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Podrobni področni programi in ukrepi samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer živijo Romi, 

sprejeti na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 

33/07), marec 2018: 

 

 

Občina 

 

Sprejet podrobni področni program oziroma ukrepi po 

ZRomS-1 

 

 

Občina Beltinci 

 

 

Občina še nima sprejetega podrobnega področnega 

programa oziroma akcijskega načrta, vendar izvaja 

določene ukrepe za večjo vključenost pripadnic in 

pripadnikov romske skupnosti. 

 

 

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 dne 6. 7. 2017 sprejela nov Program ukrepov za 

Rome v Občini Črnomelj za obdobje 2017–2021 .  

 

 

Občina Dobrovnik 

 

 

Občina podrobnega področnega programa še ni sprejela, 

pripravo tovrstnega dokumenta načrtuje v letu 2015. 

 

 

Občina Grosuplje 

 

 

Občina ni sprejela posebnega akcijskega načrta za 

izboljšanje položaja Romov v občini, je pa v okviru 

Strategije razvoja socialnega varstva v Občini Grosuplje 
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2011–2015 in aktualnega strateškega dokumenta 

Dolgoročni občinski strateški načrt 2015–2020, ki 

predstavljata strateška dokumenta socialne politike in 

razvoja v občini, opredelila dva programa namenjena 

izključno romski populaciji: Izobraževanje odraslih 

pripadnikov romske skupnosti; in  Preprečevanje in 

preseganje socialne izključenosti Romov v Občini 

Grosuplje. Občina aktivno pristopa tudi k izboljšanju 

infrastrukturnih razmer v romskih naseljih s pripravo podlag 

in projektov za zagotovitev osnovne komunalne 

infrastrukture v romskih naselij. Za te potrebe občina 

pridobiva finančna sredstva na javnih razpisih pristojnega 

ministrstva in jih zagotavlja tudi v občinskem proračunu. 

 

 

Občina Kočevje 

 

 

Občina je v preteklosti izdelala akcijski načrt in ga predložila 

v potrditev OS, ki ga je obravnaval, a ga ni sprejel. Po 

sprejemu NPUR 2017–2021 je občina začela s pripravo 

novega akcijskega načrta, ki bo predvidoma izdelan do 

konca 2018 oziroma v začetku leta 2019. 

 

 

Občina Krško 

 

 

Občina Krško še ni sprejela podrobnega področnega 

programa ukrepov (oziroma akcijskega načrta ali strategije) 

na področju romske problematike. Župan občine Krško je 

aprila 2017 imenoval novo projektno skupino za izdelavo 

Strategije reševanja romske problematike v občini Krško za 

obdobje 2017–2020. Komisija se uradno še ni sestala, 

občinska uprava je pripravila predlog osnutka strategije, ki 

bo pripravljen za prvo uradno sejo skupine, ki bo v mesecu 

februarju 2018. Sprejem strategije na občinskem svetu se 

pričakuje v prvem delu leta 2018. 

 

 

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: 

Stanovanjski program Občine Lendava, priprava OPN in 

umestitev naselja v Dolgi vasi ter njegovo predvideno 

komunalno urejanje, postopek legalizacije elektro 

priključkov za posamezna odjemna mesta v naselju v Dolgi 

vasi, partnerstvo v projektu VNRC, dodeljevanje finančnih 

pomoči romskim družinam glede stanovanjskih zadev, 

dodeljevanje sredstev (preko javnih razpisov občine) za 

delovanje društev.  

 

 

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 
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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 nima pripravljenega podrobnega področnega 

programa, izvaja pa ukrepe za večjo vključenost pripadnic in 

pripadnikov romske skupnosti, in sicer: vsa romska naselja 

so v veljavnem OPN v območju stavbnih zemljišč; v vseh 

naseljih je zagotovljena pitna voda in elektrika; v enem 

naselju je urejeno tudi odvajanje fekalnih vod v male čistilne 

naprave. Romska tematika je vključena v različne programe 

in ukrepe občine, ki se nanašajo na posamezna vsebinska 

področja: predšolsko, osnovnošolsko in izobraževanje 

odraslih, komunalno opremljanje naselij, enkratne finančne 

pomoči itd. 

