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Priloga 4 
 
Podrobni podro čni programi in ukrepi samoupravnih lokalnih skupnos ti, kjer živijo Romi, 
sprejeti na podlagi Nacionalnega programa ukrepov V lade Republike Slovenije za Rome 
za obdobje 2010-2015, november 2013 1: 
 

 
Občina 

 
Sprejet podrobni podro čni 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 
 

 
Sprejet program ukrepov v občini Črnomelj.  

  

                                                      
1 VIR: Informacije občin, prejete na podlagi zaprosila urada št. 00701-4/29013-UN/2 z dne 7. 11. 2013 in 
ponovnega zaprosila št. 00701-4/2013-UN/14 z dne 26. 11. 2013. Prejeti odgovori občin se hranijo v zbirki 
dokumentarnega gradiva urada. Pregled je bil v fazi usklajevanja z občinami naknadno še dopolnjen 
(februar 2014).  
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Občina Dobrovnik 
 

Občina podrobnega področnega programa še 
ni sprejela in načrtuje k temu pristopiti v letu 
2014. 
 

 
Občina Grosuplje 
 

 
Občina podrobnega področnega programa še 
ni pripravila. Občina je sporočila, da je bila za 
to nalogo med drugim zadolžena Komisija za 
spremljanje položaja romske skupnosti 
ustanovljena pri Občinskem svetu Občine 
Grosuplje. Zaradi bolezni in smrti predsednice 
je za nekaj časa zamrlo tudi aktivno delovanje 
komisije. Sedaj naj bi komisija imela novega 
predsednika in naj bi začela tudi z aktivnostmi 
za pripravo tega dokumenta. 
 

 
Občina Ko čevje 
 

 
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 zaenkrat še nima sprejetega 
podrobnega področnega programa, je pa ta v 
pripravi. Občina pripravlja dokument pod 
delovnim nazivom Strategija reševanja 
romske tematike v občini Krško za obdobje 
2014 – 2020. Dokument je v fazi osnutka in 
bo pripravljen za sprejem na občinskemu 
svetu Občine Krško v začetku naslednjega 
leta. 
 

 
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 podrobnega področnega programa še 
ni sprejela in načrtuje k temu pristopiti v letu 
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2014.  
Občina je še sporočila, da imajo vsa naselja, 
kjer večinsko živijo pripadnice in pripadniki 
romske skupnosti, dostop do pitne vode, 
elektrike in urejen odvoz odpadkov; v letu 
2013 je bil sprejet nov OPN, kjer je večina 
zemljišč, na katerih so postavljena bivališča, v 
območju stavbnih zemljišč in je tam možna 
legalizacija črnih gradenj; večina teh zemljišč 
je v lasti občine. 
 

 
Občina Puconci 
 

 
Občina podrobnega področnega programa še 
ni sprejela, načrtuje pa v prihodnosti k temu 
pristopiti. 
 

 
Občina Rogašovci 
 

 
Občina zaenkrat še nima sprejetega 
podrobnega področnega programa, njegovo 
pripravo načrtuje v letu 2014. Kljub temu 
občina izvaja ustrezne ukrepe predvsem na 
področju urejanja komunalne infrastrukture in 
na področju prostorskega načrtovanja. Občina 
ima sprejet OPN, ki za vsa romska naselja 
predvideva sprejetje OPPN-jev (predvideno v 
proračunu občine za leto 2014).  
 

 
Občina Semi č 
 

 
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), še 
posebej naselje na Trdinovi cesti, ki ima vodo, 
elektriko, cesto s hodnikom za pešce in javno 
razsvetljavo, fekalno kanalizacijo; za naselje 
na Draškovcu je predvidena selitev na 
lokacijo, od sedanje oddaljeno pribl. 200 
metrov (lokacija je že opredeljena kot stavbno 
zemljišče, pripravil se bo OPPN, investicije pa 
so predvidene v prihodnjih letih, predvsem v 
primeru pridobitve nepovratnih sredstev). 
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Občina Tišina 
 

 
Brez odziva občine. 

 
Občina Trebnje 
 

 
Občina nima pripravljenega posebnega 
podrobnega področnega programa, izvaja pa 
številne ukrepe za večjo vključenost pripadnic 
in pripadnikov romske skupnosti. Občina 
načrtuje, da bi v naslednjih 10 letih lahko 
govorili o popolni socialni vključenosti romske 
populacije na njenem območju. V prihodnje 
občina načrtuje tudi sprejetje kratke strategije 
z jasno izraženimi cilji. 
 

 
Občina Turniš če 
 

 
Sprejet podrobni področni program, ki je bil že 
realiziran (podrobnejše poročilo bodo še 
posredovali). Občina je sporočila, da planira 
novelacijo programa, ko bodo znane 
nacionalne smernice za to področje v novi 
finančni perspektivi. 
 

 
Mestna ob čina Murska Sobota 
 

 
Sprejet program ukrepov v Mestni občini 
Murska Sobota. 
 

 
Mestna ob čina Novo mesto 
 

 
Sprejeta Strategija 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 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 
 

 
Brez odziva občine. 

 
Občina Škocjan 
 

 
Občina nima pripravljenega posebnega 
podrobnega področnega programa, ima pa 
osnovano Komisijo za reševanje romske 
tematike v Občini Škocjan in posebno 
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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 
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 je že dve leti in tako bo tudi 
v letu 2014 izvajala 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. 

 
 


