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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 Evropski platformi za vključevanje Romov, Praga, Češka, 25. in 26. 

oktobra 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 Evropski platformi za vključevanje Romov, Praga, 
Češka, 25. in 26. oktobra 2022.

                                                                                      Barbara Kolenko Helbl
                                                                                   generalna sekretarka vlade

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

Stanka Baluha, na Evropski platformi za vključevanje Romov, Praga, Češka, 25. in 26. 
oktobra 2022.

Sklep prejmejo: 
– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, 

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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, 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 Evropski platformi za vključevanje Romov, Praga, Češka, 25. in 26. oktobra 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 Evropski platformi za vključevanje 

Romov, Praga, Češka, 25. in 26. oktobra 2022.

                                                                                                                                                                                   
Barbara Kolenko Helbl

                                                                                        generalna sekretarka vlade

Sklep prejmejo: 

– Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti,

– Ministrstvo za zunanje zadeve,

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.



INFORMACIJA

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

Baluha, na Evropski platformi za vključevanje Romov, Praga, Češka, 25. in 26. oktobra 

2022

I. Namen obiska

Evropska platforma za vključevanje Romov združuje države članice in njihove vlade, institucije 

Evropske unije (EU), druge mednarodne organizacije, predstavnike lokalnih oblasti držav članic 

EU in predstavnike romske civilne družbe. Njen cilj je spodbuditi sodelovanje in izmenjavo 

izkušenj med vsemi zainteresiranimi stranmi o uspešnih politikah in praksah vključevanja Romov 

v družbo. Zamisel o evropski platformi se je pojavila na Evropskem vrhu o Romih v Bruslju 

septembra 2008, ko so države članice EU pozvale Evropsko komisijo, naj organizira izmenjavo 

dobrih praks in izkušenj med državami EU na področju vključevanja Romov, zagotovi analitično 

podporo in spodbudi sodelovanje med vsemi, ki delujejo na področju vključevanja Romov v okviru 

celostne evropske platforme. Evropska komisija vsako leto, običajno v sodelovanju z državo

članico, ki predseduje Svetu EU, organizira dogodek Evropska platforma za vključevanje Romov. 

Gre torej za obliko posvetovalnega participativnega foruma na ravni EU, kjer je glavnim 

deležnikom v procesu vključevanja Romov (nacionalnim, lokalnim, civilno-družbenim in romskim) 

zagotovljena priložnost, da razpravljajo in razmišljajo o najbolj ključnih izzivih, ki vplivajo na 

položaj romske skupnosti v Evropi. 

Tokratno, 15. srečanje Evropske platforme za vključevanje Romov bo potekalo 25. in 26. oktobra 

2022 v Pragi na Češkem. Dogodek bo organiziran na hibridni način, delno v živo in delno na 

daljavo. Mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti in 

predstavnik slovenske nacionalne kontaktne točke za Rome, se ga bo udeležil v živo ter s tem 

potrdil zavezanost Republike Slovenije prizadevanjem za izboljšanje položaja romske skupnosti 

v Sloveniji in EU.

II. Teme dogodka

Srečanje bo potekalo v dveh delih, prvi dan bo predvidoma namenjen politični diskusiji, drugi dan 

pa bo potekala interaktivna izmenjava izkušenj vseh udeležencev. Namen tokratnega sestanka 

Evropske platforme za vključevanje Romov je omogočiti vsem udeležencem, da skupaj 

razpravljajo o tem, kako okrepiti in izboljšati uresničevanje politik za vključevanje Romov v družbo 

ter ukrepov, ki izhajajo iz teh politik. Pri tem bo poudarek na skupni odgovornosti vseh deležnikov, 

vključenih v proces vključevanja Romov v družbo, to je nacionalnih oblasti, lokalnih oblasti in 

Romov. Na dogodku se bo naslovilo tudi vprašanje položaja ukrajinskih romskih beguncev ter 

opravila delavniška izmenjava mnenj in dobrih praks na temo odprave segregacije v 

izobraževanju in pri dostopu do stanovanj ter glede možnosti financiranja ukrepov za izboljšanje 

enakosti, vključevanja in udeležbe Romov. Predvidena je aktivna udeležba mag. Stanka Baluha, 

direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, v razpravi ob posameznih točkah 

dnevnega reda.

III. Stroški udeležbe

Stroške letalskih vozovnic in namestitve za mag. Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade 

Republike Slovenije za narodnosti, krije Evropska komisija, ostale stroške v zvezi s službeno 

potjo pa Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti na PP 131002.
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