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

ZADEVA: Seznanitev s sklepi 5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske 
skupnosti in Informacijo o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za 
Rome v prvem letu izvajanja – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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), V. 
točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 09501-2/2015/3 z dne 16. 4. 2015 in 10. člena Poslovnika 
Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti je Vlada Republike Slovenije na …. 
redni seji dne ... pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s sklepi 5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za 1.
zaščito romske skupnosti, ki je potekala dne 12. 7. 2017.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o opravljenem delu in rezultatih projekta 2.
Nacionalne platforme za Rome v prvem letu izvajanja, ki ga izvaja Urad Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti, in podpira nadaljnja prizadevanja urada za krepitev posvetovalnega 
procesa na področju socialnega vključevanja Romov skladno s sprejetim Nacionalnim 
programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 ter nadaljevanje 
aktivnosti Nacionalne platforme za Rome na podlagi že uspešno prijavljenega nadaljevanja 
projekta.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru predvidene 3.
reorganizacije centrov za socialno delo in glede na ugotovljene specifične potrebe Centra za 
socialno delo Novo mesto čimprej zagotovi ustrezno strokovno (kadrovsko) in tehnično 
(informacijsko) okrepitev centra ter o izvedenih aktivnostih seznani Komisijo Vlade Republike 
Slovenije za zaščito romske skupnosti.

  mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA
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Priloga:
predlog zapisnika 5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;-
Informacija o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za Rome po prvem -
letu izvajanja.

Sklep prejmejo:
ministrstva in vladne službe,-
Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.-

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:
/
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
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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.-

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.
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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 
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Številka: 
Datum:

Na podlagi šestega odstavka 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), V. točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 09501-2/2015/3 z dne 16. 4. 2015 in 10. 
člena Poslovnika Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti je Vlada 
Republike Slovenije na …. redni seji dne ... pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s sklepi 5. seje Komisije Vlade Republike 1.
Slovenije za zaščito romske skupnosti, ki je potekala dne 12. 7. 2017.

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o opravljenem delu in rezultatih 2.
projekta Nacionalne platforme za Rome v prvem letu izvajanja, ki ga izvaja Urad Vlade 
Republike Slovenije za narodnosti, in podpira nadaljnja prizadevanja urada za krepitev 
posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov skladno s sprejetim 
Nacionalnim programom ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 
2017–2021 ter nadaljevanje aktivnosti Nacionalne platforme za Rome na podlagi že 
uspešno prijavljenega nadaljevanja projekta.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru predvidene 3.
reorganizacije centrov za socialno delo in glede na ugotovljene specifične potrebe Centra 
za socialno delo Novo mesto čimprej zagotovi ustrezno strokovno (kadrovsko) in tehnično 
(informacijsko) okrepitev centra ter o izvedenih aktivnostih seznani Komisijo Vlade 
Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

  mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
ministrstva in vladne službe,-
Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.-
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Seznanitev Vlade Republike Slovenije s sprejetimi sklepi 
5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

Obrazložitev1.

Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti (v nadaljevanju: komisija) je 
vladno delovno telo, ustanovljeno na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o romski 
skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: zakon). Skladno z 
zakonom je temeljna naloga komisije spremljanje uresničevanja nacionalnega programa 
ukrepov za Rome. Skladno z zakonom je komisija sestavljena iz osmih (8) predstavnikov 
državnih organov, štirih (4) predstavnikov občin in štirih (4) predstavnikov Sveta romske 
skupnosti Republike Slovenije, ki je krovna organizacija romske skupnosti v Sloveniji. Sestavo 
komisije s sklepom imenuje Vlada. Komisijo vodi predstavnik državnih organov. 

V aktualnem mandatu je bila komisija imenovana s sklepom št. 09501-2/2015/3 z dne 16. 4. 
2015 in sklepom št. 09501-1/2015/6 z dne 16. 3. 2017 (zamenjava nekaterih članic in članov 
komisije (v nadaljevanju: člani)).

S sklepom št. 00700-12/2017/3 z dne 27. 6. 2017 je Vlada potrdila novi Poslovnik Komisije 
Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti (v nadaljevanju: poslovnik komisije).

