoto)

Rok
do konca
2016

Okvirni strošek
100.000 EUR

Vir financiranja
proračun MONM

3 mesece po
uveljavitvi
sdOPN
2018

stroški neodplačnega
prenosa in vknjižbe

neodplačni prenos
države

700.000 EUR
lastni vložek 105.000
EU sredstva 595.000

državni proračun,
nepovratna sredstva

2018 - 2019

3.000.000 EUR

stanovanjski sklad RS,
državni proračun,
nepovratna sredstva,
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Izgradnja družbene infrastrukture
v naselju Žabjak in Brezju
rekreacijske zelene površine,
nogometno igrišče, prostor za
delovanje vladnih in nevladnih
organizacij in delovanje
stanovalcev
SKUPAJ

2018 - 2020

1.000.000 EUR

soudeležba
najemnikov
državni proračun,
nepovratna sredstva

4.800.000,00 EUR

Izvedbeni prostorski načrt je podlaga za določitev prostorskih pogojev za zagotavljanje
minimalne komunalne opreme, potrebne za bivanje in izvajanje dejavnosti,
na podlagi katerega bo mogoče pridobivati gradbena dovoljenja za gradnje v romskem
naselju Žabjak. V izvedbenem aktu se določi prostorske pogoje za gradnjo stanovanj in
objektov za dejavnosti, namenjene integraciji romske skupnosti.
3.1. Financiranje urejanja naselja Žabjak
Sedanje, neurejeno stanje naselja Žabjak zahteva v prvi vrsti vzpostavitev partnerstva med
občino in državo. Ključni problemi reševanja prostorskih problemov romskih naselij je
ekonomske narave. Iz že zgoraj opisanega je razvidno, da na eni strani nizka izobrazbena
raven Romov, brezposelnost, prejemanje socialnih transferjev kot edinega vira stalnega
dohodka onemogočajo socialnoekonomski napredek, po drugi strani pa jim manjka znanja in
veščin upravljanja s premoženjem ali denarjem.
Občine z romskimi naselji smo se tako znašle v neljubem precepu. Kot upravljavec prostora
imamo vse formalne instrumente, zmanjka pa nam kapitala za reševanje teh perečih
vprašanj. Problem pa se pojavi tudi takrat, ko se vzpostavi legalno stanje in se zemljišče oz.
naselje komunalno opremi, pridobi lastninska pravica, postavi objekt, pa se naletimo na
nezmožnost ali nepripravljenost plačila obveznosti kot so: plačevanja prispevkov, davščin,
vključno z vso infrastrukturo, vzdrževanja prostora in objektov,…Zato je potrebno apelirati na
pripravljenost državnih institucij, da z ustreznimi mehanizmi vpliva na razreševanje perečih
problemov tudi takrat, ko se vzpostavijo vsi pogoji za urejanje romskih naselij.
4. ZAKONODAJA
Krovni zakon, ki ureja položaj Romov in opredeljuje področja posebnih pravic romske
skupnosti v RS, določa skrb državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti
pri uresničevanju teh pravic, poleg tega pa ureja tudi organiziranost in financiranje romske
skupnosti tako na državni kot lokalni ravni je Zakon o romski skupnosti v RS(Ur. L. RS, št.
33/2007, ZRomS-1).
Pravni položaj Romov je opredeljen tudi v 65. členu Ustave RS in petnajstih področnih
zakonih.
Zakon o lokalni samoupravi, ki je krovni predpis za področje delovanja lokalne samouprave
drugih nalog, povezanih z Romi, razen obveznosti zagotovitve predstavnika pripadnikov
romske skupnosti v občinskem svetu, ni predpisal.
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v 20. členu govori o sofinanciranju uresničevanja pravic
narodnih skupnosti in romske skupnosti. Isti člen tega zakona v prvem odstavku navaja:«
Občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom ali s stalno
naseljeno romsko etnično skupnostjo, se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za
financiranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic italijanske oz. madžarske narodne
skupnosti ali uresničevanje z zakonom določenih pravic romske etnične skupnosti. V drugem
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odstavku pa navaja, da podrobnejše namene porabe in višino sredstev iz prejšnjega
odstavka določi vlada z uredbo.«
Lokalne skupnosti, kjer so naši občani pripadniki romske skupnosti, ne dobivamo za ta
namen nikakršnih namenskih sredstev, ne glede na to ali so bila v preteklosti s strani občin
vložena sredstva za urejanje tega področja.
Iz Strategije reševanja romske tematike v MONM je razviden podatek, koliko je bilo s strani
MONM vlaganj v financiranje programov in investicije v romska naselja za obdobje od 20082011. Podatki kažejo naslednje: za financiranje programskih vsebin je bilo s strani
občinskega proračuna vloženih okoli 1.200,000,00 EUR, za investicije pa 500,000 EUR.
Investicijski poseg v urejanje naselja Žabjak pomeni prevelik finančni zalogaj za MONM, kar
pa dodatno otežuje socialni položaj pripadnikov romske skupnosti.
Ustrezna normativna ureditev in zagotovitev dodatnih finančnih virov občinam, kjer
živi romska skupnost ob upoštevanju vseh posebnosti Romov ter socialnih razmer, v
katerih romska skupnost živi bi morala Vlada RS sprejeti uredbo iz 20. člena ZFO, s
katero se določi podrobnejši namen porabe in višina sredstev za uresničevanje z
zakonom določenih pravic romske etnične skupnosti.
5. PREDLOGI SKLEPOV
Po obravnavi gradiva kolegij občinske uprave predlaga županu v sprejem naslednje sklepe:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira načrt aktivnosti urejanja romskega
naselja Žabjak v predlagani obliki.
2. V okviru realizacije načrta aktivnosti občinski svet Mestne občine Novo mesto podpira
neodplačni prenos zemljišč za potrebe legalizacije romskega naselja Žabjak in
spremljajočih prostorskih ureditev v last MONM in s tem, da MONM rešuje prostorsko
problematiko romskega naselja Žabjak skozi spremembe in dopolnitve OPN vendar pod
pogoji, da:
•
•

•

•

se zemljišča prenesejo v last Mestne občine Novo mesto šele po sprejetju
sprememb in dopolnitev OPN,
Ministrstvo za obrambo RS zagotovi zmanjšanje območja izključne rabe za
potrebe obrambe oziroma zemljišča, ki naj bi se urejala za romsko naselje Žabjak
in spremljajoče prostorske ureditve izključi iz območja izključne rabe za potrebe
obrambe,
bo nadomestna kmetijska zemljišča zaradi spremembe namenske rabe iz
kmetijskih (najboljših) in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča v postopku priprave
sprememb in dopolnitev OPN zagotavljal Ministrstvo za obrambo RS oziroma
druga državna institucija,
Občinski svet Mestne občine Novo mesto zadolži župana, da ob prenosu zemljišč
v last Mestne občine Novo mesto država zagotovi sredstva iz proračuna RS, za
sofinanciranje posameznih vsebin investicij.

3. V okviru realizacije načrta aktivnosti Občinski svet MONM zadolži župana, da opozori
Vlado RS na obveznost zagotavljanja dodatnih finančnih virov s sprejemom uredbe na
podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin , s katero se določi podrobnejši namen
porabe in višina sredstev za uresničevanje z zakonom določenih pravic romske etnične
skupnosti.
dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Pripravila:
Mateja JERIČ,
VODJA URADA
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PRILOGE:
- pobuda RCI-osnutek prostorske ureditve naselja Žabjak
- strateški dokument investicij v romska naselja za obdobje 2013-2020
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PRILOGA 2
PREDVIDENE INVESTICIJE/ PROJEKTI ZA ROME V MONM ZA OBDOBJE 2013 - 2020

NASELJE
ŽABJAK
BREZJE

NAZIV PROJEKTA
Urejanje naselja Žabjak
(prednostna naloga)

Priprava analize o ekološkem
stanju nekdanjega smetišča v
romskem naselju Brezje

Izgradnja komunalne opreme s
parcelacijo v naselju Žabjak

NOSILCI PO
PRISTOJNOSTIH

FINANČNI VIR

Urad za prostor
Urad za premoženje
in kmetijstvo
Urad za kulturo,
socialo in zdravstvo

