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1. UVODNE OPOMBE 
 

Terensko delo se izvaja v okviru delovnih sklopov DS2 – DS4: Analiza dejavnikov, vzrokov 

in ovir za vključevanje na področju dostopa do izobraževanja, trga dela in zaposlovanja ter 

zdravstvenega varstva. 

 

Poročilo vsebuje na mestih tudi nekatere preliminarne ugotovitve projektne skupine, ki izhajajo 

iz dosedanjega terenskega dela in bodo dopolnjene in v celoti obrazložene v zaključnem 

poročilu projekta skupaj s Priporočilom za pripravo strateškega okvirja in predlogi ukrepov za 

nacionalni program po letu 2021. 

 

Spodnje tabele prinašajo sistemizacijo opravljenega terenskega dela po regionalnem in 

datumskem ključu. Sogovornice in sogovorniki so predstavljeni v univerzalnem gramatičnem 

moškem spolu, kot eden od elementov varovanja njihove zasebnosti. Hkrati smo vse 

sogovornice in sogovornike šifrirali s črkovno-številčno kodo in oznako regionalne 

provenience. Dodana je tudi legenda za rubriko “status” uporabljenih okrajšav in kratic. 

 

Sogovornice in sogovorniki, s katerimi smo opravljali pogovore večkrat, so v spodnjih tabelah 

označeni vsak s svojo barvo tiska. 

 

 

 

 

Legenda k tabeli 1: 

DELOVNI SKLOP  DELOVNI PODSKLOP ŠIFRA  

2. Analiza dejavnikov, 
vzrokov in ovir za 
vključevanje na 
področju dostopa do 
izobraževanja 

2.1. Intervjuji s pripadniki romskih 
skupnosti v Sloveniji  
 

DS21 

Opazovanje ob obšolski dejavnosti  DS21u 

2.2. Intervjuji s predstavniki 
izobraževalnih institucij, izbraževalnih 
projektov 

DS22 

3. Analiza dejavnikov, 
vzrokov in ovir za 
vključevanje na 
področju dostopa do 
trga dela in 
zaposlovanja 

3.1. Intervjuji s pripadniki romskih 
skupnosti v Sloveniji 

DS31 

Opazovanje ob taboru  DS31ml 

3.2. Intervjuji s predstavniki centrov za 
socialno delo, socialnovarstvenih 
programov 

DS32 

4. Analiza dejavnikov, 
vzrokov in ovir za 
vključevanje na 

4.1. Intervjuji s pripadniki romske 
skupnosti 
 

DS41 
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področju dostopa do 
zdravstvenega varstva 

4.2. Intervjuji s predstavniki občine, 
zdravstvenimi delavci, komunalnih 
služb 

DS42 

 

Tabela 1: Šifrant sogovornic in sogovornikov na terenskem delu po regionalnem in 

datumskem ključu 

ŠIFRA DELOVNI PODSKLOPI REGIJA DATUM 

AČ-Po DS22  Posavje 

9.7.20 

MČ-Po DS44  Posavje 

AČ1-Po DS32 Posavje 

AČ2-Po DS32 Posavje 

NČD-Po DS21; DS31;DS41 Posavje 

NK-Po DS32 Posavje 

AČ3-Po DS42 Posavje 

OA-Po DS32 Posavje 

16.7.20 

NČ-Po DS31 Posavje 

AČ1-Po DS32 Posavje 

AČ2-Po DS32 Posavje 

AČ4-Po DS42 Posavje 

AT-Po DS22 Posavje 

OI-Po DS31ml Posavje 

IX-Po DS31ml Posavje 

AX-Po DS31ml Posavje 

AČ5-Po DS31 Posavje 

AČ5-Po DS41 Posavje 

30.7.20 

MČ-Po DS21 Posavje 

AČ-Po DS21 Posavje 

AT-Po DS21 Posavje 

 
ŠIFRA DDELOVNI PODSKLOPI REGIJA DATUM 

AK-Do DS31; DS21 Dolenjska 

14.7.20 AČ-Do DS31; DS21 Dolenjska 

OK-Do DS21; DS32 Dolenjska 

IR-Do DS21 Dolenjska 

15.7.20 

AČL-Do DS22 Dolenjska 

SR-Do DS31 Dolenjska 

RC-Do DS21 Dolenjska 

MO-Do DS22; DS32; DS42 Dolenjska 
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AS-Do DS32 Dolenjska 

