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EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev 

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 6. 

člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 

114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) ter v povezavi s sklepom Vlade Republike 

Slovenije št. 01201-4/2017/4 z dne 11. 5. 2017 o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za 

pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji je Vlada Republike 

Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delu Medresorske delovne skupine za 1.

pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je Medresorska delovna skupina za pripravo sprememb 2.

in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji zaključila z delom. 

  mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

poročilo o delu Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o -

romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Sklep prejmejo: 

članice in člani Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o -

romski skupnosti v Republiki Sloveniji,

vsa ministrstva in vladne službe,-

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI.-

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

mag. Stane Baluh, direktor, Urad Vlade RS za narodnosti,

mag. Tjaša Herman, višja svetovalka, Urad Vlade RS za narodnosti.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE

e) socialno področje DA/NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.

Finančne posledice za državni proračunII.

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:                                                      DA/NE

pristojnosti občin,-

delovanje občin,-

financiranje občin.-

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE

Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

v celoti,

večinoma,

delno,

niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10.  Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                       PODPIS PREDLAGATELJA
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                                                                                                         mag. Stanko BALUH

                     DIREKTOR 
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Številka: 

Datum:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 6. 

člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 

103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) ter v povezavi s sklepom 

Vlade Republike Slovenije št. 01201-4/2017/4 z dne 11. 5. 2017 o ustanovitvi Medresorske 

delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji je Vlada Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o delu Medresorske delovne skupine 3.

za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je Medresorska delovna skupina za pripravo 4.

sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji zaključila z delom. 

  mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

poročilo o delu Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev -

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Sklep prejmejo: 

članice in člani Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev -

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji,

vsa ministrstva in vladne službe,-

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI.-
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OBRAZLOŽITEV

                          

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01201-4/2017/4, sprejetim na 134. redni seji dne 11. 

5. 2017 pod točko 8. 4, ustanovila Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in 

dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: medresorska 

delovna skupina). Naloga medresorske delovne skupine je bila priprava predloga sprememb in 

dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, rok za izvedbo naloge pa šest 

mesecev od ustanovitve medresorske delovne skupine. 

Medresorska delovna skupina se je sestala na skupno štirih sestankih, in sicer dne 22. 6. 2017, 

6. 9. 2017, 19. 10. 2017 in 21. 12. 2017. Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je na 

podlagi razprav, opravljenih na sestankih medresorske delovne skupine, ter na podlagi 

opravljenih dodatnih delovnih sestankov, katerih tema je bila priprava določb v zvezi z 

urejanjem bivanjskih razmer romske skupnosti, pripravil predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Poročilo medresorske delovne 

skupine je priloženo.

Urad Vlade RS za narodnosti je dne 2. 2. 2018 Vladi Republike Slovenije v obravnavo predložil 

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

– skrajšani postopek, EVA: 2016-1540-0001. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 00701-

16/2017/18 na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 pod točko 6A na podlagi drugega odstavka 2. 

člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) sprejela sklep, s 

katerim je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski 

skupnosti v Republiki Sloveniji – skrajšani postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu 

zboru.

Iz zapisanega izhaja, da je medresorska delovna skupina opravila nalogo, za katero je bila 

imenovana, pri čemer je do manjše zamude prišlo zaradi zahtevnosti tematike in potrebnega 

daljšega medresorskega usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor. Vlada Republike 

Slovenije tako ugotavlja, da je medresorska delovna skupina zaključila z delom in se razpusti.
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POROČILO O DELU MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV ZAKONA O ROMSKI SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01201-4/2017/4, sprejetim na 134. redni seji dne 11. 

5. 2017 pod točko 8. 4, ustanovila Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in 

dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: medresorska 

delovna skupina). Naloga medresorske delovne skupine je bila priprava predloga sprememb in 

dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, rok za izvedbo naloge pa šest 

mesecev od ustanovitve medresorske delovne skupine. Članice in člani medresorske delovne 

skupine so bili predstavnice in predstavniki pristojnih ministrstev in vladnih služb, pri delu 

medresorske delovne skupine pa je v skladu z vladnim sklepom sodeloval tudi Jožek Horvat 

Muc, predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, ki je krovna organizacija romske 

skupnosti v Sloveniji.

Medresorska delovna skupina se je sestala na skupno štirih sestankih, in sicer dne 22. 6. 2017, 

6. 9. 2017, 19. 10. 2017 in 21. 12. 2017. Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v 

nadaljevanju: urad) je na podlagi razprav, opravljenih na prvih treh sestankih medresorske 

delovne skupine, ter na podlagi opravljenih dodatnih delovnih sestankov, katerih tema je bila 

priprava določb v zvezi z urejanjem bivanjskih razmer romske skupnosti in ki so potekali dne 25. 

10. 2017, 6. 11. 2017 in 14. 11. 2017, pripravil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: predlog zakona). Predlog 

zakona je urad poslal v javno obravnavo v ponedeljek, 20. 11. 2017 z objavo na portalu E-

demokracija in z objavo na spletnih straneh urada (pod zavihkom »Aktualno« in pod zavihkom 

»Zakonodaja in dokumenti« - »Predpisi v pripravi« - »Zakon o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji«). Zainteresirana javnost je lahko v 30 dneh po objavi posredovala svoje predloge k 

temu gradivu na elektronski naslov gp.un@gov.si oziroma na portal E-demokracija. Rok za 

pripombe je bil torej 20. 12. 2017. 

