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

ZADEVA: Predlog Petega poročila o položaju romske skupnosti v Sloveniji – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 33/07) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ……. sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga 
posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

  mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
predlog Petega poročila o položaju romske skupnosti v Sloveniji s prilogami.-

Sklep prejmejo: 
vsa ministrstva in vladne službe, -
reprezentativna združenja občin,-
Državni zbor Republike Slovenije.-

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,
Maja Mamlić, višja svetovalka, Urad 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:
mag. Stane Baluh, direktor, Urad Vlade RS za narodnosti.
5. Kratek povzetek gradiva:
Podlaga za pripravo poročila sta Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
33/07; v nadaljevanju: ZRomS-1) in Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome 
za obdobje 2017–2021 (v nadaljevanju: NPUR 2017–2021). Četrti odstavek 4. člena ZRomS-1 
določa, da Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju obveznosti iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka 4. člena in iz 5. člena ZRomS-1. Ob sprejemu NPUR 2017–2021 je 
vlada v svojem sklepu določila, da Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti 
spremlja uresničevanje nacionalnega programa in najmanj enkrat letno poroča vladi o uresničevanju 
programa. Gre za peto tovrstno poročilo Vlade, v predlogu poročila pa je zajeto poročanje po ZRomS-
1 v letih 2015, 2016 in 2017 kot tudi poročanje o uresničevanju NPUR 2017–2021 v letu 2017.
Priprava petega poročila, ki jo je koordiniral Urad za narodnosti (v nadaljevanju: urad), se je 
zamaknila v letošnje leto. Razlogi, zakaj je do tega prišlo, so predvsem druge nujne in kompleksne 
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naloge, ki jih je moral opraviti urad, kot so npr. priprava novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za 
naslednje obdobje (NPUR 2017–2021 je bil sprejet 25. 5. 2017); priprava sprememb in dopolnitev 
ZRomS-1, številna poročanja na podlagi mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je Republika 
Slovenija, naloge, ki jih urad opravlja kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov (npr. 
vsakoletno poročanje Evropski komisiji na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah; 
projekt vzpostavitve Nacionalne platforme za Rome itd.). Urad v zvezi s svojimi številnimi in 
predvsem kompleksnimi nalogami, katerih uspešnost realizacije je močno odvisna tudi od pristojnih 
resornih organov, že dlje časa opozarja na premajhno kadrovsko zasedbo.

Poročilo je pripravljeno skladno z izhodišči, ki jih je na svoji 6. seji dne 10. 11. 2017 potrdila Komisija 
Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Skladno s potrjenimi izhodišči je urad takoj v 
začetku leta 2018 pristopil k pripravi poročila in pozval vse pristojne resorje k poročanju o 
uresničevanju ZRomS-1 in NPUR 2017–2021 v letih 2015, 2016 in 2017. Na podlagi prejetih 
prispevkov, ki so večinoma zajeli le leto 2017, in informacij, ki jih je urad s strani pristojnih resorjev 
prejel ob drugih priložnostih, je urad pripravil celovit osnutek poročila, ki je zajel obdobje vseh treh 
let. Poročilo je sestavljeno iz osrednjega dela (poročilo) in prilog. Osrednji del poročila zajema 
informacije o pomembnejših aktivnostih, kot so priprava predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZRomS-1, priprava in sprejem NPUR 2017–2021 in delo Komisije Vlade RS za zaščito 
romske skupnosti. V tem delu je zajet tudi pregled uresničevanja obveznosti pristojnih ministrstev in 
vladnih služb na podlagi ZRomS-1 in NPUR 2017–2021, pa tudi informacije o aktivnostih Sveta 
romske skupnosti RS, kot krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, kjer živijo Romi. V prilogah sledi podrobnejše poročilo o uresničevanju NPUR 2017–2021 
v letu 2017 (skladno z izhodišči, ki jih je na svoji 6. seji dne 10. 11. 2017 potrdila Komisija Vlade RS 
za zaščito romske skupnosti), informacije o sofinanciranju na področju romske skupnosti in pregled 
sprejetih podrobnih področnih programov in ukrepov občin, kjer živijo Romi.

Predlog poročila je na svoji 8. seji dne 14. 6. 2018 obravnavala Komisija Vlade Republike Slovenije 
za zaščito romske skupnosti, katere člani so predstavniki pristojnih državnih organov, organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Komisija je predlog 
poročila potrdila in ocenila, da je gradivo primerno za nadaljnji postopek za sprejem na vladi.

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 
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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:

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.-
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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.

Gradivo predloga poročila je bilo dne 4. 6. 2018 skupaj z vabilom na 8. sejo Komisije Vlade RS za 
zaščito romske skupnosti poslano vsem trem združenjem občin. 8. seje Komisije Vlade RS za zaščito 
romske skupnosti, ki je potekala dne 14. 6. 2018, na kateri je komisija obravnavala predlog poročila, 
se je udeležila predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Na gradivo ni imela nobenih pripomb oziroma 
predlogov. Predstavnica Skupnosti občin Slovenije je pohvalila pristop in opravljeno delo tako Urada 
Vlade RS za narodnosti (prisotnost na terenu, projekt Nacionalne platforme za Rome, sodelovanje z 
občinami in medinstitucionalno povezovanje) kot tudi Ministrstva za okolje in prostor (delo 
Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov). Skupnost občin 
Slovenije si takšnega pristopa in sodelovanja želi tudi v prihodnje.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo je bilo dne 20. 6. 2018 objavljeno na spletni strani Urada Vlade RS za narodnosti pod 
poglavjem »Aktualno«, kjer je bilo dostopno do vključno 5. 7. 2018. Odzivov na objavljeno gradivo ni 
bilo.
Gradivo je pripravljeno na podlagi prispevkov in informacij pristojnih ministrstev in vladnih služb, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti RS. 
Dne 14. 6. 2018 je predlog poročila s prilogami na svoji 8. seji obravnavala Komisija Vlade RS za 
zaščito romske skupnosti in ga potrdila.
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 
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Številka: 
Datum:

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ……. sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in 
ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

  mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
predlog Petega poročila o položaju romske skupnosti v Sloveniji s prilogami.-

Sklep prejmejo: 
vsa ministrstva in vladne službe, -
reprezentativna združenja občin,-
Državni zbor Republike Slovenije.-


	554635465B50E499C12582C500247421_0.in.doc

		2018-07-09T08:41:03+0200
	Stanko Baluh




