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EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanka 
Baluha, na 14. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov 
(CAHROM) v Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017 – 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 in 65/14) je Vlada Republike 
Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi direktorja Urada Vlade RS za 
narodnosti, mag. Stanka Baluha, na 14. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za 
vprašanja Romov (CAHROM) v Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017.

Sklep prejmejo: 
Urad Vlade RS za narodnosti,-
Ministrstvo za zunanje zadeve.-

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. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti,
Maja Mamlić, višja svetovalka v Uradu Vlade RS za narodnosti.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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

DA/NE
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razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

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:

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:
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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

                                                                                                         mag. Stanko BALUH
                     DIREKTOR 

PRILOGI: 
predlog sklepa,-
informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanka Baluha, na -
14. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov 
(CAHROM) v Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017.
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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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi direktorja Urada Vlade RS 
za narodnosti, mag. Stanka Baluha, na 14. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta 
Evrope za vprašanja Romov (CAHROM) v Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017.

                                                                                        

                                                            mag. Lilijana Kozlovič
   GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
Urad Vlade RS za narodnosti,-
Ministrstvo za zunanje zadeve.-

Priloga: 
Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanka Baluha, -
na 14. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov 
(CAHROM) v Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017.
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INFORMACIJA
o udeležbi direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanka Baluha, na 13. 

zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM) v 
Strasbourgu od 24. do 27. oktobra 2017

Namen obiskaI.

Ad hoc odbor strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (Ad hoc Committee of Experts 
on Roma Issues – CAHROM) je bil ustanovljen dne 16. februarja 2011 in nadomešča z reformo 
Sveta Evrope ukinjeni Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za Rome in potujoče skupine 
(Committee of Experts on Roma and Travellers – MG-S-ROM). Države članice Sveta Evrope so 
bile pozvane, da v novoustanovljeni CAHROM imenujejo svoje predstavnike na čim višji ravni. 
Od njegove ustanovitve je član CAHROM-a mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za 
narodnosti, na 10. zasedanju pa je je bil imenovan za poročevalca za področje romske mladine.
Konec meseca maja 2017 je v Pragi, Češka Republika, potekalo 13. zasedanje CAHROM, 
skladno s prakso pa bo tokratno 14. zasedanje CAHROM potekalo od 24. do 27. oktobra 2017 v 
Strasbourgu, Francija.

Teme zasedanjaII.

Prvi dan, 24. oktobra 2017, je predviden naslednji dnevni red zasedanja:
Otvoritev zasedanja: potrditev dnevnega reda. 1.
Izmenjava informacij o nekaterih razvojih in prednostnih prioritetah na mednarodni in 2.
nacionalni ravni: predstavitev aktualnih aktivnosti v okviru Sveta Evrope, Evropske unije, 
OVSE, OZN in Evropskega inštituta za umetnost in kulturo (ERIAC). Poseben del v okviru 
te točke bo namenjen predstavitvi aktualnih aktivnosti na nacionalni ravni, in sicer s strani 
predstavnikov Ruske federacije, Slovenije (mag. Stanko Baluh bo predstavil sprejeti 
Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021), 
Turčije in Švedske. 
Razprava na temo spomina na Holokavst in poučevanja o romski zgodovini: predstavitve 3.
aktivnosti na to temo bodo imeli predstavniki Slovaške (predstavitev tematskega obiska na 
to temo v Košice, ki je predviden za 7. – 9. november 2017); Češke Republike, Srbije in 
Sveta Evrope (opravilo se bo tudi predhodni premislek o vsebini predvidenega osnutka 
Priporočila o vključitvi poučevanja o romski zgodovini, vključno z romskim holokavstom, v 
učbenike in šolske učne načrte).
Izmenjava informacij o položaju Romov v državah, ki niso članice Sveta Evrope: izmenjava 4.
informacij s Kanado; informacije o udeležbi predsednika CAHROM-a na delavnici o Romih v 
Amerikah, ki je potekala v Buenos Airesu 20. in 21. septembra 2017.