AČ1-Do DS32; DS42 Dolenjska 

NX-Do D31 Dolenjska 

NČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NČ1-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

IČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AČ2-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AČ3-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NČ2-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NC-Do DS22; DS32;DS42 Dolenjska 

OK-Do DS21;D321; DS41 Dolenjska 20.7.20 

NC-Do DS22; DS32;DS42 Dolenjska 

21.7.20 

OT-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AT-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

OČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AT2-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NČ3-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AČ4-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

LT-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

OČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AT-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AS-Do D32 Dolenjska 

12.8.20 

ŽN-Do DS42 Dolenjska 

AX-Do DS42 Dolenjska 

MĆ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NĆ-Do D21; D31;D41 Dolenjska 

NĆ1_Do D21; D31;D41 Dolenjska 

AK-Do DS42 Dolenjska 

7.9.20 AŽ-Do DS42 Dolenjska 

SR-Do DS41 Dolenjska 

SK-Do DS42 Dolenjska 21.9.20 

AN-Do DS42 Dolenjska 28.9.20 
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ŠIFRA STATUS REGIJA DATUM 

OK-Pr občinar Prekmurje 

22.,23.7.20 
NT-Pr RS Prekmurje 

AA-Pr Mentor RP Prekmurje 

AŠ-Pr RP SZZ Prekmurje 

AŠ-Pr RP SZZ Prekmurje 

5.,6.8.20 

AX-Pr Mladoleten v RN Prekmurje 

NX-Pr Mladoleten v RN Prekmurje 

OX-Pr Mladoleten v RN Prekmurje 

AX2-Pr Mladoleten v RN Prekmurje 

AA1-Pr Prebivalec RN Prekmurje 

AT-Pr Prebivalec RN Prekmurje 

NT-Pr Prebivalec RN Prekmurje 

AT1-Pr Prebivalec RN Prekmurje 

AI-Pr Prebivalec RN Prekmurje 

NT-Pr RS Prekmurje 

AO-Pr zdravstvo Prekmurje 9.9.20 

 

 

Zaradi fizičnega napada na mladoletno osebo v naselju Žabjak-Brezje,1 slabih vremenskih 

razmer v oktobru 2020, nato pa še uvedenih jesenskih ukrepov zaradi pandemije Covid-19, 

terenskega dela še nismo mogli opraviti na načrtovani lokaciji Novo Mesto. Kontakti na terenu 

so obisk odsvetovali predvsem zaradi nedavne epizode fizičnega nasilja. V občini Škocjan 

blizu Krškega terenskega dela še nismo opravili, ker je v časovnem oknu med spomladanskimi 

in jesenskimi izrednimi ukrepi v Sloveniji zmanjkalo časa. Poletno terensko delo je delno 

zamejilo tudi dejstvo, da je bilo precej romskih družin odsotnih, ker so izrabili turistične 

vavčerje, ki jih je vlada RS uvedla kot ukrep za lajšanje posledic pandemije. Zelo omejena je 

bila predvsem odzivnost oseb, ki delajo v zdravstvu. 

 

                                                 
1 Fizični napad na mladoletno osebo se je zgodil 19. julija 2020, na predvečer dogovorjenega terenskega obiska. 

Šlo je za spor med prebivalci naselja. Nevladne organizacije in projektni mentorji ter romski pomočniki so po 

tem dogodku prenehali z dejavnostjo, zaradi tveganja za nadaljevanje nasilja med Romi. Tako NVO kakor tudi 

projektno osebje je bilo opozorjeno s strani policije naj bodo previdni. Mladoletnik je bil življenjsko ogrožen še 

v mesecu avgustu. Več informacij o napadu je na spletni povezavi: 

https://www.dolenjskilist.si/2020/07/13/239448/novice/kronika/Mladoletnika_s_sekiro_po_glavi/ 
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Prav tako moramo še opraviti obiske na osnovnih šolah na vseh načrtovanih lokacijah, kar bo 

odvisno od razvoja razmer glede ukrepov zaradi pandemije, oziroma bomo našli način izvedbe, 

ki bo razmeram prilagojen. 