Sklep št. 09501-2/2015/3 z dne 16. 4. 2015 v V. točki določa, da komisija o svojem delu poroča 
Vladi, 10. člen poslovnika komisije pa določa, da se s sklepi komisije in poročilom o 
uresničevanju sklepov redno obvešča Vlado.

V nadaljevanju je podano kratko poročilo o sprejetih sklepih 5. seje komisije, ki je potekala dne 
12. 7. 2017, v prilogi pa se Vlado seznanja s predlogom zapisnika 5. seje komisije in Informacijo 
o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za Rome v prvem letu izvajanja.

Poročilo o sprejetih sklepih 5. seje Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito 2.
romske skupnosti z dne 12. 7. 2017

5. seja komisije je potekala dne 12. 7. 2017 v veliki sejni dvorani Vlade na Gregorčičevi 27. Seja 
je potekala v dveh delih. V prvem delu je Urad za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za 
vključevanje Romov v Sloveniji predstavil rezultate opravljenega dela prvega leta delovanja 
Nacionalne platforme za Rome. Gre za 12-mesečni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija 
in je namenjen krepitvi posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov v 
Sloveniji. Urad za narodnosti je namreč preko aktivnosti platforme, ki so bile pretežno 
usmerjene v lokalno okolje – v prvem letu delovanja predvsem na območje Mestne občine Novo 
mesto in naselij Žabjak in Brezje – pristopil k vzpostavljanju in krepitvi strukturiranega dialoga 
na temo prostorskega urejanja naselij, kjer živijo Romi, ter ostalih s tem področjem povezanih 
tem. Komisija se je skozi predstavitev namena, ciljev, izvedenih aktivnosti, rezultatov projekta in 
procesnih pristopov ter uporabljenih metod dela seznanila z opravljenim delom v okviru 
platforme. Na podlagi pregleda definiranih izzivov, predlaganih ukrepov in pregleda že narejenih 
korakov na strani ključnih deležnikov, so bili v okviru platforme oblikovani predlogi sklepov, o 
katerih je komisija nato razpravljala in jih v celoti potrdila. 

V drugem delu seje se je komisija seznanila z nadaljnjimi koraki po sprejemu Nacionalnega 
programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021 na Vladi dne 
25. 5. 2017. Opravila je razpravo o vprašanjih, povezanih s spremljanjem uresničevanja 
programa in se dogovorila o potrebnih konkretnih korakih. Na podlagi sklepov komisije bo Urad 
za narodnosti za potrebe poročanja o uresničevanju programa pripravil enotno metodologijo 
poročanja, po kateri bodo poročali vsi nosilci ukrepov. Komisija je sklenila, da mora biti 
metodologija poročanja čimbolj jasna in pregledna ter mora zajemati kratko vsebinsko poročilo 
o izvajanju ukrepov, poročilo o doseganju kazalnikov učinka, pozitivne izkušnje pri izvajanju 
ukrepov, izzive, s katerimi se soočajo nosilci in sodelujoči pri izvajanju ukrepov, ter morebitne 
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predloge za spremembe ukrepov ali morebitne dodatne potrebne ukrepe na posameznem 
področju. Komisija je glede spremljanja uresničevanja programa še sklenila, da bo tema 
pregleda uresničevanja ukrepov v prihodnje postala redna točka dnevnega reda sej, v okviru 
katere bodo pristojni nosilci ukrepov komisijo seznanjali z aktualnimi zadevami v zvezi z 
uresničevanjem ukrepov. S tem se bo predvsem zagotovilo izmenjavo informacij med nosilci 
ukrepov in vsebinskimi področji ter okrepilo povezovanje in sodelovanje med pristojnimi organi. 

Z namenom krepitve sodelovanja med državno in lokalno ravnjo se je komisija še odločila, da 
bo prihodnja seja, ki je predvidena za mesec september 2017, potekala v eni od občin z 
romskim prebivalstvom. Komisija je predlagala, da se seja izvede v Občini Kočevje, v zvezi s 
čimer bo Urad za narodnosti z občino vzpostavil kontakt in pristopil k organizaciji seje. 