MONM

OKVIRNA
VREDNOST
INVESTICIJE V EUR
100.000 EUR

Urad za prostor

MONM

5.000 EUR

Urad za investicije in
razvoj

MONM
Drugi viri
(državni,
kohezijski
sklad,…)

700.000 EUR

PREDVIDENE AKTIVNOSTI
PROJEKTA

ROK IZVEDBE

- priprava prostorskega aktaspremembe in dopolnitve
OPN-ja,
- prenos zemljišč MO na
MONM,

2015 2017

-javno naročilo strokovne
analize

2015

- priprava projektne
dokumentacije,

2017-2018

- izvedba investicije

Izgradnja bivalnih enot in
objektov za družbene
dejavnosti v naselju Žabjak

Izgradnja športnega igrišča v
Brezju

Postavitev večnamenskega
objekta v naselju Brezje za
izvajanje družbenih dejavnosti
(knjižnica, mobilna ambulanta,
prostor za vladne in nevladne
organizacije)

Ureditev naselja Brezje
vzporedno ob pripravi
prostorskega akta Žabjak

Urad za investicije in
razvoj

Urad za prostor,
Urad za investicije in
razvoj,
Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo

Urad za investicije in
razvoj,
Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo

Urad za prostor,
Urad za investicije in
razvoj,
Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo

MONM
Drugi viri
(državni,
kohezijski
sklad,…)
MONM

4.000.000 EUR

2018-2020

-izvedba investicije

80.000 EUR

Drugi viri

Urad
za
kulturo,
zdravstvo in
socialo, Urad
za investicije,
Škofija Novo
mesto,

- priprava projektne in
investicijske dokumentacije

- določitev lokacije
predvidene v OPN-u,

2017

- priprava investicijske
dokumentacije

150.000 EUR

- priprava projektne in
investicijske dokumentacije

2017

- nakup in postavitev
kontejnerskih enot

500.000 EUR

- dograditi prometno
infrastrukturo, pločnik ob
Mirnopeški cesti, javno
razsvetljavo, parcelacijo,
ureditev gradbenih parcel,…

2017-2018

Šmihel

Izgradnja večnamenskega
prostora v romskem naselju
Žabjak

Urad za prostor
Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo,
Urad za investicije in
razvoj

Modeli reševanja stanovanjske
problematike (stanovanjski
program) prednostna naloga

Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo,
Urad za premoženje
in kmetijstvo

Parcelacija južnega dela naselja

(Pot v gaj )

Poganci

Urad za kulturo,
zdravstvo. in socialo

MONM

100.000 EUR

- določitev lokacije
predvidene v OPN-ju,
- priprava projektne
dokumentacije za izvedbo
investicije

2017-2019

20.000 EUR

Javno naročilo izdelave
modela urejanja lastništva v
romskih naseljih

2015-2016

10.000 EUR

Javno naročilo izdelave
parcelacije

2015

Drugi viri

MONM

MONM

Izgradnja komunalne
infrastrukture v južnem delu
naselja

Urad za investicije in
razvoj

MONM
Drugi virirazpisi

300.000 EUR

- priprava projektne
dokumentacije

2016-2017

Postavitev večnamenskega
objekta za izvajanje družbenih
dejavnosti

Urad za investicije in
razvoj

MONM

150.000 EUR

-

2016-2018

Projekt komunalne
infrastrukture s parcelacijo

Urad za investicije in
razvoj

Drugi virirazpisi
MONM
državni
proračun

300.000 EUR

priprava projektne in
investicijske
dokumentacije
izvedba investicije

2016-2017

Prenos zemljišč v last MONM
(od ministrstva za šolstvo in
sklada kmetijskih zemljišč)
Postavitev kontejnerskih enot
za izvajanje družbenih
dejavnosti

Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo
Urad za kulturo,
socialo in zdravstvo,
Urad za investicije in
razvoj

MONM
Razpisi
(državni,
evropski)

15.000 EUR

5.000 EUR

Urad za
kulturo,zdravstvo. in
socialo,
Urad za premoženje
in kmetijstvo

MONM
državni razpisi

Izgradnja kanalizacije

Urad za investicije in
razvoj

MONM
državni
proračun

Odkup zemljišč od fizičnih oseb
in Župnije Šempeter

Urad za kulturo,
zdravstvo in socialo,

MONM
državni razpisi

Priprava projektov za izgradnjo
komunalne infrastrukture s
parcelacijo

Urad za premoženje
in kmetijstvo
Urad za investicije in
razvoj

MONM
državni
proračun

-

2015-2016

- priprava terena,

2015

- nabava kontejnerskih
enot ,…

Odkup zemljišč od fizičnih oseb
Ukrat

Otočec
(Praproška
pot)

Urad za premoženje
in kmetijstvo

in

in

2015-2017

100.000 EUR

- priprava projektne in
investicijske
dokumentacije
- izvedba investicije

2015-2016

100.000 EUR

- priprava projektne in
investicijske
dokumentacije

2017

Podlaga za pripravo in izvedbo projektov je Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2020, sprejeta na občinskem
svetu MONM 26.09.2013.
Opomba glede predvidenih vrednosti investicij:
- za v tabeli opisane in navedene investicije bi potrebovali okvirno 7 MIO EUR, ki se bodo pokrivale iz različnih virov financiranja ( državni, evropski,
kohezijski sklad).

Pripravila:
Mateja Jerič

Novo mesto, 16.03.2015

...
.I

Predlog RCI
za reševanje romske problematike

Pred vami je predlog reševanja romske problematike Regijske civilne
iniciative za reševanje romske problematike (RCl). Predlog vključuje

Romska problematika.

tudi nelegalno romsko naselje Žabjak. Predstavljeni predtog je podprl
tudi zbor krajanov KS Bučna vas, dne, 11.72011 z zahtevo, da naj se
deRnira občinski področni prostorski načrt tudi za ureditev Brezja, ki bo
po potrebi istočasno z naseljem Žabjek služil kot dokument za zakonito
urbanistično poselitev Brezja. Prepričani smo, da bi sprejetje takšnega
predloga in njegova realizacija dolgoročno prineslo popolnoma drugačne

Že Lo poimenovanje pove, da je prisoLna Ležava z romsko populacijo. Seveda ne moremo vseh meLati v isLi koš, vendar na splošno velja, da so Romi
brezposelni, živijo od socialnih podpor, kraj, vseskozi pričakujejo, da jim bo

rezultate kot pretekli poizkusi.
Za sodelovanje pri pripravi predloga za ureditev Žabjaka se zahvaljujemo arhitektu Smiljanu Pavišiču, Anji Banovec iz podjetja lnpacta d.o.o.
Novo mesto, ki je pripravila 3D vizualizacijo naselja ter podjetju SMAK

Vsemu Lemu pa je pravzaprav kriva država. Dodeljuje le socialne pomoči,po

printtisk za oblikovanje in tisk.

družba reševaia bivanjske razmere na zem(jiščih, kaLera so nezakoniLo zasedli. Represivni organi pa posLajajo čedalje manj učinkoviLi in Romi čedalje
bolj predrzni.
malem ureja naselja, vse osLalo je prepuščeno sLihijskemu razvoju. Razvoj dogodkov opazijo neposredno vpleLeni, osLali S0 si naLaknili plašnice in
gledajo Ie naravnost.
Krajani KS Bučna vas že deseLleLja nasproLujemo Lakšnemu reševanju
romske problemaLike, vendar neuspešno. Da so bile preLekle pripombe o
neučinkoviLosLi upravičene, dokazujejo Ludi dogodki iz bližnje preLeklosLi,
koL je več bombnih napadov, Ludi z smrLnimi žrLvami, umor in posledično
zaradi Lega dejanja samomor, Ler ogromno osLalih dejanj. Vse Lo bi Lerjalo
drugačen prisLop k iskanju programa, ki bi prinašal poziLivne rezulLaLe.
DejsLvo je, da je danes kljub že clolgoleLnemu obveznemu šolanju Romov
njihova izobrazbena raven kaLasLroFalna.