 

Podobno velja za načrtovane pogovore z delavkami in delavci s področja socialnega dela, ki 

so bili opravljeni le delno, kot je razvidno iz gornjih tabel. 

 

 

2. VSEBINSKI OPIS POTEKA TERENSKEGA DELA 
 

Intervjuji z deležniki na terenu ter terensko delo po antropološki metodi je potekalo v mesecih 

julij, avgust, september in oktober 2020.  

 

Izhodišče vstopa na teren so bila predhodna poznanstva in skupine sodelavk na različnih 

preteklih projektih s področja izobraževanja in socialnega varstva romske populacije, pri čemer 

smo začeli z lokacijami, ki smo jih raziskovalno spremljali že v prejšnjih letih (Krško, Novo 

mesto, Beltinci).  

 

Na omenjenih lokacijah smo najprej navezali stike z osebami, ki delajo na področju 

izobraževanja, ki so nam priporočili in nas povezali z nadaljnjimi sogovorniki. V nadaljevanju 

smo z metodo preferenčnega referiranja (snežene kepe) izbrali nadaljnje sogovornike. Nato 

smo izbrali občine, ki so nedavno aktivno pristopile k reševanju bivalnih razmer in dostopa do 

vode med romsko populacijo, pa tudi uvedle vrsto projektov izobraževanja, zaposlovanja in 

varovanja zdravja za lokalno romsko populacijo. Tem posameznikom in občinskim ustanovam 

smo naslovili prošnje za sodelovanje pri intervjujih (Beltinci, Ribnica, Kočevje, Novo mesto). 

Glede na odzivnost smo se nato dogovorili za terenske obiske na lokacijah s predstavniki 

komisij za Rome na občinskih ravneh, ki so bili naslednjih profilov: socialni delavci, pedagogi, 

policisti, izobraževalno osebje različnih profilov (zdravstvo, socialnovarstvene vsebine, itd.). 

Poleg tega smo na teh lokacijah ob pomoči romskih pomočnikov obiskali romska naselja, kjer 

smo opravili vrsto formaliziranih in neformalnih pogovorov in druženj.  

 

Pri vzpostavljanju pogojev za izvedbo intervjujev in pri intervjujih smo sodelovali z romskimi 

pomočniki, ki so nam vnaprej dovolili obisk pri romskih družinah, oziroma so nas z romskimi 

družinami spoznali, mestoma so bili pri pogovorih prisotni. Večina teh intervjujev/pogovorov 
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je bilo snemanih; nekaj posameznih sogovornikov ni pristalo na zvočno snemanje, ali pa so 

okoliščine to onemogočile. Te pogovore smo beležili s takojšnjo anotacijo med in po pogovoru. 

Poseben izziv je bil vstop v romska naselja, ki so izrazito getoizirana in so bila v preteklosti 

zapostavljena pri aktivnem vodenju socialnih politik na lokalnih ravneh (Ribnica, Kočevje). 

Pred odhodom na teren smo na nekatere institucije, ki so vajene tako poslovati, najprej 

nagovorili z dopisi. Z vsemi sogovorniki, s katerimi smo izvedli tonsko posnete pogovore, smo 

podpisali izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu in dovoljenju za snemanje, kar je 

nekatere sogovornike (tri) odvrnilo od sodelovanja. Večino posnetih pogovorov smo 

transkribirali, glede na oceno pomembnosti vsebin pogovorov. 

 

Izmed vnaprej načrtovanih in vsebinsko natančno pripravljenih tematik pogovorov so se 

sogovorniki posebej angažirano odzvali na naslednje: 

 priprava otrok na vstop v vrtec in šolo, še posebej aktivnosti obšolskih dejavnosti; 

 urejanje komunalnih razmer, še posebej dogovori o dostopu do vode in sklepanje 

dogovorov za odvoz komunalnih odpadkov. Naselja Lepovče, Otavice in Mestni Log, 

ki smo jih obiskali, imajo težave z dostopom do vode. Kljub podpisanemu sporazumu 

za dostavo vode, se njegovo izpolnjevanje pogojuje z dokazovanjem plačevanja 

različnih komunalnih računov, kot tudi računov za naročnine na mobilno telefonijo 

(zasebni sektor) in vračanjem vsakovrstnih dolgov iz naslova tekočih življenjskih 

stroškov (elektrika, komunalne storitve, davki); 

 zdravstveni delavci so najbolj poudarjali potrebe po preventivni skrbi za zdravje, 

ustrezni nega in skrbi za otroke, postnatalni oskrbi otrok, izobraževanju o spolnosti in 

skrbi za reproduktivno zdravje žensk, manj pa skrbi za preventivne programe kot so 

SVIT, Dora, Zora.  