Sprejeti sklepi 5. seje komisije in pregled njihove realizacije3.

V nadaljevanju je podan pregled sprejetih sklepov in informacija o njihovi realizaciji.

Sklep: Predlog dnevnega reda se potrdi.
REALIZACIJA: ni potrebna.

Sklep: Potrdi se zapisnik 4. seje.
REALIZACIJA: ni potrebna.

Sklep: Komisija se je seznanila z nadaljnjimi koraki po sprejemu Nacionalnega programa 
Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021 (v nadaljevanju: NPUR 2017-
2021) v zvezi z uresničevanjem NPUR 2017-2021.
REALIZACIJA: ni potrebna (opravljena na seji komisije).

Sklep: Urad Vlade Republike Slovenije za potrebe poročanja o uresničevanju NPUR 2017-
2021 pripravi enotno metodologijo poročanja, po kateri bodo poročali vsi nosilci 
ukrepov. Metodologija poročanja naj bo čimbolj jasna in pregledna ter naj zajema kratko 
vsebinsko poročilo o izvajanju ukrepov, poročilo o doseganju kazalnikov učinka, 
pozitivne izkušnje pri izvajanju ukrepov, izzive, s katerimi se soočajo nosilci in 
sodelujoči pri izvajanju ukrepov ter morebitne predloge za spremembe ukrepov ali 
dodatne potrebne ukrepe na posameznem področju.
REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojen Urad za narodnosti, ki bo predlog metodologije 
pripravil za obravnavo na naslednji, 6. seji komisije, ki bo predvidoma potekala v mesecu 
septembru 2017.

Sklep: Pregled uresničevanja ukrepov NPUR 2017-2021 v prihodnje postane redna točka 
dnevnega reda sej komisije, v okviru katere pristojni nosilci ukrepov komisijo seznanjajo 
z aktualnimi zadevami v zvezi z uresničevanjem ukrepov – izmenjava  informacij.
REALIZACIJA: od vključno 6. seje dalje bo to redna točka dnevnega reda – realizacija bo 
potekala na vsaki seji komisije, in sicer na sami seji, priprava gradiv pred sejo komisije ni 
potrebna.

Sklep: V okviru redne točke dnevnega reda sej komisije glede pregleda uresničevanja 
ukrepov NPUR 2017-2021 vodje medresorskih delovnih skupin, ki jih je maja 2017 
ustanovila Vlada Republike Slovenije (Medresorska delovna skupina za pripravo 
sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti; Medresorska delovna skupina za 
reševanje prostorske problematike Romov in Medresorska delovna skupina za uskladitev 
zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije), redno 
poročajo komisiji o delu delovnih skupin.
REALIZACIJA: na podlagi sklepa komisije se na naslednje seje komisije vabi vodje teh 
medresorskih delovnih skupin oziroma njihove namestnike.

Sklep: Prihodnja seja komisije, ki bo predvidoma v septembru 2017, bo potekala v eni od 
občin z romskim prebivalstvom. Komisija predlaga, da se seja izvede v Občini Kočevje. V 
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zvezi s tem Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti vzpostavi stik z Občino 
Kočevje in pristopi k organizaciji seje. 
REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojen Urad za narodnosti, ki bo opravil vse potrebne 
aktivnosti za organizacijo in izvedbo seje komisije na terenu, ki bo predvidoma potekala v 
sodelovanju z Občino Kočevje. Zaradi daljše odsotnosti župana in drugih nujnih obveznosti 
urada so začetni pogovori z občino potekali dne 6. 10. 2017, kjer je bila potrjena pripravljenost 
občine na sodelovanje, glede na obveznosti občine pa je bil dogovorjen tudi okviren termin seje, 
in sicer predvidoma v drugem tednu meseca novembra 2017.

Sklep: Potrdijo se sklepi, oblikovani na podlagi opravljenega dela v okviru projekta 
Nacionalne platforme za Rome, ki so bili obravnavani na predstavitvi rezultatov projekta 
v okviru 5. seje komisije, in sicer:
REALIZACIJA: s sklepi, ki jih je na podlagi opravljenega dela v okviru projekta Nacionalne 
platforme za Rome sprejela komisija na 5. seji, se seznanja Vlado in se ji v sprejem predlaga 
sklep, ki je del tega vladnega gradiva (predlog sklepa Vlade).