..
Zdaj pa h glavnim dejstvom za takšno stanje in predlogom za rešitev

Ukrep:

Zaposlitev:

Ministrstvo za šotstvo mora pripraviti temetjito anatizo izobraževanja Romov in sprejeti ukrepe za izbotjšante rezuttatov pri pridobivanju znanja. Le
Le mora letno spremtjati šota in ministrstvu podajati poročito u uspešnosti

Romi ne morejo dobiti služb, kerso neizobraženi
Ta trditev je te detno resnična, ne drži pa uedno. Prejemanje sociatne pod
pore je vetik raztog, da se Romi ne žetijo zapostiti. (primer Revoza)

U k re p:
V interesu vseh mora biti, da Romi pridobijo detovne navade. Če bomo čakati,
da si Romi najpret pridobijo izobrazbo, potem bomo s takšnim razmištjanjem
še desettetja čakati, da bo zapostenih vsaj 30% Romov Država naj sprejme
zakonodajo, kjer bodo Romi imeli pozitivno diskriminacijo in s tem i00%
prauico do deta. Program zapostouanja pripravi Ministrstvo za deto. Ustanovi naj se romske javne zavode, današnje socialne podpore naj preusmeri na
te zavode, vsi delovno sposobni Romi pa se zapostijo v teh zavodih. Če Ministrstvo za deto nima ideje, kat naj bi Romi v teh zavodih detati, jirn bomo mi
pripraviti tudi ta program. Potrebno bo te spremeniti dotočeno zakonodajo.

Šola:
Romi v večini ne dokončajo osnovne šole. Zelo mato pa jih nadaljuje šolanje.
Šota jim večinoma ne predstavtla vrednoto. (primer OŠ Brštjin).

Bivanjske razmere:
Romi večinoma žlvijo na nezakonito pridobtjenih zemtjiščih. Sankcij po večini
ni. tz tega razloga te tudi takšno stanje. Odgovorni v državi si pred tem
probtemom zatiskajo oči in v najboljšem primeru sprožijo postopek tegalizacije črnih gradenj na tujih zemtjiščih, tudi za ceno raztastitve uzurpiranih
zemtjišč. Zaradi Lakšnega postopanja nastajajo romski rezervati ati geta.

Ukrep:
Država mora priznati romsko probtematiko. Opredetiti je potrebno konkretne probleme. Sprejeti je potrebno cetovit program integracije Romov v
družbo, z vsemi pravicami in dotžnostmi, kot veljajo za ostale državtjane.
Nekatere rešitve so tahko te začasne, zastaviti pa si je potreben dokončen
cilj. Romi morajo spreteti vsa pravila civitizacijske družbe in se po njih tudi
ravnati. S svojo kulturo se naj združujejo v društva, tako kot ostati prebivalci drugih narodnosti v Sloveniji.

-

L

B
ln danes največje nelegalno romsko naselje Žabjak:

Žabjak v bodoče po predlogu RCI:

Občina - edina možna rešitev je Iegalizacija
in širitev romskega geta

- postaviteu naselja z mobilnimi hišami podjetja Sun RollerAdriatica d.o.o.
- 42 enot na zemljišču, ki ga občina pridobt od Ministrstva za obrambo
(narejena približna ocena, dokončno se predlog uskladi s KS Bučna vas)
- naselje ima status začasnega naselja

Večno nasprotovanje krajanov!
- Žabjak 1.1984 ... 214 Romov
- danes ... 4x toliko
- še vedno le v getu
Vizija države:
- brez programa integracije Romov v družbo
- dopušča nelegalne gradnje in širitev getoiziranih naselij
To se dogaja tudi v Žabjaku
- zazidalni načct I. 1984 ... še danes ni druge rešitve kot širitev
obstoječega geta
- To potrjuje tudi naselje Graben ...edina možnost preselitev tam
živečih Romov v Žabjak

- dolgoročno potrebrio poskrbeti za integracijo Romov v družbo ... program
in zastavljeni roki
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Ponudba
0021/11 - Leseni objekt

Storitev
Dobava in montzaža:
LESENI OBJEKT velikosti 4000mm x4000mm z vmesno
pregrado in dvema ločenima vhodoma. Objekt je zaščiten
z zaščitnim sredstvom. Material: ravna bruna ( debeline
3Omm) pritrjena na nosiino konstrukcijo. Kritina:
bitumenska, po!jubne barve, podlaga ladijski pod debeline
2Omm. Vrata: (980mm x 1980mm) s termopan zasteklitvijo
Višina objekta do podkapne lege je 2000mm, do višne
slemena pa 2800mm
Objekt se postavi na predpripravijeno betonsko plošČo, ki ni
predmet ponudbe.
SKUPAJ brez DDV
DDV (8,5%)
Skupaj z DDV

Veljavnost ponudbe je 30 dni.

količina

21

Cena/enoto Vrednost

2.890,00 C 60.690,00 C

2.890,00 €

60.690,00 €

245,65 C

5.158,65 C

3.135,65 €

65.848,65 €

[]
Romi v družbi z vsemi pravicami in dotžnostmi

Neizpotnitev dogovorjenega med KS Bučna vas in MO
Novo mesto

Potrebno ukiniti geto
42 (ati dogovorjeno števito) hiš mora biti začasnih,
nasetje se mora zmanjševati:

- Če se po 5 letih ne odstrani 10 % hiš?

o

- Če se po 10 etih ne odstrani nadaljnjih 20 °/ hiš?

.a
•

•

•

Če se po 15 letih ne odstrani nadaljnjih 30 % hiš?

- po 10 !etih odstranitev nada!jnjih 20 % hiš

Neizpolnitev doovorjenea - letna renta za krajevno skupnost

•

- po 15 etih odstranitev nadaijnjih 30 % hiš

- po 5letih .............................................50.000 ;

•

- po 20 letih odstranitev preostalih 40 % hiš

- po 10 letih ...........................................150.000
-

0 15 letih ............................................500.000

Takoj poiskati Rome, ki se bodo sposobni prvi enakovredno vključiti v družbo!

-

0 20 letih ..........................................1.000.000

- Če se po 20 letih ne odstrani preostalih 40 % hiš?
- po 5 letih odstranitev 10 % hiš

•
•

•
•
•

.•
I
.•
e

•
•
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•.cn: :
inso s:L::e v
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dcneo revonjo te prhienotike v :bčini. V prpvou.
prcRc
1i je hil pccre2:von vnem SIS. 7Z2, strck:vnim služhom in dr:ž
bepctičnim :roizaci.iom, sn novedene no1ce. pctrebni uoro
inkvitejže in nočrtnejše ie:en
nbveznosui in mtd dnle zo
je romskeo vprenonje.

frnčiic . :e.ij sprejetee pr:rome je izdelenc ne p.2v:
pernčil :z. u:tcvitcv pcsmeznih izvc:elcev prromo.
Zoredi predntovive cežine prnbleno nov:jomn nojprej podotke
čtevilu F.nv v ..: ini.
.

douki o
tevii
tko čecoz zo sci:1r dei čn skup, ne :bčine zo
P: p
2 pnvečelc :d š
cv : orimrjovi 7 1e:m
10 štcvii:
no 56. Rrr:i, 2i iivn v 125 dru2inski skupnstib, predsc:c:nonz prebivrLstvn :
o5
ij:jr

2.2. Stornstn: st:sm:: Jcmov
števii
- ?rediolski. :trnci
- .čoi:covenrci ur:ci
c - 1et— miojši ±o :torejši
:iki
- :dr:sii
- cstoreii (n:d 55 iet)

SEš
2

tc-vič zepoenič S:mov
- re•tno znpcsliev
= sez:rcsk: zepositev

6:

1.. R:nsk: n:eelje
Romi žive v 12 n:tzeiij
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— v ck:1ic
sčico (1). 2mihzi (5 -.), Rerčo voe (11), Gr:ben (i
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(E, tn
r:.2n
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- Žuž.mberk (O
-potdručir:r:.
r:: :v: r......
- : ošno:en :O
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nskt: nt:selje
č ni prubivojc v
-

]edniih :tvinriskih cbjektii:
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12
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e:t

čct:r
heroke
stri želizni,.ki
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k:ateinur
stenovrnjsko čiiče
ružhero :t:venjr
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oeznhedr:čjih

