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Številka: 050-14/2021/28
Datum:  17. 10. 2022

Zadeva: OCENA DISKRIMINATORNOSTI 10. ČLENA ZAKONA O ROMSKI 
SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

1. Uvedba postopka ocene diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji (ZRomS-1)

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) skladno s svojimi nalogami po 21. 
členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo1 (v nadaljevanju: ZVarD) spremlja položaj 
pripadnikov in pripadnic (v nadaljevanju: pripadniki)2 romske skupnosti v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju tudi: RS). Zagovornik je dne 19. 5. 2021 prejel pobudo za izvedbo ocene 
diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji3 (v nadaljevanju: ZRomS-
1), v kateri pobudnik izraža nezadovoljstvo zaradi problematične delitve na pripadnike 
avtohtone in neavtohtone romske skupnosti. S tem v zvezi je Zagovornik obravnaval 
predvsem vprašanje ustrezne zastopanosti oz. predstavništva pripadnikov celotne romske 
skupnosti v RS, tako avtohtone kot neavtohtone, v sestavi Sveta romske skupnosti v RS, 
kakor to določa veljavni ZRomS-1. Zagovornik se je zato odločil, da preuči določbe ZRomS-1 
in oceni morebitno diskriminatornost zakona z vidika izpostavljene problematike.

2. Pravna ureditev položaja in posebnih pravic romske skupnosti ter zakonska 
ureditev zastopanosti njenih pripadnikov v Svetu romske skupnosti

65. člen Ustave Republike Slovenije4 (v nadaljevanju: Ustava RS, tudi: Ustava) določa, da 
položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Ta zakon je 
ZRomS-1. V 9. členu ZRomS-1 določa ustanovitev Sveta romske skupnosti v RS (v 
nadaljevanju: SRS, tudi: Svet) kot osebe javnega prava, ki predstavlja interese romske 
skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov. Naloge SRS so zlasti sledeče (kot 
določa sedmi odstavek 10. člena ZRomS-1): obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na 
interese, položaj in pravice romske skupnosti; dajanje predlogov in pobud pristojnim 
organom; spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture; spodbujanje in 
organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj 
romske skupnosti; razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah. 

Poleg tega Svet lahko daje Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, Vladi RS, drugim 
državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti 
predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti (po prvem odstavku 12. člena 
ZRomS-1). 

ZRomS-1 še določa, da morajo državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi 
samoupravne lokalne skupnosti, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg
2 Ta slovnična oblika moškega spola v tem celotnem besedilu pomensko velja za vse spole.
3 Uradni list RS, št. 33/07
4 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 –
UZ62a
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pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti, pridobiti predhodno mnenje Sveta 
(po drugem odstavku 12. člena ZRomS-1).

ZRomS-1 v 3. členu izrecno določa, da Republika Slovenija s tem zakonom, drugimi zakoni, 
podzakonskimi akti in akti samoupravnih lokalnih skupnosti ter s posebnimi programi in 
ukrepi državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavlja 
uresničevanje posebnih pravic na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja 
prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v 
javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike romske skupnosti. Te posebne pravice 
pripadnikom romske skupnosti pripadajo poleg pravic in obveznosti, ki veljajo za vse 
državljane RS, zaradi izrecnega upoštevanja položaja romske skupnosti v RS ter uspešnega 
vključevanja v slovensko družbo in za prevzemanje odgovornosti njenih pripadnikov za svoj 
razvoj (po  2. členu ZRomS-1).

Na lokalni ravni za uresničevanje teh posebnih pravic romske skupnosti ZRomS-1 določa, da 
se v občinskih svetih tistih občin, v katerih se skladno z zakonom, ki ureja lokalno 
samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v mestni oz. občinski svet, v občinskem 
svetu ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti (prvi 
odstavek 7. člena). To po zdajšnji ureditvi velja za 20 občin z območja Prekmurja ter 
Dolenjske in Bele krajine (oz. s SV in z JV Slovenije), ki so taksativno navedene v šestem 
odstavku 39. člena Zakona o lokalni samoupravi5 (v nadaljevanju: ZLS) in veljajo za občine 
avtohtono (oz. tradicionalno) naseljene romske skupnosti.6 Peti odstavek 39. člena ZLS 
določa, da imajo Romi v občinah, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, najmanj po 
enega predstavnika v občinskem svetu.

V teh določbah ZRomS-1 in z njimi povezanih določbah ZLS je očitna sled delitve romske 
skupnosti na avtohtono in neavtohtono. Tam, kjer je naseljena avtohtona romska skupnost, 
je na lokalni ravni zagotovljeno predstavništvo njenih pripadnikov v lokalnih organih (občinski 
svet) in omogočeno lažje sooblikovanje politik, ki so pomembne za uresničevanje posebnih 
pravic romske skupnosti, kot jih določa ZRomS-1 (delovna telesa). Vendar v petem odstavku 
7. člena ZRomS-1 določa, da lahko tudi druge lokalne skupnosti ustanovijo posebno delovno 
telo za spremljanje položaja romske skupnosti. To pomeni, da za uresničevanje posebnih 
pravic romske skupnosti na lokalni ravni ZRomS-1 z določbami 7. člena ni povsem 
izključevalen do pripadnikov neavtohtone romske skupnosti. Vprašanje pa je, ali je tako tudi 
pri ureditvi sestave SRS – torej na državni ravni.

Po določbi prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 Svet sestavlja enaindvajset članov, od tega 
je štirinajst predstavnikov Zveze Romov Slovenije (v nadaljevanju: ZRS), sedem pa je 
predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena 
ZRomS-1 (drugi odstavek 10. člena ZRomS-1 natančneje določa način, kako predstavniki
romskih skupnosti v občinskih svetih izvolijo svoje predstavnike v Svet).7

                                                  
5 Uradn i  l i s t  RS,  š t . 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE
6 To so sledeče občine: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, 
Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in 
Turnišče.
7 Sedem predstavnikov iz prejšnjega odstavka na tajnem glasovanju izmed sebe izvolijo predstavniki romskih 
skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena tega zakona. Vsak predstavnik ima pri glasovanju 
sedem glasov, pri čemer lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. V svet so izvoljeni tisti 
predstavniki romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so prejeli največ glasov. Če 
predstavniku v svetu preneha članstvo, ga nadomesti oseba, ki je naslednja dobila največ glasov. Če te osebe ni, 
se po določbah tega odstavka izvoli nadomestnega člana. Pri volitvah po tem odstavku mora biti prisotna večina 
vseh predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena tega zakona. Za 
organizacijo in izvedbo volitev poskrbi pristojni državni organ za narodnosti, ki je tudi odgovoren za zakonito in 
pravilno izvedbo volitev.
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Tretjina predstavnikov SRS je torej predstavnikov avtohtone romske skupnosti, dve tretjini pa 
sestavljajo predstavniki Zveze Romov Slovenije. ZRS združuje več različnih društev romske 
skupnosti. Leta 2007, ko je bil sprejet ZRomS-1, je bila ZRS edina romska zveza v Sloveniji 
in tako edini reprezentativni organ romske skupnosti.8 Danes je zvez romske skupnosti v RS 
več. Poleg ZRS so v času po uveljavitvi ZRomS-1 nastale še naslednje romske zveze: 

- Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, 
- Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod, 
- Zveza za razvoj romske skupnosti, 
- Romska športna zveza Slovenije Pušča, 
- Zveza Romov za Dolenjsko in 
- Zveza društev slovenskih Sintov. 

