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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, 

mag. Stanka Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za 

vprašanja Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019 – 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) je Vlada 

Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti, mag. Stanka Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta 

Evrope za vprašanja Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019.

                                                                                                   Stojan Tramte

                                                                                                 generalni sekretar

Priloga: 

- Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanka 

Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov 

(CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019.

Sklep prejmejo: 

– Urad Vlade Republike Slovenije 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,

mag. Tjaša Herman, 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 NE



naslednjih treh letih

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje 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

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

SKUPAJ

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:

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

II. Finančne posledice za državni proračun

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 predpisa vpliva na:

 pristojnost občin

 delovanje občin

 financiranje občin

NE

NE

NE

Predpis je bil poslan v mnenje:

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

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

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                    mag. Stanko Baluh

                                                                                DIREKTOR 

PRILOGI: 

- predlog sklepa,

- Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. 

Stanka Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za 

vprašanja Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019.



PREDLOG SKLEPA

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) je Vlada 

Republike Slovenije na _____seji dne _________ sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi direktorja Urada Vlade 

Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanka Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora 

strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. 

junija 2019.

Stojan Tramte
                                                                                      generalni sekretar

Sklep prejmejo: 

– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,

– Ministrstvo za zunanje zadeve.

Priloga: 

 Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. 

Stanka Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za 

vprašanja Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019.



PREDLOG

INFORMACIJA

o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stanka 

Baluha, na 17. zasedanju Ad hoc odbora strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja 

Romov (CAHROM), Toulouse, Francija, od 11. do 14. junija 2019

I. Namen obiska

V Toulousu, Francija, bo od 11. do 14. junija 2019 potekalo 17. zasedanje Ad hoc odbora

strokovnjakov Sveta Evrope za vprašanja Romov (CAHROM). Zasedanja CAHROM se bo kot 

član odbora CAHROM udeležil tudi mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti. 

CAHROM je bil ustanovljen 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 Republike Slovenije

za narodnosti. V oktobru 2018 je v Strasbourgu, Francija, potekalo 16. zasedanje CAHROM, 

tokratno, 17. zasedanje CAHROM, pa bo skladno z dosedanjo prakso (da vsako drugo srečanje 

gosti ena od držav članic Sveta Evrope), potekalo izven sedeža Sveta Evrope, to je v Toulousu, 

Francija.

II. Teme zasedanja

Za prvi dan zasedanja, 11. junij 2019, je predviden naslednji dnevni red zasedanja:

1. otvoritev zasedanja in potrditev dnevnega reda; 

2. pregled zadnjih dogodkov na nacionalni in mednarodni ravni: 

 pregled delovanja Sveta Evrope (informacija o finančni situaciji Sveta Evrope in njenih

možnih posledicah na delovanje odbora CAHROM ter obravnavo tematike Romov in 

potujočih skupin; informacija o strateškem akcijskem načrtu za vključevanje Romov in 

potujočih skupin po letu 2019; predstavitev novega portala Sveta Evrope »Romi in potujoče 

skupine«, vključno s spletno stranjo odbora CAHROM in ostalimi relevantnimi aktivnostmi, 

na primer kampanjo osveščanja o predsodkih in stereotipih do Romov »Dosta!«);

 informacija o zaključkih 7. mednarodne konference o romskih ženskah na temo dostopa do 

sodnega sistema in pravic (Finska, marec 2019);

 pregled zadnjih aktivnosti v zvezi s položajem in vključevanjem Romov na ravni Evropske 

unije;

 pregled zadnjih aktivnosti v zvezi s položajem in vključevanjem Romov v drugih 

mednarodnih organizacijah, zlasti Organizaciji združenih narodov;

 informacije o zadnjih aktivnosti na nacionalni ravni (npr. predstavitev zaključkov delavnic za 

mlade v Litvi na temo poučevanja o genocidu nad Romi, predstavitev položaja skupine 

Romov Yenish v Švici ipd.).