7zj.,i.: r.veoi3 , pkiicnc uSDerjenje in ziovrj
rDEkO niedino
t.h tTedtolskt vzrcje
7 prnrenu •je pcudorjcn:, de je
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zel: pcnenbn: zeednje vključeveaie ronskih predčalskih tr:k
v :reni zirn: verstv:. .predeli.:ne je hile potrebe vk] jučivo pr:d 1skih.::r - k i: noneli.i v okrlioi loveo nest v
idolc k YVZ v žrčli in in f-.rnirrnje oddelkev nele žole oe
:ao:rcko , žrud.lsko rzio Rrmrv je bilo nroniziron
žo v letu 1B0 2 v sk1pu tč Brčljin.
i s hili vki:čeni. v
.::.loletno nr1: L1:, v 1.etu žč79 pe je biž zgrojeri v b]iši:i žr.le vrtec, v ketercrnFe prnstrr ze 4. Ronv. V VVZ .ja
vk]iučeaih lctn: c:e E : tr:k. v žolskeD letu 158č/84 pa j
vpis:nih v VVZ 1 rtrrk iz Zbjkt:, 1 trnk pe nhiskuj.: ,JVt
v Ločni C]čtn: nol: č-1
hiskuje 8 ronskihtnk v žk:cinu io Birčni voei v st-r:sti d E let, V Zuženbrrku se
rl ci r v1
D
o
trci pr1hi
v rVZ
. :.].: č:l: o;rednr, čeprev in h zo:tcv1jen br:znločn
r
o pr rr i - ]- L i- z
nor:ev1ni irki
:: snni zor:di oeredoei: hiskvorjr in nep:zneveoje slqvuosku
iu:ik:-. trr:di velikih rezlik v Sp:srhnoetih dojo:eoje sc p:trchne individue.ne rlike delo z lčrrni
tsi :trroi, ki s vkij, učerji v VVZ z bi ži zdrevtepvea pr1edoi, čst:li ae . lčcrrsi eerni ne skrhe ze prcv:ntivnc ccpijenle predš:]skih :trk. zetc h p:trehn: v brdL no tes podr-iu vočje vključ:vaje zdrevstveae 1užha.
Skupnot ::r::kego verstve zer:ov1ie ronekin rtr:krn. krtcrih sterhi niso ZCPOSIODi denora: p:nnč ctrokzo (:trcžki d:°
d tok), ki zo e d
8 dč1e h
dia nee:nr Deo rrz
::rnoč prejenr 4 rcsskih družin rz. 1E ntrrk. Denor se n-ko:uje h:1an o1i tr:vi:orn in se porebi noneaskr z: nekup prečirae. No :sncvi dcgev :.re s
ioni in vžrz 80 denern p:1 š ::
:zpleče družiai. v priru, d: ntr:ci ne :biskujejn rednr e k oli VVZ.
7 žutu 158 ie bi] s srudeležbo Skupnosti :trcškeae vorstv-,
.hžinsk izchreševoln: skupnrstjc. skupncstj: s - ciolneso- :-s:vt:. •:bčinsk: zdrevstvea: skupnnstj in Cbčinsko kupnj.
ze zeposivr:nje aobovljeo knnteiraur z večnenecsk-i pro:tor -:
neselju Z;bjok, kjer bn Dcčac izvejeti :bi:sae :bžike vzl:.:-g: do-]e s predšclskirni io č:Iorhve rnini otroki ter zdrrv:t:v-:
posvetljevonje sterčev, ]- je poskus približonjn de1r sbr ke:nih služb žcrnesa.

aaa

i..

co:.: :. :
FTi vzoji prd:. kib -cr:
vc]er ,je pctrotL( dlodn:- vz.rejeti rc v
v VO in rcrcenizr-ti
:v=s
]2. Usnovn

:cc
:r:::dr
;ov-:: i:

inkc vzcje in izireevcinj

cc Del- z r-zO:izi ntrcci zdc sed sci: cr:i r
.;.•:c • Osc
v:c
je in izbr ezers.]o O: c::čiie
uses -:c pcvozc • (OEL:s - o S0evi0r 0c0cobve zoik : trck. kI
V
pcvc2-o
pnp 0-svc 2c0??3/F dc 82/
sc
i -.vrji prjk :d
u
nn
1
V
1zkce
u 1 2!
r51jin
I;c k - cd tev OS:
lskcr: ioU.; p&
oev, v ten
r
Tihei 5
nt erc i -r
rt
tr k,
, St plce 1 J
ec
csbo 6,
1 2
VdS rc,
du s sprejotin pr .oreusccc zc v 03 3ršijn otrci v prvez ic dr rezrcdu r pczc hre:- oddo1os, r vižjih rpzredih so pri cc ::c
z ostClizi uoens;i o0 z •;cvev cvse: cozous bre zp1edn zc
kuprcst
s
, oc .s
si1 in
: z
utov
stve pe nrcbeci udonccu rjc.:bscc cbieko in

.. .eis.z ugotrvitev csocIO 000
- dc jc potrebrsc pvi vz(0iz.:bb.relnez prc cosu z Zco,i v
0
individuoinc:c 0.. . kev i-e c0con0: njihve cceie1izpci.F
Ožjc- kt poi cst&iih rtrrcib
vstrpu v Ooi: norri::crscc
]r
proo :5 lstc: str
cL5
-i
srrsos
- G
- dn. so p:scz:s Z:rui :vr001 pririic d petoe &ii 5.estnc
rezrede •oovssu sc0c-;
cce:r cfekO dpic Ori usc-Ihec, lrer
::
- de j-e kljcsh :cci
(orr
rt 5r
:r r
k
rudi s: 5c
k i
nc rr en
s
us t.r c
or hivrineus kc0ju;
• : :Ooiizeci
cccc 5
zeto je pctioio
ciedccs:ckIc. seseci.k, kc Ec=sk 550 v o - dc cbi:0: p:c c ::
birrj- :dro 2o: c 10rcc
c c0. :: - .c -: cO
ctrk že v predcisk
- de jc pc-rrslu.
v zgr j c;
cc Oc p:rcojc srcusc sv0e provico
- de so ]Ousi .rSO :crvoc
cji0v znvoz:i
s r:cpnj
v : .
•cc :
dcižncsti pc :s-:.
cz. srcieli.rr.:.
0: ::..cc
0(0cteVli&usc , •Oc:
:Fc,r. in ic.rhreevn:jr roc 21.zic-nv-:
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-

Z.0 :zievenij: -cnc: v
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j. bil skiep, dr ncj sk1ne.ic hčins- skup. .ir:
činske s1epnust z:- zcp.csicv-rje ln crg:c-izecij: zdruzenc
dcic v cbčini dcužbeni doorv:-r c zpcs1:v;n,ju Poui:-v, s k:
:-iz nr.i bi S: : rponi crcijc združenc pr doir zrvczele , d h d zep:clilo dcicon žtevilc F:c:v, screznernc s žtuvin ei v:z:, ki žih zrpcslužej.:- (ne 1::- d.irvc.v 1 Fuie
iprejet
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:druženee de1 (npr. vekr:tnr nepr:viženc izrstionje :
puztz, trtvine r
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scdel:venju Cartra z- suci-1n del: in :rrniz:-cid združe::-dele INV in t:veino N:vrles zežr-1- izv:-jr-t -L v 1c-rtu irj, 1- rti use
irr1 secinrjz
dei. ri
iiz
1 rr
uz
so pc10 zrrirti-žrJec delz vsebvali :,idi inf:rccciFo ic
sezn:njorJ,io : vsohin:si zd:ovstv-, seinupr:vrre rreni:ir:r - .. ti, varscvz pri dclu. ezteurzcike in sI:venLžine, Pri, cih
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Nr-žrtrr: up: sb1jn je l:s-:v s te iji in z druisi :-hli kr-: :L
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erjenje vključe - .cv ;drovskih službeh ze sprcijrrnje :r
;jc-, ki hi bi]i v zep:Sr:iOL
jF Remov v delu in v d-eL--cz:
o.crsti :c zepsJ.crvozje . Ir ege ckl epovezcvi s komi.si.io pci
etro
pc vecine OZG ei up.i.ocolr. rz>te.: ;e Zc>
pnsi rv nie Pzc tr r ..cezrIzo :;crc.ri Ov nui;v
:.d rstiih n1oz iz
;=
eOL
j:d:rsso b :e deL- sp: :hje bilr vcdeo.c dzkrj t:Čnc
- d
z:rnri: rc Och mipre ci i c.czcv zo
zib 2omcv . •Sprc.c rie
to žko;
- rzsocielizrcijc R:.crv pc pr:zcr.i k: zzi. :
zcriFnF: :rz:
(c-vljr se ne iz:eicu3posrcr
tevlFonje cpc:iO;. o
- redne kcnrrrle j:ccv nc> cieicc,
sctnosti z del-: :z .dp::vi; rcL.
-: c-i.žeii: ez z:cncc•: :oz bi.h r
tole je bile režcvrnc ori
dSL
stczic
nih služh &li OZL
- cključevonjo R:ecv .c de L :i-..c1i.G: tr
-.
L-cFh-eoe in
;
nr ekcije v cizu to2.r; : ; c;:;oo ::kur s- ( :o
izir-

