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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 konferenci na visoki ravni na temo Okvira EU za nacionalne 

strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 v Bukarešti, Romunija  

– 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 konferenci na visoki ravni na temo Okvira EU za 

nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 v Bukarešti, 

Romunija.

  Stojan Tramte

generalni sekretar

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 

proračunskeg

a 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:

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 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 konferenci na visoki ravni na temo Okvira EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 v Bukarešti, Romunija.

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 konferenci na visoki ravni na temo 

Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 

v Bukarešti, Romunija.

  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 konferenci na visoki ravni na temo Okvira EU za nacionalne 

strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 v Bukarešti, 

Romunija.



PREDLOG

INFORMACIJA

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

Baluha, na konferenci na visoki ravni na temo Okvira EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020, ki bo 4. in 5. marca 2019 v Bukarešti, Romunija

Namen obiskaI.

Z januarjem 2019 je Romunija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Romunija je v 

vabilu na konferenco zapisala, da vidi predsedstvo Svetu Evropske unije kot priložnost, da 

ponovno potrdi svojo zavezo in hkrati prispeva k napredku pri agendi Evropske unije (v 

nadaljnjem besedilu: EU) za vključevanje Romov.

Kot je bilo navedeno v nedavni vmesni oceni Okvira Evropske unije za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020 (v nadaljnjem besedilu: okvir EU), je bil okvir EU ključen za 

razvoj instrumentov in struktur EU ter nacionalnih instrumentov in struktur pri spodbujanju

vključevanja Romov. Kljub temu so po mnenju Romunije socialno-ekonomska izključenost, 

diskriminacija, anticiganizem in zločini iz sovraštva proti Romom še vedno zelo zaskrbljujoči. 

Zato je namen romunskega predsedstva Svetu EU obravnavanje vključevanja Romov kot 

prednostne naloge na dnevnem redu EU. Sprejetje okvira EU v letu 2011 je pomembna zaveza 

EU, ki zahteva dolgoročna prizadevanja in politično voljo v vseh državah članicah EU, pa tudi v 

državah širitve.

Romunsko predsedstvo želi graditi na opravljenem delu slovaškega in avstrijskega predsedstva 

Svetu EU, ki sta pomembno in uspešno uspeli pospešiti vprašanja obravnavanja vključevanja 

Romov na evropski in nacionalni ravni. Na podlagi teh napredkov in sklepov ocene okvira EU je 

cilj konference na visoki ravni o okviru EU graditi na izkušnjah, ki so jih države pridobile po 

sprejetju okvira EU, ter spodbuditi države članice in države širitve, da se zavežejo procesu 

vključevanja Romov po letu 2020.

Dogodek bo oblikoval razpravo v dveh delih. V ponedeljek, 4. marca 2019, bo potekala 

razprava z naslovom »Pridobljene izkušnje«. Razprava bo potekala o prednostih in izzivih 

okvira EU na nacionalni in evropski ravni, ki temelji na poglobljeni oceni okvira EU in na 

individualnih izkušnjah držav članic in držav širitve. V torek, 5. marca 2019, bo razprava imela 

naslov »Pot naprej«. Poglobljena ocena Evropske komisije je pokazala, da je okvir EU začetek 

procesa, ki je kljub številnim omejitvam in ob upoštevanju obsežnosti naloge pokazal pozitivne 

rezultate in začetno spremembo trendov. Razprave v drugem dnevu bodo zato poskušale 

usmerjati razmišljanja o prihodnji agendi EU za Rome po letu 2020.

Dogodek bo združil okoli 150 udeležencev, ki predstavljajo ustrezne nacionalne organe držav 

članic EU, institucij EU, držav širitve, mednarodnih organizacij, civilne družbe na ravni EU in na 

nacionalni ravni, Romov, medijev in akademskih krogov.

Cilji konference so:

opredeliti izkušnje, pridobljene na ravni EU in na nacionalni ravni na področju socialno-–

ekonomske vključenosti Romov (gre za področja izobraževanja, zdravja, stanovanja oziroma 

nastanitve in trga dela oziroma zaposlovanja) ter v boju proti diskriminaciji in anticiganizmu;

opredeliti izzive, ki vplivajo na izvajanje okvira EU na ravni držav članic in držav širitve;–

opredeliti rešitve za krepitev ustreznosti, učinkovitosti, skladnosti in usklajevanja okvira EU in –

nacionalnih strategij za vključevanje Romov, da bi se na podlagi pridobljenih izkušenj izboljšal 

učinek in trajnost;



okrepiti zavezo držav članic EU in držav širitve k vključevanju Romov kot prednostni nalogi na –

evropski in nacionalni ravni, glede na romsko politiko po letu 2020.

Program obiskaII.

Konfereca na visoki ravni na temo Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 

leta 2020 bo potekala 4. in 5. marca 2019. Prvi dan, 4. marca 2019, se bo program pričel ob 9. 

uri. Uvodnim nagovorom bo sledilo prvo omizje na temo prednosti in izzivov okvira EU na 

evropski ravni. Razprave bodo naslavljale vprašanja splošnega pomena okvira EU, njegove 

dodane vrednosti za EU, vprašanja vključevanja Romov v politike EU ter orodij in mehanizmov, 

vzpostavljenih na evropski ravni za pospeševanje izvajanja nacionalnih strategij za vključevanje 

Romov v državah članicah in državah širitve. Drugo omizje bo naslavljalo tematiko prednosti in 

izzivov okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov na nacionalni ravni. V razpravah 

se bo skušalo izpostaviti ključne ovire za večjo učinkovitost okvira EU na nacionalni ravni. 

Namen razprave je osredotočiti se na vključevanje Romov v nacionalne javne politike ter 

nasloviti vprašanja orodij in instrumentov, ki se morajo še uveljaviti ali pa so že uveljavljeni na 

nacionalni ravni za spodbujanje vključevanja Romov. Obema omizjema bodo sledili zaključni 

nagovori. Prvi dan se bo zaključil s kulturnim dogodkom. 

Drugi dan, 5. marca 2019, sta v programu konference predvideni dve omizji. Prvo bodo 

sestavljali uradniki iz držav članic in držav širitve, ki bodo v t. i. političnem omizju, razpravo 

poskušali usmerjati okrog vprašanj in razmišljanj o prihodnji agendi EU za Rome ter okviru EU 

po letu 2020. Drugo omizje bo predstavljalo pogled civilne družbe in pogled predstavnikov 

romske skupnosti o prihodnjih politikah vključevanja Romov po letu 2020. Obema omizjema 

bodo sledili zaključni nagovori.

Stroški udeležbeIII.

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

narodnosti, krije Evropska komisija (prevoz, nastanitev, prehrana), v manjšem deležu (prevoz 

do letališča, parkiranje na letališču, del dnevnic) pa Urad Vlade Republike Slovenije za 

narodnosti na PP 131002.
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