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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), 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 je v letu 2018 sodelovala z Uradom Vlade RS za narodnosti v 
okviru projekta »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v 
Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme 
za Rome – SIFOROMA2«, skozi katerega je kot rezultat skupinskega, 
multidisciplinarnega, dela nastalo delovno gradivo oziroma predlog 
dokumenta Akcijski načrt Občine Beltinci za vključevanje Romov v 
romskem naselju Beltinci, ki je bil januarja 2019 predan občini v 
nadaljnje dopolnitve in obravnavo.

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 Cankova v letu 2018 občina ni izvedla večjih aktivnosti, ki se 
nanašajo na romsko skupnost, je pa omogočila v romskem naselju 
Krašči vsem gospodinjstvom priklop na električno energijo in sprejela 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki vključuje vsa romska naselja v 
občini. Največ težav ima občina s prostorskim urejanjem, posamezni 
objekti so namreč zgrajeni na črno in v nekaterih primerih tudi na 
zemljiščih, ki niso v lasti graditelja, zato bo potrebno izdelati občinski 
podrobni prostorski načrt, kar pa občini predstavlja velik problem 
zaradi zagotavljanja finančnih sredstev za odpravo nastale situacije.

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 Program ukrepov za Rome v Občini 
Črnomelj za obdobje 2017–2021 . 
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Občina Dobrovnik Občina podrobnega področnega programa ni sprejela, izvaja pa 
različne ukrepe za večjo vključenost pripadnic in pripadnikov romske 
skupnosti. Pri načrtovanju ukrepov občina sledi Strategiji razvoja 
romske skupnosti v Pomurju do leta 2020, ki je celovit programski 
dokument romske skupnosti na regionalni ravni in je nastal leta 2013 
v okviru projekta Romano kher – Romska hiša, sofinanciranega preko 
MDDSZ iz finančnih sredstev ESS in državnega proračuna. 

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 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 je v oktobru 2018 sprejela Strategijo reševanja romske 
problematike v občini Krško za obdobje 2018–2022. 

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 ter njegovo predvideno komunalno urejanje, dodeljevanje 
finančnih pomoči romskim družinam glede stanovanjskih zadev, 
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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. Novega akcijskega načrta za naslednje obdobje 
občina še nima sprejetega.

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. Iz tega razloga občina ne izvaja posebnih aktivnosti samo za 
romsko naselje, ampak je to povsem enakopravno, kot vsa ostala 
naselja v občini, vključeno v izvedbo investicij, projektov itd. 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 romskega vprašanja v Občini
Trebnje za obdobje 2014–2020. Strategija je prikaz večletnega 
prizadevanja občine za vzpostavitev primernih bivanjskih razmer v 
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romskem naselju Vejar in aktivnosti za zagotovitev osnovne 
infrastrukture. Občina se sistematično in zelo konkretno ter 
operativno loteva naslavljanja izzivov. Rešitve išče multidisciplinarno 
in v dialogu z vsemi pristojnimi institucijami, ki delujejo na lokalni 
ravni. Od leta 2017 ima občina vzpostavljen Multidisciplinarni aktiv za 
integracijo pripadnikov romske skupnosti v Občini Trebnje, 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. Delo tima koordinira občina. 

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.

V letu 2018 je bila aktivnost občine, da je sprejela OPPN za novo 
blokovsko ureditev v naselju Pušča. Romom se je pomagalo tudi pri 
sanaciji hiš – stroški prekrivanja streh in dodeljevanje enkratnih 
denarnih pomoči.

Na lokalni ravni je vzpostavljeno medinstitucionalno sodelovanja 
preko Komisije za romska vprašanja, ki na svojih sejah vključuje vse 
institucije, ki se ukvarjajo z romsko populacijo.

Mestna občina 
Novo mesto

Mestna občina Novo mesto ima na podlagi drugega odstavka 6. člena 
Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
33/07) sprejeto Strategijo za reševanje romske tematike v MO Novo 
mesto za obdobje 2013 do 2020. Strategija določa konkretne 
izvedbene ukrepe za uspešnejše vključevanje romske skupnosti v 
slovensko družbo in njihove večje prevzemanje odgovornosti za svoj 
razvoj.