Zadnji dve sicer ne poslujeta več.

V letih ob in po sprejemu ZRomS-1 je več društev izstopilo iz ZRS – v letu 2007 tri, v letih 
2009 in 2010 šest, tako da je ZRS potem združevala 19 društev.9 Vendar pa je po tem 
nastalo tudi nekaj novih društev, tako da je leta 2014 ZRS združevala 33 romskih društev z 
območij Prekmurja, Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane, Maribora, Velenja in Pirana.10 Poleg 
območij, kjer je romska skupnost tradicionalno naseljena (torej avtohtona), ZRS pokriva tudi 
druga območja Slovenije, kjer romska skupnost ni tradicionalno naseljena (je torej 
neavtohtona). Vendar glede na obstoj še drugih zvez romske skupnosti ta pokritost 
najverjetneje ni zadostna.11 Omejitev sestave dveh tretjin članov Sveta na predstavnike le 
ene zveze romske skupnosti vzpostavlja vprašanje, ali taka ureditev zagotavlja 
reprezentativnost pripadnikov celotne romske skupnosti v sestavi SRS. Postavlja se torej 
vprašanje, ali glede na obstoj še drugih zvez romske skupnosti ZRS s svojimi društvi 
upravičeno predstavlja celotno romsko skupnost – tako avtohtono kot neavtohtono.12 Nadalje 
se zastavlja vprašanje, ali veljavna ureditev sestave SRS pomeni nedopustno izključevanje 
predstavnikov neavtohtone romske skupnosti. Takšno izključevanje bi kot pravno neenako 
obravnavanje lahko predstavljalo sistemsko diskriminacijo pripadnikov neavtohtone romske 
skupnosti.

Pri tem je pomembno izpostaviti, da sam ZRomS-1 v svoji zdaj veljavni obliki ne predvideva 
stroge delitve celotne romske skupnosti na avtohtono in neavtohtono oz. ne določa različnih 
položajev pripadnikov enega in drugega dela romske skupnosti. 

Vlada RS je sicer leta 2018 nameravala s predvideno spremembo zakona dejansko razločiti
oba položaja. Leta 2016 je pripravila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZRomS-
1 (EVA 2016-1540-0001), v katerem je predvidela strogo ločitev med na eni strani 
»posebnimi ukrepi« in na drugi strani »posebnimi pravicami« romske skupnosti.  Posebne 
pravice bi bile omejene na področja ohranjanja in razvijanja kulture in kulturne dediščine 
romske skupnosti, ohranjanja in razvoja jezika romske skupnosti, njene informativne, 
založniške in medijske dejavnosti ter soodločanja v javnih zadevah, ki se nanašajo na 
pripadnike romske skupnosti. 

                                                  
8 Glej odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-15/10-13 z dne 16. 6. 2010, 3. točka obrazložitve 
(mnenje Vlade RS).
9 Prav tam.
10 Glej spletno stran ZRS: http://zveza-romov.si/o_nas/.
11 Prav tam. Tradicionalno naj bi bila ZRS sicer vezana predvsem na območja avtohtone romske skupnosti, še 
posebno v Prekmurju.
12 Glej seznam upravičencev Javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev JR – PRS 
2020, kjer je razvidno da finančna sredstva, ki jih je za dejavnosti svojih društev prejela ZRS, predstavlja manj kot 
tretjino vseh dodeljenih sredstev (dostopno na: https://uploads-ssl.webflow.com/5c3637d6c7ef6e81bc09c1d2/ 
5ebe598f10f6a007f3317dfe_SEZNAM%20UPRAVIC%CC%8CENCEV%20JAVNEGA%20RAZPISA%20ZA%20S
OFINANCIRANJE%20PROGRAMOV%20AKTIVNOSTI%20ZVEZ%20DRUS%CC%8CTEV%20JR.pdf).
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Med posebne ukrepe pa bi šteli tisti začasni ukrepi, ki bi jih država uvedla z nacionalnim 
programom za obdobje šestih let in naj bi pripadnikom romske skupnosti, ki so na določenem 
področju ali v določenem okolju v manj ugodnem položaju kot preostali del populacije, 
pomagali odpravljati tak položaj. To naj bi bili ukrepi na področjih vzgoje in izobraževanja, 
trga dela in zaposlovanja, socialnega in zdravstvenega varstva, izboljšanja stanovanjskih 
pogojev ter odpravljanja in preprečevanja diskriminacije. 

Pri tem je Vlada RS predvidela, da bi bili do posebnih pravic (ločeno od posebnih ukrepov) 
upravičeni le pripadniki avtohtono naseljene romske skupnosti, saj naj bi zgolj njim priznavali 
poseben status, ki je podoben statusu avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti 
(kot ga ureja 64. člen Ustave RS). Vlada RS je to delitev upravičevala s teritorialnim
načelom, ki naj bi bilo ključno pri legitimaciji posebnih pravic določene narodne skupnosti. 
Nazadnje postopek sprejema predlagane spremembe ZRomS-1 ni bil izpeljan zaradi 
razpustitve Državnega zbora RS pred parlamentarnimi volitvami leta 2018.13 Tako dejansko 
ni prišlo do predvidene popolne razločitve položajev pripadnikov avtohtone in neavtohtone 
romske skupnosti.

Teritorialno načelo je temelj, na katerem je utemeljena  pravica naroda do nacionalne države 
kakor tudi pravica avtohtone narodne skupnosti do zaščite svojih posebnih pravic (kot 
nacionalne manjšine). V tem smislu Zagovornik ne problematizira same avtohtonosti v 
primeru romske skupnosti.14 Vendar to velja zgolj v povezavi z delom pravic romske 
skupnosti, in sicer predvsem kar zadeva zagotovljeno participacijo njenih predstavnikov v 
svetih občin, kjer je naseljena avtohtona romska skupnost (po petem in šestem odstavku 39. 
člena ZLS).15 Prav zato v predmetni zadevi Zagovornik ni obravnaval določb 7. člena 
ZRomS-1 (delovna telesa občinskih svetov) in tudi ne dela določbe prvega odstavka 10. 
člena ZRomS-1 o tem, da tretjino sestave SRS tvorijo predstavniki romskih skupnosti v 
svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. Ker pa je nabor posebnih pravic, kakor ga določa 3. 
člen ZRomS-1, širši (in dejansko zajema vse to, kar je Vlada RS nameravala v omenjenem 
predlogu spremembe ZRomS-1 razločiti na »posebne pravice« in »posebne ukrepe«), je 
Zagovornik ocenil, da njihovo uresničevanje zadeva vse pripadnike celotne romske skupnosti 
– torej tako avtohtone kot neavtohtone. Zato pa bi morala tudi sestava SRS, katerega naloga 
je, da predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji, odražati sestavo celotne romske 
skupnosti oz. dejansko razmerje med pripadniki tako avtohtone kot neavtohtone romske 
skupnosti. To pomeni, da teritorialno načelo, s katerim bi upravičevali predstavništvo zgolj 

