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

mag. Stanka Baluha, na zaključni konferenci »Vključevanje Romov – izpolnjevanje 

predpogojev za učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«, Zagreb, 

Hrvaška, dne 15. julija 2022 – 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 zaključni konferenci »Vključevanje Romov –
izpolnjevanje predpogojev za učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«, 
Zagreb, Hrvaška, dne 15. julija 2022.

                                                                                      Barbara Kolenko Helbl
                                                                                   generalna sekretarka vlade

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

Stanka Baluha, na zaključni konferenci »Vključevanje Romov – izpolnjevanje predpogojev za 
učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«, Zagreb, Hrvaška, dne 
15. julija 2022.

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, 
Maja Mamlić, podsekretarka 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 evrov v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

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 evrov:
(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

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 evrov: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega predpisa vpliva na:
 pristojnost občin
 delovanje občin
 financiranje občin

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

Baluha, na zaključni konferenci »Vključevanje Romov – izpolnjevanje predpogojev za 
učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«, Zagreb, Hrvaška, dne 
15. julija 2022.



PRILOGI

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 zaključni konferenci »Vključevanje 

Romov – izpolnjevanje predpogojev za učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne 

manjšine – FAZA I«, Zagreb, Hrvaška, dne 15. julija 2022.

                                                                                                                                                                                   
Barbara Kolenko Helbl

                                                                                        generalna sekretarka vlade

Sklep prejmejo: 

– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,

– Ministrstvo za zunanje zadeve.



INFORMACIJA

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

Baluha, na zaključni konferenci »Vključevanje Romov – izpolnjevanje predpogojev za 

učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«, 

Zagreb, Hrvaška, dne 15. julija 2022.

I. Namen obiska

Urad Vlade Republike Hrvaške za človekove pravice in pravice narodnih manjšin, ki je vladni urad 
na Hrvaškem, ki ima podobno vlogo in naloge, kot jih ima v Sloveniji Urad Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti (v nadaljnjem besedilu: UN), je povabil direktorja UN, mag. Stanka 
Baluha, da z vsebinskim prispevkom na temo položaja Romov sodeluje na zaključni konferenci 
hrvaškega vladnega urada z naslovom »Vključevanje Romov – izpolnjevanje predpogojev za 
učinkovito izvajanje politik, usmerjenih v narodne manjšine – FAZA I«. Gre za zaključno 
konferenco projekta, ki ga izvaja hrvaški vladni urad in ki si prizadeva za povečanje števila mladih 
Romov v izobraževalnem sistemu. Mag. Stanko Baluh je bil zaprošen, da na konferenci predstavi 
položaj Romov v Sloveniji. V luči sodelovanja in odličnih odnosov, ki jih ima UN že vrsto let s 
hrvaškim uradom na področju varstva pravic narodnih manjšin, je udeležba predstavnika UN 
nujna in zaželena. 

Direktor UN, mag. Stanko Baluh, se bo tako odzval na vabilo in se udeležil konference v Zagrebu, 
ki bo potekala 15. julija 2022.

II. Program obiska

Konferenca bo potekala v Hotelu Dubrovnik v Zagrebu z začetkom ob 11.00. Na konferenci bo 
mag. Stanko Baluh sodeloval kot predstavnik UN in bo z vsebinskim prispevkom predstavil 
položaj Romov v Sloveniji. Po potrebi bo sodeloval tudi v razpravi, kjer bo zagovarjal stališča 
Slovenije na temo romske skupnosti v Sloveniji.

Zaključek konference je predviden ob 13.30.

III. Stroški udeležbe

Stroške namestitve krije Urad Republike Hrvaške za človekove pravice in pravice narodnih 
manjšin, ostale stroške udeležbe mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti v zvezi s službeno potjo, pa krije Urad Vlade Republike Slovenije za 
narodnosti na PP 131002.
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