Strategija se s predvidenimi ukrepi urejanja prostorske problematike 
romskih naselij z namenom izboljšanja bivalnih razmer pripadnikov 
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romske skupnosti dopolnjuje s prostorskimi načrti. V letu 2009 so bila 
s sprejetim Občinskim prostorskim načrtom v poselitveni sistem 
vključena vsa romska naselja v občini, razen romskega naselja 
Žabjak. V letu 2018 pa je bilo s spremembo in dopolnitvijo 
prostorskega načrta v poselitveni sistem vključeno tudi to romsko 
naselje.

Vsa romska naselja oziroma večina zemljišč v romskih naseljih so 
infrastrukturno urejena, območje Žabjaka pa se ureja s projektom, ki 
ga sofinancira država in bo zaključen v letu 2020.

Občina Brežice Občina Brežice že dalj časa aktivno deluje na področju reševanja 
romske problematike na svojem območju. Občina Brežice sicer nima 
pripravljenega posebnega podrobnega področnega programa, vendar 
kljub temu izvaja ukrepe za večjo vključenost pripadnic in pripadnikov 
romske skupnosti. V skladu s svojimi pristojnostmi je Občina Brežice 
pristopila k urejanju prostorske problematike romske skupnosti v 
romskem naselju Krušče in tamkajšnjih bivanjskih razmer, izvaja pa 
tudi druge ukrepe na področju izobraževanja in socializacije ter drugih 
dejavnosti.

Na predlog župana je Občinski svet Občine Brežice dne 19. 4. 2011 
sprejel sklep o ustanovitvi in sestavi Komisije za spremljanje položaja 
romske skupnosti v Občini Brežice. Naloge komisije so vezane na 
spremljanje in obravnavo položaja pripadnikov romske skupnosti v 
Občini Brežice, zlasti spremljanje položaja romske skupnosti, dajanje 
pobud in predlogov, sodelovanje z romskimi društvi itd. V letu 2018 
se je komisija sestala večkrat. Na sejah so obravnavali varnostne 
razmere na območju romskega naselja Krušče, stanje na Osnovni 
šoli Cerklje ob Krki, ki na območju občine vključuje romsko populacijo 
in druga vprašanja v zvezi z urejanjem romske problematike na 
območju Občine Brežice.

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 
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opremili oba romska naselja z vodo.

Mestna občina 
Ljubljana

Občina nima sprejetega podrobnega področnega programa in ga tudi 
ne načrtuje. Občina je sporočila, da že več let v odzivih državnim 
organom v zvezi z urejanjem romske problematike opozarja, da se 
glede na svojo demografsko strukturo ne sooča s specifično 
problematiko, ki bi se dotikala romskega prebivalstva. Romi in 
Rominje so obravnavani enako kot vsi ostali občani in občanke 
Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana ne razlikuje 
občanov po etični pripadnosti in niti nima pravne podlage za vodenje 
evidenc glede etične pripadnosti. Za območja, kjer po razpoložljivih 
podatkih prebivajo Romi, ni mogoče govoriti o »izoliranih romskih 
naseljih« avtohtone oblike, ampak gre za mešano in raznoliko 
zastopanost z drugimi prebivalci.

Romi v Mestni občini Ljubljana se 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 Ljubljana ocenjuje, da dejavno uresničuje cilje iz 8. 
člena ZRoms-1, in sicer na naslednje načine:

 v Mestni občini Ljubljana že od leta 2012 deluje Delovna 
skupina za romska vprašanja, v kateri so tako predstavniki 
mestne uprave, kot tudi predstavniki Policije, Centra za 
socialno delo in predstavniki romskih društev;

 v letu 2018 je Mestna občina Ljubljana prisluhnila Romom v 
Ljubljani in njihovim društvom in v brezplačno uporabo za 
obdobje 5 let oddala poslovni prostor v Ljubljani; 

 Romi se s programi svojih društev lahko prijavijo na razpise v 
MOL, kar velja za kulinariko, predstavitev romske kulture in 
podobno.

Mestna občina Ljubljana ocenjuje, da je v okviru skrbi za ranljive 
skupine nedvomno poskrbljeno za spremljanje njihovega položaja in s 
tem tudi za uresničevanje njihovih interesov.

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.

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.


