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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

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

mag. Stanka Baluha, na posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, Bruselj, Belgija, 1. 

oktobra 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 posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, 

Bruselj, Belgija, 1. oktobra 2019.

                                                                                                   Stojan Tramte

                                                                                                 generalni sekretar

Priloga: 

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

Baluha, na posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, Bruselj, Belgija, 1. oktobra 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 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom NE



Evropske unije

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 posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, Bruselj, Belgija, 1. oktobra 

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 posvetu o prihodnjih politikah EU za 

Rome, Bruselj, Belgija, 1. oktobra 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 posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, Bruselj, Belgija, 1. 

oktobra 2019.



PREDLOG

INFORMACIJA

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

Baluha, na posvetu o prihodnjih politikah EU za Rome, Bruselj, Belgija, 1. oktobra 2019

I. Namen obiska oziroma dogodka

Na ravni Evropske unije (v nadaljevanju: EU) je bilo na temo vključevanja Romov v družbo in 

izboljšanja njihovega položaja do zdaj sprejetih že več dokumentov. Med pomembnejšimi in 

najbolj aktualnimi so Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020

(sprejet leta 2011), Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za 

vključevanje Romov v državah članicah in Sklepi Sveta z dne 8. decembra 2016 o pospešitvi 

procesa vključevanja Romov. 

Namen Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 (v nadaljevanju: 

okvir EU) je vnesti otipljive spremembe v življenje Romov. Je odgovor EU na aktualne razmere

na področju vključevanja Romov v družbo in ne vpliva na primarno odgovornost držav članic na 

tem področju. Z okvirom EU Evropska komisija spodbuja države članice, da sorazmerno z 

velikostjo romske populacije, ki živi na njihovem ozemlju, in ob upoštevanju različnih izhodišč 

sprejmejo ali nadalje razvijejo celovit pristop k vključevanju Romov. Cilji okvira EU glede 

vključevanja Romov se morajo v sorazmerju z velikostjo romske populacije nanašati na štiri 

ključna področja: dostop do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in stanovanj. 

Da bi se zagotovilo oblikovanje in izvajanje učinkovitih politik v državah članicah EU, je okvir EU 

predpostavljal, da države članice pripravijo ali, če že obstajajo, prilagodijo nacionalne strategije 

vključevanja Romov za izpolnjevanje ciljev EU glede vključevanja Romov, z usmerjenimi ukrepi 

ter zadostnimi sredstvi (nacionalnimi sredstvi, sredstvi EU in drugimi sredstvi) za njihovo 

doseganje. Z okvirom EU je bilo Evropski komisiji naloženo tudi spremljanje napredka po 

državah članicah in oblikovanje učinkovitega mehanizma za spremljanje. Do marca 2012 so po 

podatkih Evropske komisije vse države članice predložile nacionalne strategije vključevanja 

Romov ali ustrezen sklop ukrepov politike v okviru širših politik socialne vključenosti. Slovenija 

je imela že pred sprejemom okvira EU sprejeto nacionalno strategijo (gre za Nacionalni 

program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010–2015 in aktualni 

program, sprejet za obdobje 2017–2021). Evropska komisija sicer pripravlja in objavlja poročila

o izvajanju okvira EU ter hkrati poroča tudi o uresničevanju priporočila Sveta iz decembra 2013. 

Najbolj aktualni sta zadnji dve poročili Evropske komisije. Tako je 4. decembra 2018 Evropska 

komisija objavila oceno oziroma evalvacijo uresničevanja Okvira EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020, 5. septembra 2019 pa še poročilo o uresničevanju in 

izvajanju nacionalnih strategij ter ukrepov za vključevanje Romov.

Na podlagi okvira EU je morala vsaka država članica EU določiti tudi svojo nacionalno 

kontaktno točko za vključevanje Romov. Vlogo nacionalne kontaktne točke za Rome v Sloveniji 

opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Za pomoč pri izvajanju zavez iz okvira 

EU je Evropska komisija vzpostavila Mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, 

ki jo sestavljajo predstavniki vseh nacionalnih kontaktnih točk vseh držav članic. Prek te mreže 

Evropska komisija nudi podporo državam članicam pri uresničevanju njihovih nacionalnih 

strategij. Hkrati se mreža uporablja za izmenjavo informacij med Evropsko komisijo in državami 

članicami z namenom, da bi izvajanje okvira EU ostala trajnosten, učinkovit in k rezultatom 

usmerjen proces. Mreža je tudi prostor za transnacionalno medsebojno učenje in izmenjavo 

izkušenj.



Tokratni posvet o prihodnjih politikah EU za Rome organizira Evropska komisija in je namenjen 

odprti razpravi o prihodnjih politikah EU za vključevanje Romov ob zavedanju, da je bil leta 

2011 sprejet Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 ter da je 

potrebno opraviti poglobljen razmislek o pristopih EU na tem področju po letu 2020.

II. Teme zasedanja

Razprava na posvetu bo potekala o prednostih in izzivih okvira EU na nacionalni in evropski 

ravni ter temeljila na poglobljeni oceni okvira EU (ki jo je Evropska komisija objavila decembra 

2018) ter zadnjem poročilu Evropske komisije iz septembra 2019, ki je osredotočeno na 

evalvacijo uresničevanja ukrepov za vključevanje Romov v državah članicah, torej na nacionalni 

ravni. Poglobljena ocena Evropske komisije iz decembra 2018 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, hkrati pa tudi, da so potrebni nadaljnji ukrepi 

tako na evropski kot nacionalni ravni za izboljšanje vključenosti Romov v družbo tudi po letu 

2020.

Med udeleženci dogodka bodo predstavniki nacionalnih kontaktnih točk za Rome, evropski 

poslanci, predstavniki civilne družbe (dejavni na evropski, nacionalni in lokalni ravni), 

mednarodnih organizacij in predstavniki pristojnih služb Evropske komisije. V Sloveniji je 

nacionalna kontaktna točka za Rome Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, zaradi 

česar je pomembno, da se njegov predstavnik udeleži tega posveta. 

Osrednje teme, o katerih bo potekala razprava na posvetu, so:

- oblikovanje in vsebina prihodnjih politik za vključevanje Romov, torej po letu 2020;

- merjenje napredka na področju enakosti in vključevanja Romov po letu 2020;

- aktivnosti za boj proti anticiganizmu in za spodbujanje aktivne udeležbe in participacije 

Romov pri oblikovanju in uresničevanju ukrepov po letu 2020;

- kako upoštevati raznolikost Romov pri oblikovanju politik in ukrepov po letu 2020.

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

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

vsebinskih točkah. 

III. Stroški udeležbe

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

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

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