Urad je dne 21. 11. 2017 preko sistema IPP predlog zakona poslal tudi v medresorsko 

usklajevanje ministrstvom in Službi Vlade RS za zakonodajo z rokom za pripombe 5. 12. 2017. 

Urad je dne 22. 11. 2017 obvestil tudi vsa tri združenja občin, občine, kjer biva romska 

skupnost, Svet romske skupnosti Republike Slovenije in vseh pet aktualnih romskih zvez, da je 

predlog zakona v javni obravnavi. 

Dne 4. 12. 2017 je v Mestni občini Novo mesto potekala 7. seja Komisije Skupnosti občin 

Slovenije za integracijo romske skupnosti, katere osrednja točka dnevnega reda je bila 

obravnava predloga zakona. Na sejo je Skupnost občin Slovenije poleg članov omenjene 

komisije povabila predstavnike tudi drugih občin, kjer živijo Romi. Dne 14. 12. 2017 je v Ljubljani 

potekala izredna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, na katero so bili poleg 

članic in članov sveta povabljeni tudi predstavniki ostalih zvez društev, v katere se združujejo 

društva, ki povezujejo pripadnike romske skupnosti. Osrednja točka dnevnega reda izredne seje 

sveta je bila obravnava predloga zakona. Obeh razprav, tako s predstavniki občin kot s 

predstavniki romske skupnosti, so se udeležili tudi mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka 

vlade, Snežana Džidić, namestnica generalne sekretarke vlade, in mag. Stanko Baluh, direktor 

urada ter vodja medresorske delovne skupine, ki so predstavili vsebino in namen predloga 

zakona ter podali pojasnila v zvezi z izpostavljenimi dilemami.

Medresorska delovna skupina je dne 21. 12. 2017 na svojem 4. sestanku obravnavala 

pripombe, prejete v medresorskem usklajevanju, in pripombe civilne družbe ter občin, prejete v 

javni obravnavi. Zaradi priprave vsebine predloga zakona na področju urejanja bivanjskih 

razmer so dne 4. 1. 2018, 9. 1. 2018 in 16. 1. 2018 potekali dodatni medresorski delovni 

sestanki med predstavniki urada, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za javno upravo, 
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Ministrstva za pravosodje, Službe Vlade RS za zakonodajo in Generalnega sekretariata Vlade 

RS. 

Dne 30. 1. 2018 je predlog zakona, kot je bil dopolnjen na podlagi pripomb in predlogov, prejetih 

v javni razpravi, na svoji izredni seji obravnaval tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije. 

Na sejo sveta so bili poleg njegovih članov vabljeni tudi predstavniki drugih zvez društev, v 

katera se povezujejo društva, v katera se združujejo pripadniki romske skupnosti. Udeležili so 

se je predstavniki Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella–dežnik, Zveze za razvoj romske 

skupnosti in Zveze za razvoj romske manjšine Preporod ter mag. Stanko Baluh, direktor urada

in vodja medresorske delovne skupine. Svet romske skupnosti Republike Slovenije je 

predlagani predlog zakona podprl. Menil je, da so spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona 

o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) potrebne, da so rešitve, ki jih 

vključuje predlog zakona, ustrezne, in da jih romska skupnost podpira. Predlagal je, da se 

predlog zakona dopolni v delu, ki določa sestavo sveta in sicer tako, da se doda določba, iz 

katere bo razvidno, da izvoljeni predstavnik romske skupnosti soglaša tudi s članstvom v svetu. 

Predlog je bil upoštevan.

Dne 30. 1. 2018 je potekala tudi 7. seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske 

skupnosti (v nadaljevanju: komisija). To je delovno telo vlade, ustanovljeno na podlagi 6. člena 

Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, katerega člani so poleg osmih predstavnikov 

ministrstev in vladnih služb, tudi štirje predstavniki občin, v katerih biva romska skupnost in v 

katerih se voli predstavnika romske skupnosti v občinski svet, in štirje predstavniki Sveta 

romske skupnosti Republike Slovenije. Komisija je na seji opravila razpravo o predlogu zakona 

in ga podprla. Komisija se je seznanila tudi z informacijo, da je predlog zakona na svoji izredni 

seji isti dan obravnaval Svet romske skupnosti Republike Slovenije in ga ob upoštevanju 

pripombe glede dopolnitve določbe o sestavi sveta v predlogu zakona podprl.

Urad Vlade RS za narodnosti je dne 2. 2. 2018 Vladi Republike Slovenije v obravnavo predložil 

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

– skrajšani postopek, EVA: 2016-1540-0001. Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 00701-

16/2017/18 na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 pod točko 6A na podlagi drugega odstavka 2. 

člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) sprejela sklep, s 

katerim je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski 

skupnosti v Republiki Sloveniji – skrajšani postopek in ga poslala v obravnavo Državnemu 

zboru.

Urad je z dopisom št. 012-3/2017-UN/41 z dne 22. 11. 2017 seznanil Generalni sekretariat 

Vlade Republike Slovenije z vmesnim poročilom o delu medresorske delovne skupine. 

Iz poročila izhaja, da je medresorska delovna skupina opravila nalogo, za katero je bila 

imenovana, pri čemer je do manjše zamude prišlo zaradi zahtevnosti tematike in potrebnega 

daljšega medresorskega usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor.
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