
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pogovor o vlogi in pomenu javnih služb za izboljšanje odnosov med romskim 

in ne-romskim prebivalstvom v Beli krajini 
 

Črnomelj, 13 marec 2013  
Prostori Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, 

Ulica Otona Župančiča 1 Črnomelj 

 
PROGRAM SREČANJA 

 
 
8.00 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev 
 
9.00 – 9.30 Uvodni nagovori  
 
Prof. dr. Silvo Devetak, koordinator projekta REDUPRE, ISCOMET Inštitut, Maribor  
Mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj 
Darko Rudaš, predsednik združenja romskih svetnikov Slovenije, Cankova 
 
9.30 – 10.00 Prvi sklop vprašanj 
 

Uvodna razmišljanja 
 
Pojavne oblike nacionalizma pri delu javne uprave v Sloveniji s posebnim ozirom na 
izključevanje/vključevanje Romov 
Dr. Franci Jazbec, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS 
 
Rezultati terenske raziskave o predsodkih med romskim in večinskim prebivalstvom na območju Bele 
krajine 
Mojca Frankovič, ZIK Črnomelj 
 
10.10 – 10.30 Odmor  
 
10.30 – 13.00 Drugi sklop vprašanj 
 

Kako lahko večja vključenost Romov v vzgojno-izobraževalni proces prispeva k vzajemnemu 
spoštovanju in razumevanju 

 
Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (dopolnilo k strategiji 2004) - namen, 
pomen, smisel 
Miran Komac, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana  
 
Zakaj je med romskimi otroci tako veliko otrok s posebnimi potrebami? 
Matjaž Barič, ravnatelj, OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj  
 
 



Vrtci v romskih naseljih - da ali ne? 
Dušica Balažek, vzgojiteljica v vrtcu Pedenjped Novo mesto enota Brezje, romska svetnica v Mestni 
občini Novo mesto 
 
Ohranjanje, spoznavanje, romskega jezika in kulture kot priložnost za zmanjševanje predsodkov in 
stereotipov 
Tina Friedreich, predsednica Romskega akademskega kluba 
 
Vloga šol v občinah Črnomelj, Metlika in Semič pri seznanjanjem otrok o romski kulturi in tradiciji ter 
pri povezovanju otrok v okviru šolskih in izven šolskih dejavnosti  
Silva Jančan, ravnateljica Osnovne šole Belokranjskega odreda, Semič 
 
Vključevanje Romov v izobraževanje odraslih - trendi in rezultati 
Mag Nada Žagar, Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj 
 
13.00 – 14.00 Kosilo 
 
14.00 – 15.30 Tretji sklop vprašanj 
 

Zaposlovanje in socialno varstvo 
 
Politika zaposlovanja mora biti prilagojena tudi tistim posameznikom, ki zaradi različnih okoliščin 
ne zmorejo enake tekme na trgu dela 
Darko Rudaš, Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije 
 
Izkušnje na področju dela z Romi: ali res prihaja do zlorab socialnih transferjev in do zmanjšanja 
motivacije za iskanje zaposlitev 
Polde Jevšek, Center za socialno delo Novo mesto 
 
Pristojnosti in dejanske možnosti zavodov za zaposlovanje pri iskanju zaposlitvenih možnosti za 
Rome – teorija in praksa 
Irena Vrlinič, strokovni svetovalec I in 
Mladen Babič-strokovni svetovalec I, Zavod za zaposlovanje Črnomelj 
 
Programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja Romov 
Dr Vera Klopčič, ISCOMET Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor 
 
15.30 – 16.00 Četrti sklop vprašanj 
 

Prispevek policije k zmanjšanju predsodkov 
 

Ali je resnično mnenje, da so Romi glavni kršitelji zakonodaje in predpisov?  
Boris Korasa, komandir PP Črnomelj in 
Mitja Frankovič, pomočnik komandirja PP Črnomelj  
 
 
16.00  Sklep pogovora  
 


