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PRILOGA 2
Podrobni področni programi in ukrepi samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer živijo Romi,
sprejeti na podlagi Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome
1
za obdobje 2010-2015, februar 2015 :

Občina

Sprejet podrobni področni program oz.
ukrepi po NPUR 2010-2015

Občina Beltinci

Brez odziva občine.

Občina Cankova

Občina nima pripravljenega posebnega
podrobnega področnega programa, izvaja pa
ukrepe za večjo vključenost pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti: vključitev
romskih naselij v OPN in njihova legalizacija
oziroma komunalno opremljanje, ukrepi na
področju izobraževanja in zaposlovanja ter
kulturne in športne dejavnosti.

Občina Črenšovci

Občina nima pripravljenega posebnega
podrobnega področnega programa, izvaja pa
ukrepe za večjo vključenost pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti: v veljavnem
OPN sta romski naselji Kamenci in Trnje
opredeljeni kot stavbna zemljišča; v obeh
naseljih je zagotovljena pitna voda,
kanalizacija, elektrika in javna razsvetljava;
ureja se zasebno lastništvo zemljišč,
parcelacija in komunalno urejanje; ureja se
legalizacija objektov in pridobivanje gradbenih
dovoljenj; v naselju Kamenci pa se zagotavlja
še dodatna ponudba, in sicer izgradnja
informacijskega centra, konjušnice in
romskega muzeja.

Občina Črnomelj

Občina je sprejela Program ukrepov za Rome
v občini Črnomelj za obdobje 2011-2016.

Občina Dobrovnik

Občina podrobnega področnega programa še
ni sprejela, pripravo tovrstnega dokumenta
načrtuje v letu 2015.
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VIR: Informacije občin, prejete na podlagi zaprosila urada št. 54201-1/2014-UN/6 z dne 8. 1. 2015.
Prejeti odgovori občin se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva urada.
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Občina Grosuplje

Občina na podlagi NPUR 2010-2015 sicer še
ni sprejela akcijskega načrta za izboljšanje
položaja Romov v občini, je pa v okviru
Strategije razvoja socialnega varstva v Občini
Grosuplje 2011-2015, ki je strateški dokument
socialne politike v občini, opredelila dva
programa namenjena izključno romski
populaciji: Izobraževanje odraslih pripadnikov
romske skupnosti; in Preprečevanje in
preseganje socialne izključenosti Romov v
Občini Grosuplje. Ukrepi za izboljšanje
položaja Romov so torej opredeljeni v okviru
občinske strategije socialnega varstva.

Občina Kočevje

Občina je izdelala akcijski načrt in ga
predložila v potrditev OS, ki ga je obravnaval,
a ga ni sprejel. OS je sprejel sklep, da se
nemudoma pristopi k izdelavi novega
akcijskega načrta.

Občina Krško

Občina še nima sprejetega akcijskega načrta
za vključevanje Romov (Strategija reševanja
romske problematike v občini Krško za
obdobje 2015-2025). V ta namen je župan
občine Krško imenoval projektno skupino, ki je
že začela z delom, strategija pa naj bi bila
uvrščena na dnevni red seje OS spomladi
2015.

Občina Kuzma

Občina zaenkrat še nima izdelanega
podrobnega področnega načrta, njegovo
pripravo pa načrtuje v naslednjih nekaj
mesecih.

Občina Lendava

Občina nima pripravljenega posebnega
podrobnega področnega programa, izvaja pa
ukrepe za večjo vključenost pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti: sprejet
Stanovanjski program Občine Lendava za
obdobje 2010-2015, priprava OPN in
umestitev naselja v Dolgi vasi ter njegovo
predvideno komunalno urejanje, dodeljevanje
finančnih pomoči romskim družinam glede
stanovanjskih zadev, dodeljevanje sredstev
(preko javnih razpisov občine) za delovanje
društev.

Občina Metlika

Občina še nima sprejetega akcijskega načrta
za vključevanje Romov, na delovnem
sestanku, ki ga je sklicala MO Novo mesto, pa
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je bilo dogovorjeno, da bodo dolenjskobelokranjske občine sprejele strategijo po
vzoru strategije MO Novo mesto in bodo v ta
namen prejele tudi oporne točke. Drugače je
romska tematika vključena v različne
programe in ukrepe občine, ki se nanašajo na
posamezna vsebinska področja.

Občina Puconci

Občina podrobnega področnega programa še
ni sprejela, izvaja pa različne ukrepe,
namenjene romski skupnosti. V prihodnosti
načrtuje sprejem celovitega dokumenta.

Občina Rogašovci

Občina ima sprejet akcijski načrt socialne
vključenosti Romov za obdobje 2014-2017.