Drugi dan, 25. oktobra 2017, bo v dopoldanskem delu potekal pregled tematskih poročil, in 
sicer ločeno v dveh vzporednih delovnih skupinah. Na ta način bo opravljen pregled štirih 
tematskih poročil. V popoldanskem delu bo potekala širša razprava med predstavniki različnih 
oddelkov in teles Sveta Evrope in udeleženci sestanka

Pregled štirih osnutkov tematskih poročil CAHROM: v tem sklopu bo opravljen pregled in 1.
razprava o naslednjih osnutkih tematskih poročil: (a) osnutek tematskega poročila o zaščiti, 
ohranjanju in poučevanju jezikov, ki jih govorijo Romi, Sinti, Kaale in Yeniš (vključno z 
načini, kako ravnati v nasprotju s tradicionalnimi skupnostmi za pisanje in poučevanje 
njihovega jezika), po tematskem obisku CAHROM v Gradcu v Avstriji, 29. in 31. marca 
2017; (b) osnutek tematskega poročila o izzivih in najboljših praksah pri izvajanju strategij 
vključevanja Romov (vključno z mehanizmi za reševanje osebnih identifikacijskih 
dokumentov in izboljšanje dostopa do socialnih storitev) po tematskem obisku CAHROM v 
Kijevu v Ukrajini 26. in 28. aprila 2017; (c) osnutek tematskega poročila o mediaciji Romov 
(s poudarkom na šolskih mediatorjih / pomočnikih) po tematskem obisku CAHROM v 
Vilniusu in Panaževisu v Litvi od 25. do 27. aprila 2017; in (č) osnutek tematskega poročila 
o položaju vzhodnih romskih skupin (Romi iz Turčije in Južnega Kavkaza, Lom / Bosha / 
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Posha, Dom / Garachi / Karači, Abdal itd.) ter politični odzivi na njihove potrebe po 
tematskem obisku CAHROM v Tbilissiju, Gruzija, 21. in 23. junija 2017.
Izmenjava izkušenj in odprta vprašanja predstavnikom Sveta Evrope, nadzornim organom 2.
in udeležencem sestanka. 

Tretji dan, 26. oktobra 2017, bo v dopoldanskem delu potekala:
izmenjava izkušenj in informacij na temo dialoga s civilno družbo;1.
Predstavitev razstave o romskih beguncih iz Sirije v Turčiji.2.
Tema popoldanskega dela zasedanja pa bodo:
Aktualne informacije v zvezi z vračanjem Romov v Srbijo in druge regije Zahodnega 3.
Balkana in
pregled definicij in opredelitev etničnih, nacionalnih in avtohtonih (izvornih) manjšin in 4.
ranljivih skupin v državah članicah. 

Četrti dan, 27. oktobra 2017, je predvidena izvolitev novega predsednika, podpredsednika in 
tretjega člana ožjega odbora CAHROM (za leto 2018) ter potrditev ali imenovanje poročevalcev 
CAHROM. Potekale pa bodo tudi priprave na naslednje plenarno zasedanje, ki bo predvidoma 
spomladi 2018 potekalo v Grčiji (potekala bo razprava o predlogih dnevnega reda za to 
srečanje).

Ob koncu zasedanja, ki je predvideno ob 13. uri, bo CAHROM sprejel osnutek poročila 
zasedanja s sprejetimi sklepi.

Ob robu tokratnega zasedanja bodo potekali še naslednji stranski dogodki:
6. koordinacijski sestanek med mednarodnimi medvladnimi organizacijami in evropskimi 
institucijami (udeležba vseh članov CAHROM na tem sestanku ni predvidena);
sestanek DG-NEAR s predstavniki Turčije in držav Zahodnega Balkana (udeležba vseh 
članov CAHROM na tem sestanku ni predvidena).

Predvidena je aktivna udeležba mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, 
in sicer kot moderatorja in poročevalca za področje romske mladine ter kot predstavnika 
Slovenije v razpravi ob posameznih točkah dnevnega reda. Prvi dan zasedanja pa bo mag. 
Stanko Baluh predstavil tudi sprejeti Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za 
Rome za obdobje 2017 – 2021.

Stroški udeležbeIII.

Stroške udeležbe mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, krije Svet 
Evrope (prevoz, nastanitev, prehrana), v manjšem deležu (prevoz do letališča, parkiranje na 
letališču) pa Urad Vlade RS za narodnosti na PP 131002.
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