                                                  
13 S tem v zvezi je pomenljiv Odgovor Vlade RS na zahtevo SRS za posredovanje obrazložitve v zvezi s 
statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v RS (dopis Vlade RS št. 09501-4/2019/6 z 
dne 4. 4. 2019). Vlada je namreč kljub temu, da postopek sprejemanja predlagane spremembe ZRomS-1 (2016) 
ni bil izpeljan, zavzela stališče, ki se bolj ujema z omenjeno delitvijo področij na tista, kjer naj bi se uresničevale 
(omejene) posebne pravice (samo) avtohtone romske skupnosti, in tista, na katerih naj bi se izvajali posebni 
ukrepi za celotno romsko skupnost (kot je predvideval predlog spremembe ZRomS-1), kakor pa z dejansko 
obstoječo ureditvijo po še vedno veljavnem ZRomS-1, ki nikakor ne izkazuje take razločitve, temveč enotno 
obravnava vsa področja, na katerih se uresničujejo vse posebne pravice romske skupnosti.
14 Zagovornik lahko na tej točki (skladno s 13. členom ZVarD) sprejme izjemo od prepovedi neposredne 
diskriminacije  tistega dela romske skupnosti, za katerega država ugotavlja, da ni tradicionalno naseljen in se torej 
njegovi pripadniki razlikujejo od pripadnikov dela romske skupnosti, ki je tradicionalno naseljen, po osebni 
okoliščini kraja bivanja. Teritorialno načelo kot merilo avtohtonosti je lahko tu razumljeno kot ustrezno, potrebno in 
sorazmerno sredstvo za doseganje cilja posebne zaščite avtohtone romske skupnosti – v konkretnem primeru na 
ravni zagotavljanja sodelovanja pri upravljanju javnih zadev na lokalnem področju. Sicer pa ta izjema lahko 
potrjuje dejansko drugačen položaj tega dela romske skupnosti, ki mu je Vlada RS v svojem stališču lata 2018 v 
bistvu pripisovala status, ki je do določene mere podoben statusu italijanske in madžarske narodne skupnosti. Na 
tej ravni, a zgolj na tej, Zagovornik pripisovanju posebnega statusa ne nasprotuje oz. se do tega vprašanja v tem 
postopku natančneje niti ne opredeljuje.
15 Ustavno sodišče RS je v več primerih zavrnilo pobude, ki so se nanašale na to problematiko. Glej npr. odločbi 
št. U-I-267/09-19 z dne 11. 2. 2010 (odločitev na zahtevo Občinskega sveta Občine Grosuplje, da ZLS ni v 
neskladju z Ustavo, kar zadeva vprašanje upoštevanja avtohtonosti romske skupnosti pri določitvi njene posebne 
pravice do predstavnika v občinskih svetih) in št. U-I-176/08-10 z dne 7. 10. 2010 (odločitev na zahtevo Varuha 
človekovih pravic, da peti in šesti odstavek 39. člena ZLS nista v neskladju z Ustavo, in dodatno, da ZRomS-1 ne 
ureja vprašanja avtohtonosti romske skupnosti).
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avtohtonih Romov, pri sestavi celotnega SRS nikakor ne bi smelo biti ključno (lahko je 
upravičeno za omenjeni tretjinski del sestave SRS, ne pa za preostali).

Na tem mestu je smiselno opozoriti tudi na (že večkrat izraženo) kritiko sporne pravne 
ureditve v RS, ki jo je izrazil posebni poročevalec Organizacije združenih narodov za 
manjšine. Ta je po obisku Slovenije (ki je potekal v marcu leta 2019) v posebnem poročilu z 
dne 8. 4. 2019 državi priporočil, naj v zakonodaji in drugih ukrepih odstrani razlikovanje med
avtohtono in neavtohtono romsko skupnostjo, ker ni v nikakršno pomoč, temveč je bolj 
verjetno škodljivo in morda diskriminatorno. Poleg tega je med drugim pozval, naj se sprejme 
zakonodaja, ki bi omogočila, da bo SRS bolj reprezentativen, demokratičen in učinkovit, tako 
da bi ustrezneje odražal raznolikost romske skupnosti.16

V zadevi se je zato zastavilo predvsem vprašanje morebitne diskriminatornosti dela prvega 
odstavka 10. člena ZRomS-1, ki določa, da štirinajst od enaindvajsetih članov SRS 
sestavljajo predstavniki ZRS. 

Dne 25. 5. 2021 je zato Zagovornik uvedel postopek ocenjevanja diskriminatornosti 10. člena 
ZRomS-1.

3. Pravna podlaga za oceno diskriminatornosti zakonskih določb

Zagovornik izvede oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa na podlagi 38. 
člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo17 (v nadaljevanju: ZVarD), v skladu s katerim, če 
oceni, da je kakšen zakon ali drug predpis diskriminatoren, o tem obvesti predlagatelja 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ali z zahtevo začne postopek za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil. Še pred tem pa lahko Zagovornik (skladno s svojimi pooblastili po 21. členu 
ZVarD) na pristojne organe naslovi priporočilo za spremembo zakona ali drugega predpisa 
za odpravo diskriminatornosti oz. za njeno nadaljnje preprečevanje.

Zagovornik ocenjuje diskriminatornost zakonskih določb oz. določil podzakonskih aktov in 
drugih pravnih predpisov na podlagi s konkretno zadevo povezanih razpoložljivih podatkov 
ter določb ZVarD.

Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja 
zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana.

Po 1. členu ZVarD med osebne okoliščine štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, 
jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni 
izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna 
okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki 
so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določeno osebo in njeno osebnostjo, zlasti 
identiteto, ali pa jih oseba ne spreminja zlahka, ter na podlagi katerih se lahko oblikujejo 
različne skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti.18 Med druge osebne okoliščine po 
ZVarD spada tudi kraj bivanja (oz. kraj prijavljenega stalnega prebivališča osebe ter kraj 
rojstva).

                                                  
16 Glej 62. točko poročila, odstavka a) in b) (pod razdelkom C. Romska manjšina). Dostopno na: 
https://digitallibrary.un.org/record/3792008 (v angleškem jeziku).
17 Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg.
18 Iz obrazložitve K 1. členu, Predlog ZVarD – EVA 2015-2611-0046, str. 39.
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Po tretjem odstavku 1. člena ZVarD varstvo pred diskriminacijo velja tudi za pravne osebe, ki 
jih opredeljuje pravni red Republike Slovenije, če se okoliščine, ki bi lahko bile podlaga za 
diskriminacijo, po vsebini lahko nanašajo na te osebe. V tem smislu gre šteti, da so društva s 
svojimi sedeži v določenih krajih povezana z osebno okoliščino kraja bivanja svojih članov.

ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije. Osnovni obliki sta neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je, je bila ali bi lahko bila 
oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine, v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb  (prvi odstavek 6. člena ZVarD). Posredna diskriminacija pa obstaja, 
kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 
navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, 
razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za 
doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi odstavek 6. člena ZVarD).

Za oceno zakona ali drugega predpisa kot diskriminatornega je nujen obstoj naslednjih 
elementov diskriminacije: osebna okoliščina kot razlog pravno neenakega obravnavanja, 
poseg v človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost, 
prikrajšanje v primerjavi z drugimi osebami ali skupinami oseb v primerljivem položaju, 
vzročna zveza med osebno okoliščino in obravnavo, ki je je oseba deležna, ter odsotnost 
izjem od prepovedi diskriminacije.