Komisija se je seznanila z rezultati Nacionalne platforme za Rome v prvem letu 
njenega delovanja in opravljeno delo, uporabljene pristope ter metode dela ocenjuje 
kot izredno koristne in nujno potrebne za izboljšanje posvetovalnega procesa na 
področju izboljšanja položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti ter 
njihovega večjega in hitrejšega vključevanja v družbo.

REALIZACIJA: ni potrebna.

Komisija podpira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti pri nadaljevanju 
aktivnosti v okviru Nacionalne platforme za Rome v naslednjem letu izvajanja 
projekta in nalaga uradu, da komisijo redno seznanja s potekom izvajanja aktivnosti.

REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojen Urad za narodnosti, ki bo na sejah komisije 
redno seznanjal komisijo s potekom izvajanja aktivnosti nadaljevanja projekta Nacionalne 
platforme za Rome v drugem letu izvajanja.

Komisija predlaga, da Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti pripravi 
informacijo o rezultatih opravljenega dela v okviru Nacionalne platforme za Rome in 
jo posreduje v obravnavo Vladi Republike Slovenije, skupaj s sklepi, ki jih je sprejela 
ta komisija.

REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojen Urad za narodnosti, ki je pripravil informacijo za 
Vlado o rezultatih opravljenega dela v okviru Nacionalne platforme za Rome po prvem letu 
izvajanja projekta, in jo posreduje v seznanitev Vladi kot prilogo tega vladnega gradiva.

Komisija na podlagi rezultatov opravljenega dela v okviru Nacionalne platforme za 
Rome predlaga Vladi Republike Slovenije, da z vidika nujnosti zagotavljanja 
prisotnosti strokovnih delavcev centrov za socialno delo na terenu zadolži pristojno 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v primeru Centra 
za socialno delo Novo mesto zagotovi ustrezno strokovno (kadrovsko) in tehnično 
(informacijsko) okrepitev centra, še posebej z vidika predvidene reorganizacije 
centrov za socialno delo in števila pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, ki so 
uporabniki storitev tega centra. Na slednje je ob svojem obisku v Sloveniji posebej 
opozoril tudi Komisar za človekove pravice Sveta Evrope.

REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojna Vlada. Na podlagi obrazložitev in prilog tega 
vladnega gradiva se v predlogu sklepa Vlade predlaga zadolžitev Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, da v okviru predvidene reorganizacije centrov za socialno 
delo in glede na specifične potrebe Centra za socialno delo Novo mesto čimprej zagotovi 
ustrezno strokovno (kadrovsko) in tehnično (informacijsko) okrepitev centra ter o izvedenih 
aktivnostih seznani komisijo.

Komisija na podlagi identificiranih izzivov in definiranih predlaganih ukrepov na 
področju urejanja bivanjskih razmer Romov v okviru Nacionalne platforme za Rome 
ter na podlagi že narejenih dosedanjih korakov na tem področju, Ministrstvu za 
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okolje in prostor predlaga, da rezultate dela v okviru Nacionalne platforme za Rome 
prouči in smiselno uporabi pri delu Medresorske delovne skupine za reševanje 
prostorske problematike Romov, ustanovljene s sklepom vlade št. 01201-5/2017/6 z 
dne 11. 5. 2017. 

REALIZACIJA: za realizacijo sklepa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Urad bo 
ministrstvu posredoval vse potrebne informacije in gradiva, ki so nastala v okviru projekta 
Nacionalne platforme za Rome, da jih bo ta lahko smiselno upošteval in uporabil pri izvajanju 
nalog te medresorske delovne skupine.

V prilogi k temu gradivu se Vlado seznanja s predlogom zapisnika 5. seje komisije z dne 12. 7. 
2017, ki ga bo ta obravnavala in potrdila na naslednji seji komisije. Nadalje se v prilogi Vlado 
seznanja še z Informacijo o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za 
Rome v prvem letu izvajanja.
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