•-

orzske neseiFo in Sc;n
urojornju r mskin Co.C. 1.
.S :oč i zr .tcr
•:
cr
-iv 11cr c>r mtt :r
-r
m
o
dicčenr st1iLČz , cez.-cz: oo
-co;r ::vtr rzc b:storeno
c-moknilor. Ez1iČni pzsk::SL cozc;l.L-z::z,j:c Co:v p krezvc ;c
skupncstih nc lckccij: :
p:oz oi:: r
:žici vrni. sc ;zeL :
;o edper vetčez:v. pr tzr
trr: ž::.cr-. Roci. sc sc i. rc:covi rrli nrz 1zkccijriz, ki s: e FIb :om:
boSLi. , prcdvsez -;--.
kjor s inz1i mcdrzost prid->ric-t icoc:cc rež.-.L-rn -ic
cr:d:, nrjevr, ipd.
V prcgrr;mu je hiL srreie t: sl:SLcp SLo zrF Irzi. •
jo
e so
ioj iz:hlikr-vrrih ncsrL.i.ih, ki F icIe pzt: oh:;r p:strunr :
1-ler je neseljo 1rbjeb pr t:evilu Gcrov nejvcSLje i.r; Scii :rEz; ocl.
neurrrje.nr
je Izvrtni svet Gc: Prcc zocoicr SLetc SL-h: -::
-vcdu zo družbene plenirorzje crzČil i :rdcl.evo zozidnlnozr - :
zo tc rrmsko nr--el
.
Zz:-z..
s,L- 3( C
chrlan v novenbru iG2, prodvidrzjo lc r: ;>unijo h: ot:r. ncu;
zrr se,i cbcirzske zkupcžinc , br:evzr :hupr>c>st Guoo.e Vr
.....
o.rg1r:r $ predvidoncr lokooii r:zokncr :r-c ,j ;;r
e
cr ste v smoriPi.rne pez Č±
druge noseljr, ki že ::i:o c.i:nc E:bružke grzejnr;, : rz Fermoj, JodinLiiop) se mrjo -cSLIcFo e:obSL. - i. pri p:idohitv(
s:glosir bc-disi icrr-Ic -.;z: okuprcr
, - ic. .. L, :-...:oso: :c.v
•c:

I

,

de hi se :: :h,ieib 1:kcije.h urediL: neselje. e n L ij
pereo probieu je v Zulernb-erku, kjer :ui če vedno niu-j: st 1D iočene sri rrilc
uest in mrznrsL b1v2Di
cie
DCC
k,jer nej bi se -:ui nise1ii, vender je bil: tr v prvsn pi:k-usu posevitvo bjekti- ze r:usk- družinc nr:silD, cno:čen s strui bč c-r,v,

;

:
-.:

--

e jid n vse teževe pc se ,je v Leuu 12 zc,že1 ictenzie.-ode ure,i-ui p:s:oe
- neselje , prdvseo z zdručovenlou sr2d:o ::
seu:uprevniti interesnih pkopnr- si (Cecuprovne orernoverjsk:
skupn:st, kouunc-Jne skupnst. skiopn-:t sccicine slhstve)
izvrč.on:-- je
r,cetjev vdvcd v pr-selie Zeblek, v leto
19č jo bile v.de npeld: n er ceseije lectjerne j, v ietu i8pe je tc prodvidenc ze nesot,Fi LhruLke lnejne fl točoc V
i trifiicir dve r
leuc njon 1 tu prrdvid v
ud
::rh -žk
ujne ir, t- č: , žeprev ,Fe t:r zve ze-rnc z vrst•: tniž.nib težv
:ijub zC5te-rv1j-eu pr:rr:uu nisuc uspe1i prirtcpiti k izlrd nji skupnih se.riiteri,I pu pcsene znih n sel,Iih. ki bi n-odvouc
izboijbol sten-:voniskc- p:r,je Jcv, Cvi vseh teh neteh
skuconc v činvež.ii ueri vklduževoti v izv-jeri,ie dei tudi s uo
oue (vse r:čre i zkcpe in zesipr--vcn,ie so i :vedil Ri se ni).
Privsečni rnhik:uunoinih nepr•v, npr. prhbi pitno v:do,
skuče-ruo vneprej uiediti plerčeven,je - pri skupni uperrhi solidern:stnc p:iven,jc str žk:- v ued Ji,i seoirni. Izk-zi-1c so je
dc je te b1ik v prcksi zei uspečnr: (npr. rcunk nenold:
dhb,Fek) zet bptrebn: s ten nrrdi,Ieereti, Cvede pe- predz
od
d
ni
i :11
vs° c :1 i
i
evr
uspčn: (npr. er noselju lnihel) ir o-ste,le,io seder:u-:Fv-zredi nople aven,i eioknrično enrroije jrj vcde,
J ictu i9l- so: prižcii tudi z pcizkusi zečosneur- urrcd bivelj:: Jonriv z- n,hrrv,: kontc Fnerjev, ker se je v prcksi p-e1-: k-:c ze1: uspein , sej s: ? ui t: nivoiičče sprejei z vese1.I:n, k: rre.Fccrsk:- biv3-iJČe s hilr- d:deijene pr rd1:čitvi
str:k-: vne skupinr; ze rrr čevrne rc uske pr - hle uetike pri Contr:;
zc s:cietne d1- le
:o - r,.. ki sr bjii redno zpcs1oni iu v
dvoh priuerih pj s:oicž,r,ej: kritoriju J:nur - irivelid:n, i
hlikr so de poki zele kt priuerne udi zc-t. ker ie i1 -----nc z uoni.čioj, sredstvi režiti vež pr:biouov. Vsi J ni ,
jiui dodeljcrner t--kčnr: bivciič -že redr ple-čiied
nelennin č-iouprevni stro-v-njski nk::crsnF.

. d1P,JSVJiL, Vtjhž-IVr, Lc , .:bkV::
,+-,-,

-, ---.-:.,-

-.--

---

:,..

,,.-

-

I

sccc: - k:1;e pri rszkuževeniu trstr:v.
- vk1juiu.e se
i pcd:hre
- :pr:vlje :bičeine pstrenžre :bis ke v rskib družineh.

.

)bvezn: zdrevstvenc vrtv: inei ioci zeotev]jenr tko kn
li cezepcs]eni bčeni.

t -

ež: petrenežne s. užbe in estele zdr:vrtvene sk žhe •le pctrehnr
:ribližnti oncn - izv:jenje :dr:vstenee prosvet1jevr.ie ):
in zdrevstvenih pre( 1ednv v nese]ia Z:hf::k in v •sts1ib vež lih
n: seljih.
i. :jti
inžpckciin je bii? po prereinu z:dc1žer- z: rdc
kcntrol: p: neseljih. Iz per:žil:ssniterne inžcekciie je
o v
cr vi
l ec
zvid:
d
d
drriu d
:ijskih pre1edov v neseljih, v cSsei.ju Snihsl 1: bil : . isudc te služhe p:stevljec kcntejner ze dpdke. vercbr
Poni sk:ristiio, ker bi ucrsli kriti stružke dv:: s:ati
7 lutu iž•žizvedene skci.fe žižčonir neselie ci uspei . k. r
i pri .čižč:nju nise h:tcli sde1vti.
.hnitern: irhpekci.ie ut:v1j:, d: predst:vljsjc n:s1j: č o:v zersdi nourcjenrsti in kor s br:z pitne v: i.e zs)kr r e;vrnpst z: .iirjcnje n?lezljivih t1:zni (npr. v Jedinh:h: -:
eiie v letu 1))ž •spidenij: :lsreriicuh
h:. ihterinsrskr s1užb. vskr1trre :hvešuž
: uerlicn)u c:
pr:ti stcklici. :bčcsnc jih s:zn•njE : sev:rnr.stsi ste)h:i: .
žruih kržnih h:lozpi. 7 kritižnih hd:hjih skrh: z v:
c:cži1r S:ncc iz Zehek d-sr:p in k:rižčoricv-dv
.:r::r.i vese.
:.LTue n?1:: n ::družju Sciiz::i1e h:n
h: preči1j P:sr.:; eilice S:v osst - :: rzvidc- , i
prrcn:

:

- dcievci P kor.trc1irjc rcnskr n:selie
ir
- dstr nievenp neprl v1iee
zv ez
n i
n
, ker ninsj: z:k:nskih pcehlsstil (zcer te č. ce pedj: rr:dic-e z: uv:dbo p:stepke - prekržku, ker niursj prijevl.ienih
iveližž )
- pr:prečever.je pespsženje in p:bir:nje edp:dkev iz snotiži nž
:cinkcvit:. F: stej.e nilice pr:d].:r veij: vključev:njs s:rit rne inžpekcij: in k:nitejev ze S1G in družber. sen:z:.žži: r
krjevnib skupncstih v te ektivnesti,
- :d]ok : prep:vsdi reje k:nj ni spreier.
- .čtevile krznivih d:ieni pri cnih nsreš
(v letu 1)Sž ic
nev e strosti ned ]+ lot stcrih: _2
ZfliV1H do r
c
č-n:v jn vcžkre.tnih st:ri]cev keznivih dej:nj).
h:. 0FG,iGIZAGIj. žEh:h:. Už1fh:V)1JE

EVžNh: . . žh:E h:: • .

)h rdin;oij d:].
: pr:enu ju hil: u: t v.):: cr.:::: .h:e k:rdi:-:i)- deh:
nih služhir. družh:n p:li :i::ib rc:ežze:ii pri r:zre h:n c:r tžco tike
ro-v.

-aiZ. P: prorreu nE,j hi ko:rdinccijnki cdbor pri •čS EZTL dr1•:žei,
spreeijel in 2n1izirn1 izvjeeje politike reševonje rcoeske
•bii vkijučeni tudi predstevniprobleeotike. V cdbor n-j bi
ki Roeov Tc v]..ogo je v letu Z82 prevzeie kreisije ze rzzrejrj problensetike Romcv pri hčinski skupnosti sccifrne.0
verstvz v kz-ter: 5: vučeei predst vciki SIS, izvršneg: nvete SuE Scv: aesto ter predstovciki Roerv. Ko:rdirsecjski :dbor pri •čičinski kceferenci SZSL rej bi v hrdrče ie k:-rdioirzl
tivn:sti ee tens pdrrju.
Co kccrdiniran: strckovr del ,je bi1 v skledu s pr:greece
inov:ee pcsehne strokovnr cupinr, keterr sestevi,Ieir strckcvei deievci SIS oz. e,jib:vih strok:veih služb, strrkrvei
delevci ZD, čč, Upreve za ertrersie zedeve ie predstevciki
S:ecv. Del skupiee (sestele se ,je 41 kret) vo.di Center z.o
soci1eo de10 Ekupine spreeiie ree]izecij: sprejetih 1eteh
prozeov sccielizecije Soeov :s. uskic,Iuje del: strrkvoib
služb pri rezreževecju te prcb1eaetike
S1oe str:kovnih služb ze roeskr. probieeetiko
je-rgcrsizirr v
iSe±orrt - psebr c:ielne vprečn
st,
ru seo c-riot: ze - bč - uprev SE Svr
Seferent v skl:du s prrgrensce ickrrs,Ie i- žn:sti eselitve
R:e:v ie pri pridhitvi irkecijke drkueentocije ter sraei:e
s strrk:vno skupin: pri rezračeveni.0 prrbiensz-tike h:iev.
Seferat zo v:rstv: :-.cnsov pr Ceetru ze. s:cieln: delr Pov:
eest:. Po teus referotu deZE en strkrvni deievec, ki srdeiuje
tudj z :steijei str:k:vriej službensi (zdrevstvee siužbo, č:,
žiei ie VZ, :ZD).
čhčinskiru •:dhor:e
C•eeter rhrpvnnve S:ee in njiurve težrve kot osteie :toone po
pzitivei zekun:dji (ureienje snrvnih ž.ivljenskib pog-iev hivelič:, r-:re-čevenie nsedrsehnih spr:v. reševenje vzg:.jnih
težev. deic z :is:jeairni S:nsi, zep:siitve, vkl.iuševbnie v
čeleeje, rozvrstitev :trk in prežrlen,le :trck v FZ3.
F letih ičz-S d: 19S ie pri ..bžinski skupe:sti szci:]nego
skrbstv- prejeecilr povprečn:• lecn-- IS -sterelih R:nscv družheeo den:rn: p:.eoč (8 Ronsov preieee DDF edini vir, P- DDF dplnilfli vir) en1otnr pre:č prejee povpreče: lete: ZZ reskib
družiee prejeej: pcvprečnc letnr zežesnc dennrno
druž.ir,
pce č, D csterrale šree. stc v zevrdskee vesrstvu, dve :trrko c
ste v rejničtvu.
2..

cgreei druih izvejClcev - in:rsrirenje
5: progreeu bi arrr1e vse strk:vne siožhe 815 ie ZZ ...::redeliti svrje nai:ge pri režev:eju rreske pr.bieeetike ir: .iih :osklediti s prgrzc::o srcislizrcije 8rz-v, Firzoncirenje pred]
žeeih progreecv ncj bi biio sisteesk: urejenr s sredn,jer-žni::
družbenie pioece rozv:je :hčiee in v s:e:upvnih sprrzurc
: terneljih plreov SIS Sredstve nrej hi zegrt:vljtote 5-15 v
cu J.rr
tr cvrr
iti ln
bčs.nnkem orrrunu
iencnih
pri. Ceetru zr s ioZr deL n,I h rvrednc.til: rise :: r ce :-nih iove: ]cev pI.:Torrs-v -

:

žZž ic
:uprrvcih so:rezumib : temeijih pi5nv
z
Z 1zv
n e rsmr
bd i ..; ..rede1ij. sred
nr zehtev: teh sk-upno.sti
s
udi reputližke supn.s;i Zm:to.vile dei sredstev ze i:vejen.je vzizreževeinih pr:rssv in r .o s
csEri
oj. .roo
.toics
supn rt
sccie1nez sk-rbstve je sredstve s:iidornosti usuriie v rozreževarje živ1inskih
cjev So.m:v. Sredsbv je zetrv1jrir
;udi bčinskri. sk-pncst ze
p:svrinie. stie skupn:s;i v
eihm1nrv sr:dstev risr eredvideie, ne predism kuoisi
i
Z UEku 00v
se rrrl .bi
orsmi s i liz i e
skupn:sti s: oie1nesa v:rstvr pr sr
emouprevne. cten:vn.jsk
skupncst kosun--lne skupncst v 15 tu 198ž in j5Li zec tvi1i
sredstv z
enro :i i1skLr p r rev
v, vkujue ti. o.
se pričele ;udi. :s;eie skupn.s;i :b nske rsziskcveir.c
skupnrst scfinencir:. izdelev: r:ziskeve c probies:tiki zrecZ
venje Roecv OZS je r:ie
sth skupncsti s:finsncir:i: : k:::
vešenskce
st:r:, OS srtineroire dejevnst šrrtnsm:
društvo, 1OS s:finmoirp deievn - s: druž;ve Prs. 303 Pcv: sms;
:ie do iete 193- zsrtevij:1z zekrj sreds;ev ze rrzrešev rj: :
problesritike (v letu i9Sž 5c oo. o din) V letro 1984 .io oi
sredstev, keterv je z
tevžj:io 3ž v prrežunu. z - ž::
žhčinsk: 333
OG.Z.VI1V3 15 33351001
-.