Test za presojo dopustnosti izjem po ZVarD izhaja iz ustavnega testa za presojo dopustnosti 
posega v človekove pravice ter zahtev prava EU. Poseg v človekove pravice, kakršna je 
zapoved enakega obravnavanja po 14. členu Ustave RS, je ustavno dopusten samo, če 
temelji na stvarno upravičenem cilju (tretji odstavek 15. člena Ustave) in je v skladu s 
splošnim načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen Ustave). 
Oceno skladnosti določene pravne ureditve s splošnim načelom sorazmernosti se torej 
opravi na podlagi strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega:
presojo primernosti (oz. ustreznosti), nujnosti (oz. potrebnosti) in sorazmernosti posega (v 
ožjem pomenu).

Ustavno sodišče je v Odločbi št. U-I-425/06 z dne 2. 7. 2009 (7. točka obrazložitve) zavzelo 
stališče, da je za presojo utemeljenosti očitka o neenakem, diskriminacijskem obravnavanju 
(po prvem odstavku 14. člena Ustave RS) treba odgovoriti na naslednja vprašanja: 1) ali se 
zatrjevano različno obravnavanje nanaša na zagotavljanje oziroma uresničevanje človekove 
pravice oziroma temeljne svoboščine, 2) če se, ali obstaja različno obravnavanje pobudnika 
in tistega, s katerim se pobudnik primerja, 3) ali sta dejanska položaja, ki ju pobudnik 
primerja, v bistvenem enaka in torej razlikovanje temelji na okoliščini iz prvega odstavka 14. 
člena Ustave, 4) če gre za razlikovanje na podlagi okoliščine iz prvega odstavka 14. člena 
Ustave in torej za poseg v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja, ali je ta poseg 
ustavno dopusten. Če je odgovor na prva tri vprašanja pritrdilen in poseg ne prestane 
strogega testa sorazmernosti, potem gre za neustavno diskriminacijo. 

Tehtanje utemeljenosti očitka o diskriminaciji, kot je določena v ZVarD, poteka po istem 
mehanizmu, pri čemer diskriminacija po ZVarD pomeni vsako neupravičeno dejansko ali 
pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev 
ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali 
izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja ne samo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, temveč tudi drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. 

4. Vprašanje diskriminatornosti dela prvega odstavka 10. člena ZRomS-1

14. člen Ustave RS v prvem odstavku določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
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drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero
koli drugo osebno okoliščino. V drugem odstavku pa določa, da so vsi pred zakonom enaki. 
42. člen Ustave določa, da ima vsakdo pravico, da se svobodno združuje z drugimi (drugi 
odstavek). 44. člen Ustave pa določa, da ima vsak državljan pravico, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje v upravljanju javnih zadev. 65. člen 
Ustave določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja 
zakon.

Skladno z Ustavo RS bi moral ZRomS-1 omogočati vsem pripadnikom romske skupnosti, da 
se svobodno združujejo v društva in zveze, in zagotavljati, da po svojih predstavnikih
sodelujejo v upravljanju javnih zadev, ki so bistveno povezane z uresničevanjem posebnih 
pravic romske skupnosti. To pomeni, da bi moral ZRomS-1 skladno z Ustavo (ter ZVarD) 
omogočati oz. zagotavljati svobodo združevanja ter posledično politično participacijo na 
nediskriminatoren način – v predmetni zadevi torej enako za pripadnike avtohtone in 
neavtohtone romske skupnosti. Še posebej bi to moralo veljati zaradi širšega nabora 
posebnih pravic romske skupnosti, katerih uresničevanje ZRomS-1 zagotavlja vsem 
pripadnikom celotne romske skupnosti v RS.

Etnično oz. narodno(stno) avtohtonost gre skladno z ZVarD razumeti kot presečno osebno 
okoliščino, ki pomeni presek narodnosti oz. etnične pripadnosti, v predmetni zadevi 
pripadnost romski skupnosti, in kraja bivanja (oz. kraja prijavljenega stalnega ali začasnega 
prebivališča ali tudi z enim ali drugim povezanega kraja rojstva), ki se skladno s teritorialnim 
načelom nahaja na območju občine, kjer je tradicionalno naseljena romska skupnost. Če pa 
gre za kraj bivanja na območju občine, kjer romska skupnost ni tradicionalno naseljena, 
pripadnika te romske skupnosti označuje njena neavtohtonost. Za izkaz avtohtonosti ali 
neavtohtonosti delov romske skupnosti Zagovornik šteje tudi naslov sedeža društva, 
katerega člani so posamezni pripadniki romske skupnosti, saj gre za pravno osebo, katere 
sedež je navadno povezan s krajem bivanja njenih članov.

Štirinajst izmed enaindvajsetih predstavnikov Sveta romske skupnosti (SRS), za katere 
ZRomS-1 v prvem odstavku 10 člena določa, da so predstavniki Zveze Romov Slovenije 
(ZRS), bi moralo odražati nediskriminatorno participacijo vseh oz. večine pripadnikov romske 
skupnosti v upravljanju javnih zadev, ki so bistveno povezane z uresničevanjem njihovih 
posebnih pravic. Njihovo predstavništvo ne bi smelo neposredno ali posredno izključevati 
predstavnikov dela romske skupnosti, ki velja za neavtohtonega.

Z vprašanjem ustrezne reprezentativnosti ZRS v SRS se je v konkretnih primerih že 
ukvarjalo Ustavno sodišče RS (v nadaljevanju. Ustavno sodišče). Z odločbo št. U-I-15/10-13 
z dne 16. 6. 2010 je v postopku, ki ga je začelo na zahtevo Varuha človekovih pravic (v 
nadaljevanju: Varuh), odločilo, da prvi odstavek 10. člena ZRomS-1 ni v neskladju z Ustavo. 
Varuh je v zahtevi zatrjeval, da »izključevanje posameznih romskih skupnosti in organizacij iz 
zastopstva v Svetu pomeni kršitev pozitivne obveznosti države preprečevati in odpravljati 
diskriminacijo (tj. v družbi obstoječe diskriminatorne prakse) teh romskih skupnosti in njihovih 
pripadnikov«.19 Ustavno sodišče pa je po natančni analizi zaključilo: »ker imeti svojega 
predstavnika v Svetu ni človekova pravica ali temeljna svoboščina, niti članstva v zvezi 
društev (ZRS) ni mogoče šteti za 'katerokoli drugo osebno okoliščino', na podlagi katere 
Ustava v prvem odstavku 14. člena prepoveduje razlikovanje, so očitki predlagateljice o 
diskriminaciji in posledično o kršitvi 15., 42., 44. in 65. člena Ustave očitno neutemeljeni«.20

Ob tem je Ustavno sodišče očitno upoštevalo mnenje Vlade RS v postopku, ki je zagovarjalo 
(takrat) razmeroma še vedno zelo visoko reprezentativnost ZRS za celotno romsko skupnost 
v Sloveniji.21

                                                  
19 Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-15/10-13 z dne 16. 6. 2010, 1. točka obrazložitve.
20 Prav tam, 15. točka obrazložitve.
21 Prav tam, 3. točka obrazložitve (glej tudi opombo št. 6) ter 9. in 17. točka obrazložitve.
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K odločbi št. U-I-15/10 je ustavna sodnica mag. Jadranka Sovdat (v nadaljevanju: sodnica) 
dne 23. 6. 2010 podala odklonilno ločeno mnenje, ki se mu je pridružil tudi ustavni sodnik 
mag. Miroslav Mozetič. Po mnenju sodnice je utemeljen očitek Varuha, ki zadeva vprašanje 
načina oblikovanja SRS. Tako je sodnica v 4. točki odklonilnega ločenega mnenja navedla:

