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SEZNANITEV s spremembo pristopa Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo v zvezi z uresničevanjem 14. člena Zakona spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja
dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 0040-9/2020/19 z dne
30. 3. 2021

Spoštovani!
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je Urad Vlade RS za narodnosti (urad)
obvestilo, da bo v prihodnje svoj pristop k naslavljanju izzivov regionalnega razvoja v zvezi
z romsko skupnostjo spremenilo. Ta odločitev temelji na dolgoletnih izkušnjah ministrstva na
področju sofinanciranja projektov občin na tem področju. MGRT namreč ugotavlja, da je bilo na
področju urejanja romskih naselij s strani ministrstva narejeno že zelo veliko in da nadaljnje
dodeljevanje sredstev za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture prek javnih
razpisov ni več smiselno. Na razpise se namreč prijavljajo iste občine, in sicer predvsem tiste,
ki imajo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih že urejeno. MGRT nadalje
ugotavlja, da s sredstvi, ki so namenjena zagotavljanju pokrivanja osnovnih življenjskih potreb
(voda, kanalizacija, elektrika) sofinancira projekte za obnovo osnovne komunalne infrastrukture
v romskih naseljih, ki jo je nekoč že sofinanciral za isti namen, oziroma, da sofinancira izgradnjo
pločnikov, kolesarskih stez, javne razsvetljave ipd., ki naj bi jo uporabljali Romi, vendar pa
namenskost porabe sredstev postaja vedno bolj vprašljiva. Pri presoji programa in
sprejemanju odločitve MGRT tudi ni mogel zaobiti dejstva, da je začel veljati Zakon o finančni
razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki je posegel v Zakon o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr., 80/20 - ZIUOOPE in
189/20 - ZFRO) in je občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna
zagotovil dodatna sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene
romske skupnosti.
Kljub temu bo MGRT še naprej izvajal 14. člen ZSRR-2 in si bo v okviru pristojnosti in
proračunskih zmožnosti še naprej prizadeval pomagati občinam pri sofinanciranju projektov na
področju romske skupnosti. MGRT bo tako v prihodnje na podlagi navedenega zakona
podpiral le tiste projekte iz regionalnih razvojnih programov (RRP), ki uresničujejo
razvojne prioritete razvojne regije. Podprti bodo predvsem projekti, ki bodo problematiko
romskih skupnosti naslavljali širše oziroma celoviteje in ne samo na ozkem področju, kot je
zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. V zvezi s tem MGRT
predlaga, da se občine, kjer živi romska skupnost, aktivno vključijo v postopek priprave
RRP, ki trenutno poteka na ravni vseh razvojnih regij, pri čemer bi bilo smiselno, da začnejo
občine na tem področju medsebojno aktivneje sodelovati ter oblikovati skupne projekte,
ki bodo izkazovali širši, ne zgolj lokalni vpliv.

Ta dopis naslavljamo na vse občine z romskimi naselji, združenja občin in pristojne regionalne
razvojne agencije ter vas pozivamo, da čim bolj aktivno pristopite k pripravi celovitih projektov v
okviru postopka priprave RRP.
V vednost dopis posredujemo tudi Svetu romske skupnosti RS, predsedniku Delovne skupine za
obravnavo romske problematike in pristojnemu ministrstvu.
Lepo vas pozdravljamo.
mag. Stanko BALUH
DIREKTOR

Priloga:
- dopis MGRT št. 0040-9/2020/19 z dne 30. 3. 2021.
Poslano (po elektronski pošti):
- Občina Beltinci, obcina@beltinci.si;
- Občina Cankova, tajnistvo@obcina-cankova.si;
- Občina Črenšovci, info@obcina-crensovci.si;
- Občina Črnomelj, obcina.crnomelj@siol.net;
- Občina Dobrovnik, obcina@dobrovnik.si;
- Občina Grosuplje, info@grosuplje.si;
- Občina Kočevje, obcina@kocevje.si;
- Občina Krško, obcina.krsko@krsko.si;
- Občina Kuzma, info@obcina-kuzma.si;
- Občina Lendava, obcina@lendava.si;
- Občina Metlika, obcina.metlika@siol.net;
- Mestna občina Murska Sobota, mestna.obcina@murska-sobota.si;
- Mestna občina Novo mesto, mestna.obcina@novomesto.si;
- Občina Puconci, obcina.puconci@puconci.si;
- Občina Rogašovci, obcina.rogasovci@siol.net;
- Občina Semič, obcina@semic.si;
- Občina Šentjernej, sentjernej@siol.net;
- Občina Tišina, obcina@tisina.si;
- Občina Trebnje, obcina.trebnje@trebnje.si;
- Občina Turnišče, obcina@turnisce.si;
- Občina Brežice, obcina.brezice@brezice.si;
- Občina Ribnica, obcina@ribnica.si;
- Občina Škocjan, info@obcina-skocjan.si;
- Občina Ivančna Gorica, obc.ivancna.gorica@siol.net;
- Občina Šalovci, info@salovci.si;
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si;
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si;
- Združenju mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si;
- Razvojni center Murska Sobota, info@rcms.si;
- Regionalna razvojna agencija Posavje, agencija@rra-posavje.si;
- Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d. o. o., info@rc-nm.si;
- Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije, info@rralur.si.

Operacijo delno financira Evropska unija
Program za pravice, enakost in državljanstvo

Poslano v vednost (po elektronski pošti):
- Svet romske skupnosti RS, rskupnost@siol.net;
- dr. Anton Olaj, predsednik Delovne skupine za obravnavo romske problematike,
anton.olaj@policija.si;
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si, simon.zajc@gov.si,
grega.kordez@gov.si .
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