 

Skoraj vsi sogovorniki, ki niso člani romskih skupnosti, so posebej poudarjali težave pri 

poskusih, da bi prišlo do “rušenja komunikacijskega zidu”, vzpostavljanju zaupanja in 

konstruktivnih in rednih odnosov s prebivalci romskih naselij. 

 

 

3. DELNE UGOTOVITVE NA PODLAGI TERENSKEGA DELA – PREGLED DEJAVNIKOV IN OVIR 
ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV 
 

1. Podatki s terenske raziskave do sedaj kažejo, da se kot razlog za neustrezno ukrepanje 

pogosto navaja veljavna pravna ureditev Republike Slovenije (RS), posebej Zakon o 
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romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZromS-1), ki lokalnim skupnostim (občinam) 

daje ključne operativne pristojnosti za reševanje lokalnih romskih problematik. Ustava 

RS v 65. členu (položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji) določa, da položaj in 

posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon, kar pomeni, da je država 

(ne lokalna skupnost) odgovorna za sprejem ustrezne zakonodaje. Zato bi bilo smiselno pri 

noveliranju ZromS-1 razmisliti o vključitvi jasneje zapisane določbe o tem, kdaj je država 

dolžna in odgovorna za zagotavljanje temeljnih pravic pripadnikom romske skupnosti. 

Trenutno veljavni 5. člen ZromS-1 namreč določa:  

(1) Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljajo pogoje za 

urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer 

pripadnikov romske skupnosti. 

(2) Urejanje prostorske problematike romskih naselij iz prejšnjega odstavka se uresničuje 

z načrtovanjem ustreznih prostorskih ureditev. Te prostorske ureditve se skladno s 

predpisi s področja urejanja prostora štejejo za prostorske ureditve lokalnega pomena, 

lahko pa tudi za prostorske ureditve državnega pomena, če da vladi pobudo za njihovo 

načrtovanje mestni oziroma občinski svet tiste občine, na območju katere je načrtovanje 

takšne prostorske ureditve potrebno, ali če vlada tako odloči sama. 

(3) Vlada lahko sama sprejme odločitev iz prejšnjega odstavka in druge potrebne ukrepe 

za ureditev razmer v primeru, ko pravna in komunalna neurejenost romskih naselij v 

samoupravni lokalni skupnosti privede do hujšega ogrožanja zdravja, dalj časa 

trajajočega motenja javnega reda in miru ali trajnega ogrožanja okolja. V tem primeru 

lahko vlada z državnim prostorskim aktom poseže na območje katerekoli občine, 

prednostno pa na območje občine, ki ni izpolnila obveznosti iz prejšnjega odstavka. Za 

pripravo in sprejem takšnega prostorskega akta se uporabi postopek, kot ga določajo 

predpisi s področja urejanja prostora za skrajšani postopek. 

(4) Za uresničevanje nalog države iz tega člena se sredstva zagotavljajo v proračunu 

Republike Slovenije. 

 

V skladu s področno zakonodajo so prostorske ureditve, kakršne so praviloma potrebne za 

reševanje te problematike, prostorske ureditve lokalnega pomena. V drugem odstavku 5. člena 

ZRomS-1 je predvidena možnost, da se kljub dejstvu, da gre v osnovi za prostorske ureditve 

lokalnega pomena, z njihovim načrtovanjem ukvarja tudi država. To lahko stori na predlog 

občine, na lastno pobudo pa samo v primeru treh taksativno naštetih situacij (hujše ogrožanje 
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zdravja, dalj časa trajajoče motenje javnega reda in miru ali trajno ogrožanje okolja), navedenih 

v tretjem odstavku 5. člena ZRomS-1, ki so posledica neuspešnega reševanja problematike s 

strani občine ali nenadno nastale izredne nevarnosti, ki zahteva državno ukrepanje.  