»Z zakonom določene posebne pravice romske skupnosti imajo torej svoj ustavni 
temelj v 65. členu Ustave, s tem, ko so člani romske skupnosti vključeni, da po svojih 
predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, kolikor zadevajo njihove 
(posebne) pravice, pa gre na nek način tudi za izvrševanje pravice iz 44. člena 
Ustave. Ker je Svet oseba javnega prava, katere naloge so predstavljanje interesov 
romske skupnosti, in to romske skupnosti kot celote, ne pa le morebiti njenih 
posameznih delov, je še posebej pomemben mehanizem, s katerim naj se vzpostavi 
članstvo v tem svetu. Ustavnopravno 'čist' mehanizem za vzpostavitev 
reprezentativnega predstavništva romske skupnosti, sogovornika državnih organov in 
organov lokalne samouprave, ki je odraz načela demokratičnosti, so seveda volitve. 
Načelo demokratičnosti namreč ni pomembno le za oblikovanje predstavniških 
organov države, pomembno je tudi za oblikovanje drugih predstavniških organov, še 
posebej, če jim zakon podeljuje položaj osebe javnega prava. Ta mehanizem, volitve 
namreč, je glede dela članov Sveta vzpostavljen, saj sedem predstavnikov (eno 
tretjino) izmed sebe volijo na lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskih svetov, 
predstavniki romske skupnosti. Vendar je treba upoštevati, da so ti v manjšini in da so 
ti lahko le predstavniki tistih članov romskih skupnosti, ki živijo v občinah, v katerih je 
zagotovljeno na podlagi zakona, ki ureja lokalno samoupravo, posebno 
predstavništvo romske skupnosti v občinskem svetu. Kar dve tretjini članov Sveta (in 
to je večina, ki zadošča po prvem odstavku 11. člena ZRomS-1 za sprejem 
poslovnika, ki ureja vprašanja, navedena v drugem odstavku tega člena, med njimi 
tudi podrobnejša pravila odločanja na sejah Sveta, in h kateremu daje v določenem 
delu soglasje Vlada) pa določi Zveza Romov Slovenije, ki je zveza društev – torej 
civilnopravno združenje, za katerega velja svoboda (ne)združevanja iz drugega 
odstavka 42. člena Ustave. Če že ne z volitvami, kar bi bilo nedvomno najbolj prav, bi 
zakonodajalec lahko tudi drugače uredil zagotovitev reprezentativnega zastopstva 
tako, da bi opredelil merila, pod katerimi lahko posamezna društva pridobijo status 
reprezentativnosti (tako kot npr. pri sindikatih), ki bi jih država in lokalne skupnosti na 
podlagi ugotovljenih pogojev za doseganje reprezentativnosti morale šteti za 
upravičene sogovornike. Zakonodajalec pa je kar eno izmed teh združenj z zakonom 
določil za takšno, vsa druga združenja pa so do nadaljnjega pri izvrševanju pravice do 
predstavljanja romskih interesov izločena. S tem gre tudi za neenako obravnavo med 
Romi, ki so organizirani v društvo, ki mu zakonodajalec edinemu priznava pravico 
zastopati interese romske skupnosti – torej mu priznava reprezentativnost, in med 
Romi, ki so vključeni v katerega izmed drugih društev (ki bi bili sicer lahko enako 
reprezentativni, če bi obstajala zakonska merila za priznavanje reprezentativnosti), ki 
te pravice nimajo.«

Na tej podlagi je sodnica v 5. točki odklonilnega ločenega mnenja izrazila prepričanje, »da je 
tisti del prvega odstavka 10. člena ZRomS-1, ki privilegirano zagotavlja, da v imenu članov 
romske skupnosti v Sloveniji pri upravljanju javnih zadev, kolikor zadevajo njihove (posebne) 
pravice, lahko sodelujejo le predstavniki Zveze Romov Slovenije, v neskladju s 65. členom 
Ustave, ker ta zagotavlja pravico do predstavništva romski skupnosti kot celoti in ne njenemu 
posameznemu in izrecno vnaprej določenemu delu. Ta določba je v neskladju tudi s pravico 
iz 65. člena v zvezi s 44. členom Ustave v vsebini te pravice, kot jo je določil prav ZRomS-
1«.

Sodnica je izrazila še svojo opredelitev do odločitev Ustavnega sodišča, ki sta bili v zvezi z 
vprašanjem predmetne zadeve že sprejeti. V obeh primerih gre za sklepa, s katerima so bili 
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očitki pobudnikov zavrnjeni.22 Vsebinsko je bistveno pomemben predvsem sklep št. U-I-
166/07 z dne 26. 3. 2009, s katerim »je bila zavrnjena kot očitno neutemeljena prav pobuda 
za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 10. člena ZRomS-1. Pri tem je 
Ustavno sodišče navedlo, da so očitki 'pobudnice, da z izpodbijano ureditvijo ni zagotovljena 
ustrezna zastopanost vseh segmentov romske skupnosti […] ter da kriteriji za 
reprezentativnost niso določeni, […] vprašanje ustreznosti oziroma primernosti določitve 
načina zastopanosti relevantnih družbenih skupin romske skupnosti v Svetu'. V isti sapi pa je 
navedlo, da bi Ustavno sodišče o tem 'vprašanju odločalo le, kolikor bi izpodbijana ureditev 
ali njeno dejansko izvrševanje lahko posegla v ustavne pravice', pri čemer da pomislek 
pobudnice glede reprezentativnosti Zveze Romov Slovenije 'vsaj zaenkrat ustavnopravno ni 
upošteven'« (navedba sodnice v 6. točki odklonilnega ločenega mnenja). Sodnica je izrazila 
mnenje, da je treba stališče glede reprezentativne zastopanosti romske skupnosti v Svetu 
spremeniti (kot argumentirano v navedeni 4. točki njenega odklonilnega ločenega mnenja). 
To naj bi »nakazalo že sámo Ustavno sodišče prav v navedenem sklepu, ko v isti sapi govori 
o tem, da bi Ustavno sodišče o tem vprašanju odločalo, če bi izpodbijana ureditev ali njeno 
dejansko izvrševanje poseglo v ustavne pravice« (navedba sodnice v 7. točki odklonilnega 
ločenega mnenja). In po mnenju sodnice gre prav za to.

Je pa sodnica pritrdila mnenju Ustavnega sodišča, da so očitki Varuha glede zatrjevane 
diskriminacije neutemeljeni. Stališče Ustavnega sodišča Zagovornik v tej oceni upošteva in 
ugotavlja, da niso podani elementi neposredne diskriminacije predstavnikov drugih društev 
romske skupnosti, ki niso vključena v ZRS, temveč v katero od drugih zvez romske 
skupnosti. Članstvo določenega romskega društva (in prek njega njegovih članov) v določeni 
romski zvezi je stvar proste izbere in ne osebne okoliščine – tako tudi ne avtohtonosti ali 
neavtohtonosti pripadnikov romske skupnosti, razen če bi se v katero od zvez lahko 
včlanjevala zgolj društva avtohtonih oz. neavtohtonih Romov. ZRS formalno nikakor ne 
onemogoča članstva društvom z območij občin, na katerih romska skupnost ni tradicionalno 
naseljena.23 To pomeni, da določba prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 o ekskluzivnosti 
ZRS v SRS v razmerju do drugih romskih zvez ni neposredno diskriminatorna do pripadnikov 
neavtohtone romske skupnosti.

