Vabljeni na
Priložnost. Ideje. Prihodnost.
Nacionalni posvet »Prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi
v Republiki Sloveniji«,
ki bo v petek, 11. novembra 2016, ob 9.30 v
dvorani Grandis, Brdo pri Kranju (Predoslje 39, 4000 Kranj).

O romskih naseljih vemo veliko, a še vedno premalo. Romska naselja v Sloveniji soustvarjajo
slovensko kulturno krajino, a hkrati v nekaterih okoljih predstavljajo specifičen prostorski in
socialni izziv.
Skrb za uspešno prostorsko bivanjsko ureditev je odgovornost posameznika, lokalne skupnosti
in države. Ta posvet je priložnost za vse, ki smo vključeni v proces oblikovanja in izvajanja
politik na nacionalni in na lokalni ravni, da izmenjamo poglede na dejansko stanje, pregledamo
izkušnje in skupaj premislimo o naslednjih in najbolj nujnih korakih.
Vaš glas je dragocen, saj bomo le skupaj lahko poiskali najboljše rešitve in predlagali
učinkovite ukrepe. Pomen vključevanja vidika prostorske ureditve območij, kjer živijo Romi, v
uspešno prostorsko bivanjsko urejeno celoto, za nikogar ni in ne sme biti drugotnega pomena.

Bodite z nami, da bomo skupaj odgovorili na vprašanja, kje smo, kam želimo in kako bomo
dosegli želene cilje.

Vljudno prosimo, da nam vašo udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do 4. 11. 2016 po
elektronski pošti na naslov gp.un@gov.si ali na telefonsko številko urada 01 478 11 80, kjer
dobite tudi vsa ostala pojasnila, povezana z dogodkom.

mag. Stanko Baluh
direktor
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Program
Priložnost. Ideje. Prihodnost.
Nacionalni posvet »Prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi
v Republiki Sloveniji«

8.30–9.30
Prihod in registracija
9.30–9.40
Dobrodošlica
Nina Brasseur, dijakinja na poti do svojih sanj
Uvodni nagovor
mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti
9.40–10.30
Uvod v prostorsko ureditev območij, kjer živijo Romi:
srečanje različnih perspektiv
Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Službe za sistem okolja in prostora
Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje
Vida Hočevar, prebivalka naselja Vejar v Občini Trebnje
10.30–10.45
Osrednji nagovor
dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije
10.45–11.10
Odmor
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11.10–12.45
Interaktivna izmenjava izkušenj:
Kaj se lahko naučimo iz uspešnih primerov urejanja območij, kjer živijo Romi?
Kateri so še naši neizkoriščeni potenciali?
12.45–13.30
Kosilo
13.30–15.15
Ključni izzivi:
Kaj nam preprečuje, da ne napredujemo hitreje?
15.15–15.40
Odmor
15.40–16.15
Predlogi rešitev:
Kako in kje lahko najučinkoviteje delujemo, da pridemo do želenega cilja?
Kako lahko vsak sam pripomore k uspešnim rešitvam?
Katero podporo še potrebujemo?
16.15–16.30
Zaključek:
Kateri bodo naši naslednji koraki?
Kaj se bo dogajalo v nadaljnjem procesu projekta?

Dogodek bosta povezovala Sandi Horvat in Rahela Hojnik Kelenc ter moderirala
Marjeta Novak z ekipo.
Nacionalni posvet organizira Urad Vlade RS za narodnosti v sklopu projekta Krepitev nacionalnega
posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome, ki ga sofinancira
Evropska Unija.
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