 

 

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. 
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Občina Trebnje 

 

 

Občina je sprejela Strategijo reševanja romskega vprašanja 

v Občini Trebnje za obdobje 2014–2020.  

 

Strategija je prikaz večletnega prizadevanja občine za 

vzpostavitev primernih bivanjskih razmer v romskem naselju 

Vejar in aktivnosti za zagotovitev osnovne infrastrukture. 

Tako je občina leta 2010 pričela pridobivati gradbena 

dovoljenja za nelegalne gradnje na podlagi projektov za 

pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina je izvedla 

parcelacijo zemljišč in pridobila projektno dokumentacijo za 

35 stanovanjskih objektov. Od teh jih je leta 2011 34 

pridobilo gradbena dovoljenja. S tem so bili ustvarjeni pogoji 

za individualne priključke na primarne infrastrukturne vode. 

 

V letu 2016 so bile prvič dodeljene zazidljive parcele v 

naselju s sedmimi (7) prosilci in z njimi so bile podpisane 

pogodbe o najemu parcel. Potem smo izdelali smo 3 

vzorčne projektne dokumentacije za GD. Sami so se odločili 

za vzorčno verzijo projektne dokumentacije za GD in pri 

projektantu naročili izpis na najeto parcelo in ime nosilca. 

Projektant je v postopku pridobil vsa potrebna projektne 

pogoje in soglasja in vložil vlogo za pridobitev GD na UE 

Trebnje. Strošek projektanta in komunalnega prispevka 

nosijo prosilci sami. Vse geodetske meritve in parcelacije 

smo izvajali na občini. Rezultat je bil pridobitev treh GD, 3 

vloge so bile zavrnjene zaradi neplačil taks ali komunalnega 

prispevka, en prosilec je odstopil od pridobitve 

dokumentacije in ima stanovanjski problem rešen z 

modularno gradnjo. 

 

Leta 2013 je romsko naselje Vejar pridobilo še: 

− primarno cestno omrežje, 

− sekundarno cestno omrežje, 

− hodnik za pešce, 

− razširitev lokalne ceste, 

− javno razsvetljavo, 

− avtobusno postajališče, 

− meteorne vode, 

− odkup zemljišč za zaokrožitev romskega naselja v višini 

11.200 m². 

 

Od leta 2009 v naselju deluje enota vrtca Romano, ki je 

pomemben dejavnih priprave otrok na šolo, zlasti v smislu 

pridobivanja socialnih veščin in znanja slovenskega jezika. 

Trenutno so v vrtec vpisani vsi otroci v starosti od 3 do 6 let. 

 

Leta 2016 je bil uspešno izveden projekt »Vrtovi«, s katerim 

je občina pripravila zemljišče in ograjo za vrtičke, na katerih 

si družine same pridelajo sezonsko zelenjavo. 

 

Po uspešni prijavi Centra za socialno delo Trebnje na razpis 

MDDSZ za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov, 

deluje tim. romski aktivator v Vejarju od oktobra 2017. 

Primarna naloga aktivatorja je izvajanje aktivnosti za 

socialno aktivacijo odraslih Romov. 
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Junija 2017 je župan s sklepom imenoval Multidisciplinarni 

aktiv za integracijo pripadnikov romske skupnosti v Občini 

Trebnje – MDA, ki ga sestavljajo predstavniki romske 

skupnosti in institucij, ki delajo z Romi na področju 

izobraževanja (vrtci, osnovne šole, ljudska univerza), 

Zdravja (Zdravstveni dom Trebnje), varnosti (Policijska 

postaja Trebnje), uveljavljanja pravic iz javnih sredstev 

(Center za socialno delo Trebnje) ter predstavnici občine. 