Poleg tega je Zagovornik ocenjeval, ali so pripadniki neavtohtone romske skupnosti glede 
članstva svojih predstavnikov v SRS prav zaradi ekskluzivne vloge ZRS v Svetu v manj 
ugodnem položaju od pripadnikov avtohtone romske skupnosti (ki imajo sicer zagotovljene 
svoje predstavnike že v tretjini članov Sveta, ki jo sestavljajo izvoljeni predstavniki romskih 
skupnosti v občinskih svetih). To bi lahko pomenilo posredno diskriminacijo. 

Da bi ocenil morebitno posredno diskriminatornost obravnavanega dela prvega odstavka 10. 
člena ZRomS-1, je Zagovornik ugotavljal dejansko stanje glede združevanja in zastopanosti 
pripadnikov romske skupnosti v društvih po posameznih zvezah. V ta namen je preverjal, 
koliko društev oz. katera društva, s koliko člani in s sedeži v katerih občinah (s tradicionalno 
oz. netradicionalno naseljeno romsko skupnostjo), so vključena v vsako od obstoječih (oz. 
delujočih) zvez romske skupnosti. Na podlagi analize pridobljenih podatkov je Zagovornik 
izvedel oceno diskriminatornosti obravnavane določbe 10. člena ZRomS-1.

5. Poizvedbe pri romskih zvezah in posredovani odgovori (podatki)

Dne 9. 6. 2021 je Zagovornik poslal zaprosilo za posredovanje podatkov na naslove vseh v 
RS obstoječih romskih zvez (v nadaljevanju tudi: zveze): na Zvezo Romov Slovenije, Zvezo 

                                                  
22 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-134/07 z dne 2. 10. 2008 in sklep Ustavnega sodišča št. U-I-166/07 z dne 26. 
3. 2009.
23 Glej spletno stran ZRS http://zveza-romov.si/o_nas/, kjer je izrecno navedeno: »V letu 2014 je bilo v Zvezo 
Romov vključenih 33 romskih društev. Prek včlanjenih društev Zveza Romov pokriva večino celotnega teritorija 
Slovenije, kjer prebivajo pripadniki romske skupnosti – od Prekmurja do Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane, 
Maribora, Velenja in Pirana.«
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romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, Romsko športno zvezo Slovenije Pušča, na 
Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod, Zvezo za razvoj romske skupnosti, Zvezo 
Romov za Dolenjsko in na Zvezo društev slovenskih Sintov. Romskim zvezam je Zagovornik 
predstavil namen pridobitve zaprošenih podatkov – da bo ocenil, ali je ZRomS-1 s sporno 
določbo 10. člena posredno diskriminatoren do pripadnikov neavtohtone romske skupnosti. 
Vsako od zvez je Zagovornik zaprosil za posredovanje podatkov o številu društev, ki so 
včlanjeni v posamezno zvezo, katera so ta društva oz. o njihovih nazivih in naslovih (oz. o 
občinah, v katerih se nahajajo njihovi sedeži) ter o številu članov društev.

Do 21. 6. 2021 je Zagovornik prejel odgovore petih od skupaj sedmih zvez. Dne 18. 2. 2022 
je Zagovornik zaprosil nekatere zveze za dopolnitve. Zvezi, ki se nista odzvali, je Zagovornik 
ponovno pozval k posredovanju podatkov, vendar se je nazadnje izkazalo, da Zveza Romov 
za Dolenjsko in Zveza društev slovenskih Sintov ne delujeta več. Do 3. 3. 2022 je Zagovornik 
prejel zaprošene podatke v obsegu, za katerega je zaprosil oz. v okviru katerega so bile 
posamezne zveze podatke zmožne in/ali pripravljene posredovati. Le ena od zvez je poslala
podatke o številu članov njenih društev, ostale štiri zveze pa so navedle, da teh podatkov ne 
morejo poslati, ker ne vodijo statistike o številu članov posameznega društva, vključenega v 
zvezo.

V Zvezo Romov Slovenije (ZRS), ki ima sedež v Murski Soboti (Prekmurje), je zdaj 
vključenih trinajst romskih društev, od katerih jih ima osem sedeže v občinah, kjer je romska 
skupnost tradicionalno naseljena, pet pa jih ima sedeže v občinah, kjer romska skupnost ni 
avtohtona – eno društvo je iz Maribora, dve iz Ljubljane, eno iz Velenja in eno iz Cerkelj ob 
Krki. Sedem od osmih občin, kjer je romska skupnost avtohtona, je v Prekmurju, ena pa je na 
Dolenjskem (v Novem mestu).

V Zvezo romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, ki ima sedež v Ljubljani, je 
vključenih deset romskih društev, od katerih imajo štiri sedeže v občinah, kjer je romska 
skupnost tradicionalno naseljena, šest pa jih ima sedeže v občinah, kjer romska skupnost ni 
avtohtona. Največ društev (štiri) je iz Ljubljane – vanje je vključenih 137 od skupaj 408 
članov. 120 članov je vključenih v društvo iz Maribora. V štiri društva iz občin, kjer je romska 
skupnost avtohtona, je vključenih 105 članov. Vse štiri občine, kjer je romska skupnost 
avtohtona, so iz Prekmurja. Eno društvo je z območja Dolenjske – iz Leskovca pri Krškem.

V Romsko športno zvezo Slovenije Pušča, ki ima sedež v Murski Soboti, je vključenih šest 
romskih društev, od katerih imajo štiri sedeže v občinah, kjer je romska skupnost 
tradicionalno naseljena, dve pa imata sedeža v občini, kjer romska skupnost ni avtohtona – v 
Ljubljani. Vse štiri občine, kjer je romska skupnost avtohtona, so iz Prekmurja. V to romsko 
zvezo so vključena štiri društva, ki so vključena tudi v katero od drugih zvez.

V Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod, ki ima sedež v Murski Soboti, je 
vključenih šestnajst društev, ki imajo vsa sedeže v občinah, v katerih je romska skupnost 
tradicionalno naseljena, večina (sedem) v Murski Soboti. Štiri društva so iz občin na 
Dolenjskem – iz Novega mesta, Trebnjega, Semiča in Krškega.