Občina Semič

Občina meni, da ne potrebuje dodatnega
podrobnega področnega programa skladno z
ZRomS-1 in NPUR 2010-2015, saj izvaja
ukrepe za večjo vključenost pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti na podlagi
sprejete Strategije razvoja Občine Semič do
leta 2020, kamor so zajeti projekti s področja
predšolskega, osnovnošolskega in
izobraževanja odraslih ter ureditev naselja
Sovinek.

Občina Šentjernej

Občina nima sprejetega podrobnega
področnega programa in ga tudi ne načrtuje,
saj naj bi bile vse površine v romskih naseljih
v občini Šentjernej z OPN opredeljene kot
stavbna zemljišča; vsa romska naselja naj bi
tudi imela urejeno osnovno komunalno
infrastrukturo (cesta, vodovod, elektrika).

Občina Tišina

Občina nima sprejetega podrobnega
področnega programa in ga tudi ne načrtuje,
saj meni, da gre s tem samo za povečanje
birokracije. Prepričani so, da je najboljši
akcijski načrt življenje samo, ki ga v občini
živijo skupaj z romskimi prebivalci. V občini
naselje, kjer živijo prebivalci romske skupnosti
obravnavajo enakopravno kot ostala naselja.
V naselju je kanalizacija, vodovod, asfaltno
omrežje, pločniki, ulična razsvetljava,
telefonske povezave, različna romska društva
pa se enakovredno vključujejo v razpise, ki jih
objavlja občina.

Občina Trebnje

Občina je sprejela Strategijo reševanja
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romskega vprašanja v Občini Trebnje za
obdobje 2014–2020.

Občina Turnišče

Sprejet podrobni področni program, ki je bil že
realiziran. Občina je že v letu 2013 sporočila,
da planira novelacijo programa, ko bodo
znane nacionalne smernice za to področje v
novi finančni perspektivi. Drugače občina
izvaja posamezne ukrepe na področju
vključevanja Romov (izobraževanje,
zaposlovanje, kultura, bivanjske razmere,
itd.).

Mestna občina Murska Sobota

Občina ima sprejet program ukrepov v Mestni
občini Murska Sobota.

Mestna občina Novo mesto

Občina ima sprejeto Strategijo reševanja
romske tematike v Mestni občini Novo mesto
za obdobje 2013-2020.

Občina Brežice

Občina še nima sprejetega podrobnega
področnega programa, ne glede na to pa je
romsko naselje uvrstila v OPN, vodi razgovore
z lastniki parcel na območju naselja in skuša
delovati v skladu s sprejetim NPUR 20102015. Občina je v zvezi s pripravo
podrobnega področnega programa sporočila,
da je OS občine leta 2011 sprejel sklep o
ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja
romske skupnosti v občini Brežice, občina pa
je šele avgusta 2013 s strani romske
skupnosti prejela predloge za članstvo v
komisiji. Septembra 2013 je OS imenoval
komisijo, ki naj bi takoj pristopila tudi k pripravi
podrobnih področnih programov.

Občina Ribnica

Občina podrobnega področnega programa še
ni sprejela, izvaja pa določene ukrepe za
večjo socialno vključenost Romov.

Občina Škocjan

Občina nima pripravljenega posebnega
podrobnega področnega programa, ima pa
osnovano Komisijo za reševanje romske
tematike v Občini Škocjan in posebno
operativno delovno skupino za pomoč pri
ureditvi bivanjskih razmer v romskem naselju
Dobruška vas v Občini Škocjan, ki skupaj z
občino izvajata vse potrebne ukrepe, ki so po
mnenju občine v prostoru potrebni. Po
informacijah občine bo delovno telo v
4

prihodnje izvajalo mediacije z Romi, iskalo
ustrezne rešitve in opravilo razgovor z vsako
družino posebej, da se na tak način pridobi
posnetek stanja oziroma volje Romov. Občina
bo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve –
Policijo in OŠ Frana Metelka Škocjan
pristopila k realizaciji projekta SKUPA-J, ki bo
po informacijah občine zagotovil predšolsko
vzgojo otrok v naselju z namenom
premagovanja socialnih ovir in izboljšanja
sobivanja. Občina izvaja Javna dela za Rome.
Z realizacijo zastavljenih ciljev (posnetkom
stanja na terenu) bo občina pridobila
informacije in si bo lahko zastavila cilje ter
načrte za pripravo podrobnega področnega
programa ter ukrepov.
Mestna občina Ljubljana
Občina nima sprejetega podrobnega
področnega programa in ga tudi ne načrtuje.
Občina je sporočila, da se Romi v Mestni
občini Ljubljana lahko vključujejo v vse
programe in ukrepe, ki jih izvaja občina.
Udeležencev (npr. pri javnih razpisih za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
uveljavljanje različnih pomoči, javni razpisi
sofinanciranja na različnih področjih) ne
sprašujejo, ali so pripadniki kakšne skupnosti,
npr. romske.
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