V letu 2018 bomo realizirali projekt »nogometno igrišče« in 

tako dali mladim priložnost za športno aktivnost. Predvideno 

je povezovanje z enim od športnih nogometnih društev v 

Trebnjem, saj bi romska sekcija v začetku delovala pod 

njihovim okriljem. Financiranje bo zagotovljeno iz sredstev 

javnega razpisa za področje športa. 

 

 Ugotavljamo, da bo v bodoče potrebno usmeriti več 

naporov v izobraževanje – končanje osnovne šole, poklicno 

izobraževanje, vajeništvo in zaposlovanje mladih Romov. 

Menimo, da za dosego tega cilja ne bodo zadostovale 

aktivnosti na ravni občinskih institucij, potrebno bo 

sodelovanje širših družbenih struktur. Pričakujemo razpis 

štipendij MIZŠ, omogočanje vajeništva in druge vzpodbude. 

 

 

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 Murska Sobota je sprejela Občinski 

prostorski načrt - OPN za celotno območje občine V vseh 

nivojih prostorskega načrtovanja se je upoštevala tudi 

romska populacija z svojimi bivalnimi okoliši. Za naselje 

Pušča so zagotovljena nova stavbna zemljišča, saj se je že 

več let ugotavljalo potrebe po širitvi naselja z novimi 

stavbnimi zemljišči, namenjenimi za gradnjo. 

 

Vsa romska naselja so infrastrukturno urejena. Naselje 

Pušča ima urejeno vodo, elektriko, kanalizacijo, odvoz 

smeti, ceste, zagrajen večnamenski kulturni objekt, urejeno 

nogometno igrišče, vrtec, gasilski dom razsvetljava. 

Romska skupnost je zelo dobro integrirana v lokalno okolje,  

Romske organizacije in društva se  enakovredno prijavljajo  

na razpise, ki jih objavi občina, komisija za romska 

vprašanja pa se aktivno vključuje v razreševanje romskih 

vprašanj. 

 

 

Mestna občina Novo mesto 

 

 

Občina ima sprejeto Strategijo reševanja romske tematike v 

Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2020. 
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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 2010-2015. 

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 Ribnica ni sprejela podrobnega področnega 

programa in ga ne načrtuje sprejeti. Prebivalcev občine ne 

deli niti nacionalnosti, verski ali drugi pripadnosti: vsi 

prebivalci imajo enake možnosti kandidirati na vse javne 

razpise in dodeljevanja različnih pomoči (npr. pomoč ob 

rojstvu otroka, socialni programi…). 

 

 

Občina Škocjan 

 

 

Občina nima pripravljenega posebnega podrobnega 

področnega programa, ima pa komisijo za reševanje 

romske tematike, katera pa v trenutnem času ni preveč 

aktivna. Občina skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti 

izvaja projekt Skupa-j do znanja, ki je namenjen lažji 

vključitvi romskih otrok v učni program. Izkazujejo se že 

pozitivni učinki pri otrocih, ki obiskujejo delavnice. 

V naselju se izvajajo razne delavnice, ne samo za otroke, 

ampak tudi za odrasle Rome. S strokovnimi programi in 

predavanji se skuša otroke čim bolj pripraviti na vključitev v 

šolski sistem, odrasle Rome pa skušajo čim bolj socializirati 

in jih naučiti vsakdanjih opravil ter jim skozi razna 

predavanja za to pristojnih institucij predstaviti različne 

postopke, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. 

Občina sofinancira izvajanje Javnih del za Rome v Osnovi 

šoli Frana Metelka Škocjan. V sodelovanju z Zvezo Romov 

Slovenije pa so opremili oba romska naselja z vodo. 

 

 

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. 

 

 

Mestna občina Maribor 

 

Občina nima sprejetega podrobnega področnega programa 

ukrepov. Romi v Mestni občini Maribor se lahko vključujejo v 

vse programe in ukrepe, ki jih izvaja občina. 
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Mestna občina Velenje 

 

Občina nima sprejetega podrobnega področnega programa 

in ga tudi ne načrtuje. Romi v Mestni občini Velenje se 

vključujejo v vse programe in ukrepe, ki jih izvaja občina. 

 

 

    