Predstavnik Zveze za razvoj romske skupnosti, ki ima sedež v Črnomlju (Bela krajina), 
Zagovorniku ni poslal seznama društev, ki so vključena v to zvezo, ter podatkov o njihovih 
sedežih in članih. Je pa kritiziral ocenjevanje diskriminatornosti ZRomS-1 zgolj z vidika 
vprašanja delitve na avtohtone in neavtohtone Rome v Sloveniji. Ob tem je izpostavil, da naj 
bi bila v SRS zastopanost Romov iz JV Slovenije slabša v primerjavi z zastopanostjo Romov 
iz SV Slovenije. Prekmurski Romi naj bi imeli »popoln monopol nad dogajanjem«. Poleg 
tega, da ima ZRS zagotovljen dvotretjinski delež v številu članov SRS (štirinajst od 
enaindvajsetih), naj bi bilo iz SV Slovenije (Prekmurja) vedno še šest ali sedem članov izmed 
tistih, ki so člani SRS kot predstavniki romske skupnost iz svetov samoupravnih lokalnih 
skupnosti (tretjina članov SRS). To pomeni, da naj bi v tistem delu članov SRS, ki po določbi 
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drugega dela prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 predstavlja avtohtone Rome, večina oz. 
kar vseh sedem članov prihajalo iz Prekmurja, le eden ali nihče pa s področja Dolenjske in 
Bele krajine. Zveza za razvoj romske skupnosti je zato Zagovornika pozvala, da oceni, ali je 
10. člen ZRomS-1 glede zastopanosti vseh Romov v SRS diskriminatoren do romske 
skupnosti na JV Slovenije v primerjavi z romsko skupnostjo na SV Slovenije. 

6. Zagovornikova analiza podatkov romskih zvez

Zagovornik najprej pojasnjuje, da v tej oceni diskriminatornosti ZRomS-1 ni raziskoval 
zastopanosti Romov v SRS po predstavnikih iz svetov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kot 
že rečeno, Zagovornik ni problematiziral tistega dela prvega odstavka 10. člena ZRomS-1, v 
katerem je določen tretjinski delež članov SRS, ki se po posebnem protokolu, kot to določa 
drugi odstavek 10. člena ZRomS-1, izvolijo izmed predstavnikov v svetih samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Iz samega protokola izvolitve teh predstavnikov tudi ne izhaja, da bi se 
mednje ne mogli uvrstiti predstavniki romske skupnosti iz občin na JV Slovenije (z Dolenjske 
in iz Bele krajine). Da naj bi dejansko stanje izkazovalo, da velika večina ali celo vsi od 
sedmih tako izvoljenih predstavnikov vedno prihajajo iz občin z območja SV Slovenije in da 
to (lahko) pomeni diskriminacijo (avtohtone) romske skupnosti iz JV Slovenije, pa bi moral 
predstavnik Zveze za razvoj romske skupnost Zagovorniku izkazati več jasno podkrepljenih 
dejstev. Zgolj trditve še ne morejo potrjevati takšne domneve. Kljub temu je Zagovornik v 
svoji oceni dodatno namenil posebno pozornost tudi predstavništvu romske skupnosti iz JV 
Slovenije, in sicer po društvih v vseh romskih zvezah v primerjavi z društvi, ki so vključena v 
Zvezo Romov Slovenije.

Iz zbranih podatkov je razvidno, da od sedmih romskih zvez deluje pet zvez, dve pa ne več. 
Ena od njih je bila posebej ustanovljena za povezovanje društev slovenskih Sintov.24 Druga 
zdaj nedelujoča romska zveza naj bi posebej združevala društva Romov na Dolenjskem. 

V skupaj štiri romske zveze od petih delujočih je vključenih 40 društev. Od tega so štiri 
društva vključena v več zvez (eno od teh v tri, tri pa v po dve zvezi). Od 40 društev jih ima 
dvanajst sedeže v občinah z območij, kjer romska skupnost ni tradicionalno oz. avtohtono 
naseljena. To predstavlja 30 % vseh zabeleženih društev, se pravi, razmerje med društvi 
neavtohtonih in avtohtonih Romov je 3 : 7. Delež društev z območja JV Slovenije pa je 15 %, 
saj jih ima od skupaj 40 društev le šest sedeže na tem območju Slovenije.

Ker ena od petih romskih zvez ni poslala podatkov o društvih, ni mogoče povsem jasno 
ugotoviti razmerja med številom vseh društev s sedeži v občinah na območjih avtohtone 
romske skupnosti in številom vseh društev s sedeži v očinah na območjih neavtohtone 
romske skupnosti. Poleg tega je le ena romska zveza poslala podatke o številu članov v 
društvu. Zato Zagovornik nima informacij, kolikšno je dejansko število članov posameznih 
društev romskih zvez in vseh skupaj, ter tako ne more ugotoviti jasnega številčnega razmerja 
med člani v smislu razlikovanja med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi. Zagovornik prav 
tako nima podatkov, kateri člani društev dejansko bivajo na območjih, kjer je romska 
skupnost tradicionalno naseljena (oz. imajo tam prijavljeno stalno ali začasno prebivališče), 
in kateri bivajo na območjih, kjer romska skupnost ni tradicionalno naseljena. Teh podatkov 
Zagovornik ni iskal, ker jih zaradi varovanja osebnih podatkov tudi ne more pridobiti.25

                                                  
24 Gle j  npr .  č lanek v  spletnem Dnevniku »Sinti želijo priznanje države« z dne 12. 12. 2006 
(https://www.dnevnik.si/217279) ali članek na spletnem portalu Zgodovina na dlani »Romska skupnost v 
Sloveniji« z dne 7. 11. 2019 (https://zgodovinanadlani.si/romska-skupnost-v-sloveniji/). Čeprav gre za ljudstvo, ki 
tako kot (ostali) Romi izvirajo z območij Pakistana in zahodne Indije, naj bi imeli drugačne kulturne navade in 
govorili drugačen jezik od (ostalih) Romov. Zagovornik se za namen ocene diskriminatornosti ZRomS-1 ni 
posebej ukvarjal s to problematiko. Zato tudi Sinte v Sloveniji v splošnem šteje v romsko skupnost.
25 Strogo upoštevanje Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation –
GDPR) brez zakonske določitve upravičenih izjem pripelje do nemožnosti oz. izredne omejenosti zbiranja 
določenih osebnih podatkov, kot je tudi narodn(ostn)a pripadnost. Glej Zagovornikov Komentar in priporočilo v 
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Upošteval pa je predstavništvo, ki ga za eno in drugo skupino Romov izkazujejo društva s 
sedeži v občinah na enih ali drugih območjih ter zveze teh društev.

V Zvezi Romov Slovenije (ZRS) je številčno razmerje med društvi s sedeži v občinah na 
območjih neavtohtono naseljene romske skupnosti in društvi s sedeži v občinah na območjih 
avtohtono naseljene romske skupnosti 5 : 8. Delež društev neavtohtone romske skupnosti je 
torej v ZRS 38 %. Dve od skupaj trinajstih društev, včlanjenih v ZRS, imata sedeža na 
območju JV Slovenije, kar predstavlja 15 % vseh društev v ZRS. Eno od teh dveh društev 
ima sedež v večjem mestu na Dolenjskem – v Novem mestu. Štiri od petih društev ZRS z 
območij, kjer romska skupnost ni avtohtono naseljena, ima sedeže v večjih krajih oz. mestih: 
dva v Ljubljani, po eno društvo pa v Mariboru in Velenju. Od 40 Zagovorniku poznanih 
društev (ki pa verjetno niso vsa – glede na to, da ena od petih zvez ni poslala podatkov) je v 
ZRS vključenih le trinajst – kar predstavlja 32,5 %. Več kot dve tretjini vseh poznanih društev 
torej ni vključenih v ZRS. Od skupaj 28 društev, ki imajo sedeže v občinah na območjih, kjer 
je romska skupnost tradicionalno naseljena, torej avtohtona, jih je le osem vključenih v ZRS. 
To predstavlja le 30 % vseh poznanih romskih društev avtohtone romske skupnosti. Od 
skupaj dvanajst društev, ki imajo sedeže na območjih, kjer romska skupnost ni tradicionalno 
naseljena, torej ni avtohtona, pa jih je pet vključenih v ZRS. To predstavlja 42 % vseh 
poznanih romskih društev neavtohtone romske skupnosti. V ZRS je vključena skoraj tretjina 
Zagovorniku poznanih društev iz JV Slovenije (dve od skupaj sedmih – iz štirih zvez od 
skupaj petih).