Za drugi dan zasedanja, 12. junija 2019, je predviden naslednji dnevni red zasedanja:

1. pregled in obravnava dopolnjenih in posodobljenih dokumentov odbora CAHROM 

(smernice za delo poročevalcev CAHROM in njihovih namestnikov; seznam članov 

CAHROM in njihovih namestnikov, članov predsedstva CAHROM in poročevalcev 

CAHROM in njihovih namestnikov; smernice za biro odbora CAHROM in organe, ki gostijo 

tematske obiske);

2. Informacija o tematskih obiskih odbora CAHROM v obdobju 2019–2021:



 predstavitev tematskega obiska o samozavesti Romov in odgovornosti za sodelovanje v 

družbi kot vseh drugih državljanov, ki bo potekal v Ukrajini od 24. do 26. junija 2019;

 predstavitev tematskega obiska o boju proti različnim oblikam segregacije v šolah v Evropi 

prek inkluzivnega izobraževanja, ki naj bi potekal v Angliji v drugi polovici leta 2019, ob 

upoštevanju potrditve razpoložljivega proračuna;

 predstavitev tematskega obiska o vlogi nacionalnih zdravstvenih ustanov pri spodbujanju 

zdravja in dobrega počutja Romov (cepljenje, porodniška in predporodna oskrba, 

zdravstveno zagovorništvo, zdravstveni mediatorji, invalidi), ki bi lahko potekal na Finskem 

jeseni 2019, ob potrditvi razpoložljivega proračuna;

 predstavitev tematskega obiska o spodbujanju razvoja in ohranjanja romske kulture in 

vplivu tradicije na razvoj in izvajanje nacionalnih politik vključevanja Romov, ki bi se lahko 

odvijal v Ruski federaciji jeseni 2019, ob upoštevanju razvoja odnosov med Svetom Evrope 

in Rusko federacijo ter ob potrditvi razpoložljivega proračuna;

 razprava o potencialnih novih predlogih za tematske obiske za leto 2020 in 2021, ob 

upoštevanju odobritve mandata CAHROM za obdobje 2020–2021 ter programa in 

proračuna za naslednje dveletno obdobje.

3. Obravnava osnutka priporočila Odbora ministrov o vključitvi poučevanja zgodovine Romov 

in / ali potujočih skupin v šolske učne načrte in učna gradiva;

4. V vzporednih delovnih skupinah se bosta obravnavali dve tematski poročili CAHROM:

 Tematsko poročilo o razvoju politik vključevanja Romov in praks usklajevanja v 

državah, kjer je malo Romov, 

 Tematsko poročilo o reševanju vprašanja apatridnosti in pomanjkanja osebnih 

dokumentov znotraj romske skupnosti.

5. Izmenjava mnenj in stališč o uresničevanju tematskega akcijskega načrta Sveta Evrope o 

vključevanju Romov in potujočih skupin za obdobje 2016–2019.

Tretji dan zasedanja, 13. junij 2019, bo namenjen predvsem:

1. Dialogu s francoskimi oblastmi o položaju Romov in potujočih skupin;

2. Nadaljevanju razprave in izmenjave mnenj ter stališč o uresničevanju tematskega 

akcijskega načrta Sveta Evrope o vključevanju Romov in potujočih skupin za obdobje 

2016–2019;

3. Terenskemu obisku (obisk postajališč za potujoče skupine v okolici in v Toulousu, pogovor 

s podžupanom mesta Toulouse).  

Četrti dan zasedanja, 14. junij 2019, bo namenjen predvsem:

1. Obravnavi zaključkov razprave o dveh tematskih poročilih (a. o razvoju politik vključevanja 

Romov in praks usklajevanja v državah, kjer je malo Romov, ter b. o reševanju vprašanja 

apatridnosti in pomanjkanja osebnih dokumentov znotraj romske skupnosti) in razpravi o 

geografski in / ali družbeni lokaciji Romov in / ali potujočih skupin.

2. Razpravi o zbiranju podatkov o zločinih iz sovraštva;

3. Razpravi o dogovorih in predlogih za dnevni red naslednjih plenarnih srečanj.

Predvidena je aktivna udeležba mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti, kot predstavnika Republike Slovenije v razpravi ob posameznih točkah 

dnevnega reda. 

III. Stroški udeležbe

Stroške udeležbe mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za 

narodnosti, krije Svet Evrope (prevoz, nastanitev, prehrana), v manjšem deležu (del dnevnic, 

drugo) pa Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti na PP 131002.
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