c::;rvljroo., dr.seSIS in EurrIr:vso s1uh:e v -huiri v . dro Z.
-ro
il vriru
c
rsmre -eri no 00 -- 1 r tike : j
S si Ae vdnr.v neenekuprevnes druhben :konsmskerr pcl - č , j .. ceurejene st-n:venjske rr:sero. dol rmlrdine še ni vkiju r :... ...
vz:jn: iz:,br::ževelni pr - css. rizk- st:pnjr zop - slen:sti. - vkijučenos; v drben:prliuižn - d - :jenje, I: nrrek-u.I: psm:
.. rv- rEzre:ovenje r - nsiro erot.rmr;ike v r-d-ui.nj, srv-vr z
:ž
rje rezrežev - nio ;rct Lostike R..sov je že nediFe pr - rr: m :
:te 1013.
Usoednost s:cisiir....:ije Pos:v je v pr-soeižn.ji meri -dvis:.
.
:rsenisirnee ir. uniš.krvit:
r:zreševrr-.:: njihcvih-snc :L
živijoask-ih p:.oir.iev, zetr. .I: ptrbn - :
- reeiiziretj zrrzid: Lai nečrt z: rrrmsirr nrse.Lje Zrrhjek ic ; stcprrc. nrseljev:ti R:se v rvves rrsoiju;
- p- iskti ustrezri 1:k:cijj z: nris:lji žedinžžic: in.:.h;Z1sm:
- 1:krrci,jsko in prevnr uredjtj :stir- rorrske n:seijv v -hžiri.
- kcsun:ln: urediti nrse1.ie (nspoi,isv: v:d:vrd:, uredi;vz zku:nih rrn.niterrrih - hjekt:v,;
IZVZJALC: O B, 1:v:d z: druhhen: pienir...nje, S.scupr:v:..
novrnjsk-e skuprrsm, kvrurnv1n skupn-zt, SSL

. -

L ,s1:da,: vuževonjs predš.:iskih r:nskih otr.:k v ZVž nz. o -. :iziren,je dv..1:tno 5510 š-io v ok:ijih. k-j.:r -tr - k- ni oo
.k-ijuževeti v VVO.
ZVZJLCI šVž, SIV in :sn-vne 1
;kljužrrvenje vsoh žv-ic:bvznib. rskiu :;r- k v - crrevrs
.L
:rkijudvo :tr-k v r-zrre in;eresre dej:r- n:sti in r:zLi..::
z].ike sesnuprcvnrrr življ:nj: v
drrislo %c.: jo p:trebn: vk1.Iučeveti v izchr:čsvrnje pr.
vods zr izobrrižev-njo kedr:.v N:v: rrost
LZVAJZLOI: .13, ,,srrozn.c r-lc , :v:ci z.r izhrvžcv.00: Ir h

Z usp:sc:injen i:ncv prcd zcpcoiitcižcje perebnc r d:l:cvti v vejih OZP (tovrno zdrviI Krkc, Gozdnc cspcdersc K2
Krke, IV):
zcdcižjti pcscne zne str kvno deLvce z scr:zi žrP ncrc
jc in usr nje Rcn:v nc dei zpcs2cvcnže nj hi se oblikvoi strk vn
- pri supncs:i :s
isijc zc sprenijenje zep- 1enih Rcn:v.
IZVAJAICI: OZ

icupncst z

zepi:vonio

Zdrvstven: služhc je drlžno izdelcti prrrPn zdrvstvene crcventiv3 Rcnv.
IZVAJAICI: Zdrcvstveni oenzer i:ienjsce, TOZP Zdrevstveni dco
žhčinsk zdrevstven skupnost
V rezrcževcnje prch1enoike Rcnov je pctrebnc ktivnr v::: -.
vcnje tudi icne. Fcne je pctrchnc vkižuževc ti v družhoncprlit ne r niz:ciže in v deL: reievnih kupncsti.
Krcjevne supncsti 5: dclžne v sv ,ie prcrene vijučOv ti
vprežonjc.
rzreževrnjo ronse
IZVAJALCI: Skupncst kro jevnih

upncsti, iS

dijne
c ozr:žovcnlc prccr:i
Izdelnti jc pctrebnc prrcz
ke icscv zc ncsidnže srednjerčnc in d:1C:rrčn: bdhjc ter
reževcnje te pr:brnetikeuscrozn( pr:deiiti tudi v družhec
plonu bžine
525 s: d:ižne v s:nuprevnih spc:czuni: .: tenolih p.cnv z: :predeiiti :crkrotne no1:e pri rzreoven,u
d:b,je l ,5-i9
oienctikc icnv in zeg:z:viti tudi untr. znc sredstv: .
I5 in n.iihc ve strok:vne službc d:lžno
:c:t:vitvc sr:dszcv s
vbinsk: scdc! -- tI Luc ze1i::1ji uc2C iz prngrenc.
IZVAJALCI: Sži, 215 družbenin
dejevn:szi
-•.

,ivnrszi in žIS g-spcd-r:kž

cinzki skupnost s::iine5: vorcZv: cež vprež: rIc reciv :1
žkupžžini Skupn:sti srci .:e
r:nskc prn1emzike izpcsc:vi
vorstv S1:veni,je , dele goti :b.iinske skupččine v repuhlički
Skupžčini pc istc prnbienetikc v Skupčžini SR Slovenije. V
fincncirsnlc progrencv scciciizoci:e icncv nrj se v nesiednien
srednžercčnon chdohju c:lj vključujej: zudi republižke 515 s
p:dr:ž,1c scciolnegc vorszvc s srcdscvi s:1idcrnnsti zl:sti p
tc veijs zc zvezc szencvenjskih kupncsti S1:vei,1e . :i er::c
zc te pr:grene spl:h ne
IZVAJALCI: Skupn:st sr:i:inegr vrstc. žkupič ic

:

:

ZiJP. ESCE 21-. č•i22J2
č;.
II

i:i

.rziv

;sii ::I:
::. jpsj

ŽIVJSNJSKIH FCGCJEV
Prenos eredsrev iz pret.Cetr
6.-5,15
Scouprevnr et0novrni.skup.
2.2ri5.78,
- sredsrvr s:lidrrnosti
- ostr1 srodstvri.o,OnrO
socirineč. Cbčinskr,
r skrbstvr Nv
+2).2č5,n
est:
Skuprost saCiOine0 skrbstvc SR Slovonije
- iz sredstev skup.rzi.

.

2er.:,r:

1-2

1.5•.onn,oc

ISo

1..nzo,00

27.o

5.noc,

Kunrinc skuprost
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Zazidalni načrt za romsko naselje Žabjak iz leta 1984:
(uspešnost izvajanja 9. člena je danes dobro viden)
ŠLevitka: 351-03/82-9
Način objave: Skupščinski Dolenjski lisL, šL. 4/85
DaLum uvetjaviLve:
Občinska skupščina Novo mesLo je na podlagi 2.odsLavka 39.člena zakona
urejanju naselij in drugih posegov v prosLor (Uradni lisL SRS šL. 18/84)
in 223. čtena sLaLusa občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski lisL šL.
5/79 in 4/82) na sejah zbora združenega dela dne 30.1.1985 in zbora
krajevnih skupnosLi dne 31. 1. 1985 sprejela
ODLOK
sprejeLju zazidatnega načrLa Romsko naselje v Žabjaku
1.člen
Sprejme se zazidalni načrL Romsko naselje v Žabjaku, ki ga je izdelal
Zavod za družbeno planiranje Novo mesLo pod šL. Z-4/80 v sepLembru
1984.
SesLavni del zazidalnega načrLa so programski det, Lehnični det in
graFlčne priloge.
2. čt e n
Meja območla zazidalnega načrLa se na jugozahodni Ločki zazidalnega
območja začenja na sLičišču javne ceste Novo mesLo - Mirna peč, z
jugozahodnim vogalom parcete ŠL. 1086 in poLeka po 1užni meti Le parcele
proLi severovzhodu do parcele šL. 1084, kjer se obrne proLi severu po