Primerjava razmerij med številom društev po določenih delih romske skupnosti v ZRS na eni 
strani in v vseh štirih (od skupaj petih) romskih zvezah na drugi strani pokaže, da je v ZRS 
zastopan enak delež društev iz JV Slovenije in celo nekoliko večji delež društev z območij 
neavtohtone romske skupnosti kot v vseh štirih romskih zvezah skupaj. 

Pri tem je pomembno tudi to, da so v ZRS vključena štiri društva iz večjih krajev oz. mest, 
posebej z območij, kjer romska skupnost ni avtohtono naseljena. Je pa zaznati velik razkorak 
med številom društev, ki so vključena v ZRS, in številom društev, ki niso. 

7. Sklepna ocena diskriminatornosti 10. člena ZRomS-1

Kot že predstavljeno, je Zagovornik najprej izključil možnost neposredne diskriminacije v 
določbi prvega odstavka ZRomS-1, po kateri dve tretjini predstavnikov romske skupnosti v 
SRS prihaja iz ZRS. Članstvo romskih društev v ZRS je prostovoljno. Posledica proste izbire 
članstva v zvezi ima sicer glede predstavništva v SRS izključevalen učinek (v smislu, da 
odločitev društva, da ne bo član ZRS, pomeni, da ne bo zastopano v SRS), a ker gre za 
odločitev na podlagi proste izbire in ne na podlagi osebne okoliščine avtohtonosti ali 
neavtohtonosti (posameznega društva po njegovem sedežu – oz. njegovih članov po 
prebivališču), posledica te odločitve ne more pomeniti neposredne diskriminacije. Sama ZRS 
pa tudi ne omejuje svojega članstva na društva, ki imajo sedeže v občinah na območjih, kjer 
je romska skupnost avtohtono naseljena, oz. ne izključuje iz svojega članstva društev, ki 
imajo sedeže v občinah na območjih, kjer romska skupnost ni avtohtono naseljena. Enako 
velja tudi za društva iz JV Slovenije v razmerju do društev iz SV Slovenije. Neposredna 
diskriminacija je torej izključena. 

Zagovornik je poleg tega ocenjeval, ali so pripadniki neavtohtone romske skupnosti glede 
članstva svojih predstavnikov v SRS prav zaradi ekskluzivne vloge ZRS v Svetu v manj 
ugodnem položaju od pripadnikov avtohtone romske skupnosti. Zagovornik je torej 
ocenjeval, ali je ZRomS-1 s sporno določbo 10. člena posredno diskriminatoren do 
pripadnikov neavtohtone romske skupnosti. Pri tem je glede na določbe Ustave RS
ocenjeval, ali sporna določba 10. člena ZRomS-1 posega v ustavno zagotovljeno pravico do 
                                                                                                                                                              
zvezi s predlogom novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – dostopno na spletni strani: 
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2019/07/Komentar-ZNE-na-ZVOP-2.pdf.
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sodelovanja tudi neavtohtonih pripadnikov romske skupnosti v upravljanju javnih zadev (po 
44. členu Ustave), ki so bistveno povezane z uresničevanjem posebnih pravic romske 
skupnosti (po 65. členu Ustave in zato po ZRomS-1), katerih pripadniki imajo tako kot drugi 
državljani Slovenije pravico do svobodnega združevanja z drugimi (po 42. členu Ustave).

Po analizi podatkov, ki jih je Zagovornik zbral od romskih zvez, so razmerja med števili 
društev avtohtonih in neavtohtonih Romov ter tudi Romov iz JV in SV Slovenije, ki so 
vključena v ZRS, približno enaka razmerju med števili takšnih društev v vseh štirih od skupaj 
petih delujočih romskih zvez. Na podlagi te analize je Zagovornik ocenil, da z ekskluzivnostjo 
ZRS v SRS romska društva s sedeži v občinah na območjih, kjer romska skupnost ni 
tradicionalno naseljena, niso postavljena v manj ugoden položaj v primerjavi z romskimi 
društvi s sedeži v občinah na območjih, kjer je romska skupnost avtohtona. To pomeni, da (z 
upoštevanjem predstavništva Romov prek njihovih društev) določba prvega odstavka 10. 
člena ZRomS-1, po kateri je v SRS štirinajst od enaindvajsetih članov predstavnikov ZRS, ni 
posredno diskriminatorna do neavtohtonih Romov. Enako Zagovornik ocenjuje tudi za Rome 
z območja JV Slovenije v primerjavi z Romi z območja SV Slovenije.

Kljub ocenjeni nediskriminatornosti ZRomS-1 pa na podlagi predstavljene analize 
pridobljenih podatkov in tudi na podlagi stališč Ustavnega sodišča ter še posebej 
predstavljenega ločenega mnenja sodnice Sovdat Zagovornik meni, da obravnavana 
določba prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 z ozirom na potrebo po zagotavljanju 
reprezentativnosti celotne romske skupnosti v SRS ni ustrezna. Dejstvo, da več kot dve 
tretjini vseh (Zagovorniku poznanih) društev ni vključenih v ZRS, slednji jemlje legitimnost 
predstavništva vseh Romov v SRS (tako neavtohtonih kot avtohtonih, iz SV in iz JV 
Slovenije). ZRS pač ni več edina romska zveza, saj ob njej že dalj časa delujejo vsaj še štiri. 
Pred časom jih je delovalo šest. Vsekakor bi moralo biti predstavništvo Romov v SRS za tisti 
del članstva Sveta, ki ga zdaj zasedajo predstavniki ZRS, drugače urejeno, tako da bi 
odražalo participacijo vseh pripadnikov romske skupnosti pri upravljanju skupnih zadev, ki so 
pomembne za celotno romsko skupnost (njihove posebne pravice). Glede na naloge SRS bi 
moralo biti zagotovljeno prav reprezentativno predstavništvo. To pa pomeni, da bi bilo 
smiselno z novo določbo dela prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 odpraviti ekskluzivnost 
ZRS oz. upoštevati, da je danes romskih zvez več, in sprejeti zakonsko ureditev, po kateri bi 
imeli predstavniki vseh reprezentativnih zvez možnost sodelovanja pri upravljanju javnih 
zadev prek SRS.

Zagovornik je torej ocenil, da obravnavana določba prvega odstavka 10. člena ZRomS-1 ni 
diskriminatorna. Bo pa Zagovornik glede zagotavljanja reprezentativnosti romske skupnosti v 
SRS (skladno z drugo v zvezi s šesto alinejo 21. člena ZVarD – podajanje priporočil za 
izboljšanje položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami) priporočil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog ustrezne spremembe ZRomS-1.

Pripravil:
Aljoša Gadžijev,                                                    Miha Lobnik
Svetovalec Zagovornika I                                               ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Poslano:
- zbirka dok. gradiva


	14280F946A8995B0C12588DE0045BD15_0.in.docx

		2022-10-17T15:02:44+0200
	Miha Lobnik