vzhodni meji zazidalnega območja prečka javno poL šL. 1087, nadaljuje se
proLi severu po vzhodni meji parc. šL. 1092/1 do parc. šL. 1093/1, kjer
se po jugovzhodni meti Le parcele obrne proLi severozahodu do javne poLi
šL. 298 in zavije po južni meji Le poLi proLi severozahodu in na sredini
severovzhodne meje parcele šL. 1095/1 zavije proLi severovzhodu, seka
lužni del parc. šL. 302, poLeka po zahodni meji parc. šL. 303 in speL seka
parc. šL. 302 in na vzhodnem vogalu Le parcele zavije proLi severu in
proLi severozahodu do severnega vogala parc. šL. 302, kjer je
najsevernejša Ločka zazidalnega območja. Meja se Lu obrne proLi jugozahodu
po severozahodni meji parcelne št. 302, do javne poLi šL. 298, po severiii
meji Le poLi poLeka proLi zahodu do jugozahodnega vogala parc. ŠL 300,
naLo se obrne proLi jugozahodu, seka poL šL. 298 in poLeka po
severozahodni meji parc. šL. 288 cca 25 m kjer se obrne proLi jugovzhodu
in seka parc. šL. 288 in 289 Ler se na sredini Le parcele obrne proLi
jugozahodu in poLeka v Lej smeri cca 25 m, naLo se še enkraL obrne proLi
jugovzhodu in seka parc. šL. 295, javno poL šL. 297, parcele šL.: 294,
1102/1, 1097/1, 1096/1 in se na sredini parc šL. 1095/1 obrne proLi
jugozahodu in seka parceli ŠL. 1094/1 in 1093/1 Ler se na severni meji
parc. šL. 1092/1 cca 45m severovzhodno od parcele šL. 1092/2 obrne proLi
jugozahodu po severni meji parc. šL. 1092/1 in 1092/2 do cesLe Novo mesLo - Mirno peč, kjer se na severozahodni Ločki parc. šL. 1092/2 obrne proti
jugovzhodu in poteka po južni meji parc. št. 1092/2, prečka poL šL. 1087
in po južni meji parc. št. 1085 pride do opisane izhodiščne Ločke.
3.člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja 40 pritličnih,
enodružinskih stanovanjskih hiš in vzgojno-varstvenega objekta. ObjekLi so
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lahko v zidani aii montažni izvedbi. Na Funkcionalnem zemljišču vsakega
stanovanjskega objekta se lahko zgradi pomožni gospodarski objekt.
Na posebej izparceliranih zemljiščih na območju zazidalnega načrta je
dovoljena samo kmetijska dejavnost.

6.člen
lzgradnja objektov na območju zazidalnega načrta se bo lahko izvajala
postopoma Na gradbene parcele se lahko začasno postavijo bivalni
kontejnerji, ki se jih mora po dograditvi stanovanjskega objekta
o d s tra n i t i.

4.čIen
Objekti, razen gospodarskih, so prikllučeni na električno in vodovodno
omrežje ter predvideni z ogrevanjem na trda goriva. Pri vsakem objektu
mora biti zgrajena greznica. Vzgojno-varstveni objekt se lahko priključi
na ptt omrežje.
Ceste v naselju so namenjene samo internemu prometu za enosmerni in
dvosmerni promet
5člen
Oblikovni pogoji za posamezne objekte so naslednji:
- tlorisni gabariti stanovanjskih objektov so po širini 5-6 m in po
dolžini 7-11 m z odstopanjem do 15%
- tlorisni gabariti pomožnih gospodarskih objektov so lahko
različni, vendar ne večji od 4 x 6 m.
- tlorisni gabarit vzgojno-varstvenega objekta je 4 x 8 m z
odstopanjem 10%.
Vsi objekti obsegajo v višino pritličje in podstrešje brez kolenčnega zidu
Vse strehe so simetrične dvokapnice, naklona 40 do 45, krite z opečnim
aji cementnim strešnikom temne barve.
Fasade so obdelane z grobim ometom v svetji barvi.
Lege objektov in višinske kote objektov so podane v arhitektonsko
zazidalni situaciji.
Višinski koti lahko odstopajo za 0,3 m.

. č le n
Upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskih dovoljenj, lahko dovoli
spremembe tehničnih karakteristik cest in komunalnih vodov zaradi
prilagoditve terenu ter odstopanja, določena s tem odlokom
8.člen
Z uporabo odstopanj iz prejšnjega člena se ne smeta spreminjati vpliv
objektov in naprav za sosednje parcele ter načrtovani videz območja in ne
poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
9.člen
lnšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja
urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
10.člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na komiteju za urbanizem občinske
skupščine Novo mesto in na Zavodu za družbeno planiranje Novo mesto.
11.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.
Števijka:351-03/82-9
Datum: 31. 1. 1985
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Zaključek:

To je torej predlog RCI za rešeoanje romske problematike Predlog opozarja na bistvene probleme in nakazule rešitve. Seveda bo potrebna tudi
sprememba zakonodaje, če hočemo učinkovite ukrepe. Vendar je skrajni
čas, da se to stori. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših posledic.
V prilogi je tudi zazidalni načrt za Zabjak iz leta 1984 ter program iz leta
1985. Takrat naj bi to prispevalo k dokončni ureditvi nemogočega stanja v
Žabjaku. Koliko je uresničenega iz tega programa?
Člani RCI prihajamo iz različnih občin, vsi občutimo enako težavo, na
katere neuspešno opozarjamo že vrsto let. Predstavljen program ima
podporo vseh nas. Na potezi je vlada s svojimi ministrstvi Bo prisluhnila
državljanom, ki se dnevno soočajo z romsko problematiko in ali si bo upala
postaviti pravo diagnozo in predpisati pravo zdravilo? Ali pa bomo čez 20
let ponovno prebirali program, ki ni rešil ničesar.

Predsednik RCI
Silvo Mesojedec
Novo mesto, julij 2011

ZAPIS N lK
ZBORA KRAJANOV KS Bučna vas
dne 11. julija 2011 ob 20 uri v prostorih Gostišča »Na vasr»

Pnsotnih:

72 krajanov KS Bučna vas

DNEVNI RED:
1

Aktivnosti rra področju reševanja romske problematike - RCI, sklic zbora krajanov

2.

Predstavitev projekta reševanja prostorske prohlematike v romskem naselju Žabjek in Brezje
jRCI - Silvo Mesojedec, Matic Vidic)

Namen sklica zbora krajanov ie seznanitcv krajanov z vsemi aktivnostmi, tako aktivnostnu RCI kot KS
Bučna vas, ki trenLitno potekajo
Eeta, pravzaprav desetletja, iskania rešitev na tem področju ne dajejo rezultatov, s katerinii bi bili kot
krajaiii lahko zadovoljni DrJava se izogiba sprejetju očinkovjtih okrepov, zato se je RCI odločila
pripraviti idejo. Ideja/predlog se navezuje na reševanje prostorske problematike v romskem naselju.
Silvo Mesojedec se je v uvodnem nagovoru zahvalil Smiljanu PavišičLi ter Anji Banovec, ki sta prediog
skupaj z RCI pripravllala. Predvideno in dogovorjeno je bilo, da bo projekt urneščen med točke
dnevnega reda občinske seje v luiijLi, vendar se to ni zgodilo.
Silvo Mesojedec preko prezentacije )priioga k zapjsniku ) predstavi predlog. P0 predstaviti je bil
predlog dan v raLpravo
Vprašanje T.Potočarja (Bučna vas)glede sanitarij v romskem naseliu. ODGOVOR S.Mesojeca: Glede
sanitarij rn nasploh kanalizacije bo z ureditvijo novega romskega naselja tudi ta problem rešen.
Vprašanje M.Jakšeta )Hudoi giede občinskega prostorskega načrta za Brezje. Milan Jakše predlaga,
da se sprejme sklep, naj se dejinira občinski podrobni prostorski načrt za ureditev Brezja, ki bo po
potrebi istočasno z naseljem Žabjek služil kot dokument za zokonito urbanistično poselitev Brezja.
Navedeni predlog oz, sklep v celoti podpiramo.

Predlog o rešitvi prostorske problematike v romskem naselju, ki ga je predstavil predsednik RCI
Silvo Mesojedec, je bil dan na glasovanje. Od prisotnih 72 krajanov, je predlog podprlo 70 krajanov,
2 krajana sta bila proti.
Silvo Mesojedec bo z navedenim projektom/predlogom seznanil vse institucije, ki so po njegovem
mnenju tiste, ki bi morale začeti bolj kompleksno reševati probleme na področju romske
problematike. 21.7.2011 ima že dogovorjen sestanek z varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek
Travnik ter direktorjem Urada vlade RS za narodnosti Stankom Baluhom, kjer bo predstavljen
predlog v obliki pisnega gradiva.

Silvo Mesojedec
Predsednrk RCI za reševanje
romske problematike
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