 

Predvidenega posega države v praviloma občinsko pristojnost in s tem uresničevanja oziroma 

izvrševanja 5. člena ZRomS-1 od leta 2007 nikoli ni bilo, tudi v času pandemije Covid-19 ne, 

saj se je v praksi zatrjevalo, da določba ni dovolj jasna. Glede na to, da država v več kot 

desetletju ni nikoli uporabila možnosti, ki jo ima po trenutno veljavnem tretjem odstavku 5. 

člena ZromS-1, bi bilo smotrno v noveli zakona spremeniti dikcijo iz permisivne v mandatorno, 

in zapisati: 

(3) Vlada je dolžna sprejeti odločitev iz prejšnjega odstavka in druge potrebne ukrepe za 

ureditev razmer v primeru, ko pravna in komunalna neurejenost romskih naselij v 

samoupravni lokalni skupnosti privede do hujšega ogrožanja zdravja, dalj časa 

trajajočega motenja javnega reda in miru ali trajnega ogrožanja okolja. V tem primeru 

lahko vlada z državnim prostorskim aktom poseže na območje katerekoli občine, 

prednostno pa na območje občine, ki ni izpolnila obveznosti iz prejšnjega odstavka. Za 

pripravo in sprejem takšnega prostorskega akta se uporabi postopek, kot ga določajo 

predpisi s področja urejanja prostora za skrajšani postopek. (poudarek dodan). 

 

S sociološkega vidika je ugotovljeno, da največ napetosti v odnosih med Romi in lokalno 

skupnostjo zaradi t. i. neprehodne etnične meje in rasistične predsodkovne pregrade nastaja in 

se vzdržuje prav na ravni občin. Opazili smo dva ponavljajoča se vzorca neuspešnega reševanja 

problemov:  

 sklicevanje na to, da so predlagane rešitve po določenih predpisih pogosto v nasprotju 

z drugimi področnimi predpisi, kar otežuje reševanje problematike;  

 drug ponavljajoč se vzorec je nedopustno pogojevanje uveljavljanja pravic pripadnikov 

romske skupnosti. Če Romi v določenih romskih naseljih potrebujejo določeno 

infrastrukturno/komunalno storitev, se jim izvedba pogosto pogojuje npr. z rednim 

plačevanjem drugih storitev javnim in zasebnim podjetjem, plačilom dolgov, vključno 

s policijskimi denarnimi kaznimi in naročninami na mobilno telefonijo itd. Primer je 

občina Ribnica (Otavice), kjer imajo podpisan sporazum o pravicah za dostavo vode v 

romsko naselje, izvedbo dostave pa občina Ribnica v sporazumu z romskim naseljem 

in njegovim predstavnikom pogojuje z izpolnjevanjem obveznosti plačevanja različnih 
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komunalnih računov, računov za naročnine na mobilno telefonijo in vračanjem 

vsakovrstnih dolgov, kazni vključno z obrestmi. Taka ureditev razmer sili prebivalce 

romske skupnosti Otavice, da samostojno skrbijo za dostop do vode, pri čemer prihaja 

do kršitev obstoječe zakonodaje, ki ureja uporabo komunalnih storitev, npr. tudi v obliki 

poskusa nezakonitih priključitev na obstoječi vodovod občine Ribnica.  

 

2. Težave povzročajo različne zahteve institucij, ki financirajo osveščevalne in izobraževalne 

programe, glede njihove izvedbe. Primer je zahteva po določenem številu udeležencev za 

izvedbo delavnice z romskimi otroki – npr. 12 Romov v VNRC, kar je v manjših naseljih lahko 

težko dosegljivo. Delo na terenu je pokazalo, da so normativi neživljenjski. Težave so tudi s 

prevozi vrtčevskih otrok pri projektu Skupaj za znanje (MŠŠ), ki jih npr. ne smejo prevažati s 

šolskim avtobusom. Ukrepi za integracijo romskih otrok ob zadnjem letu male šole (izvedba v 

šoli, brez organiziranega prevoza) skupaj z združevanjem romskih in neromskih otrok in 

kombinirano izvedbo integracije (npr. v Krškem), so se izkazali za nemogoče in neusklajene s 

pravili ob izbruhu pandemije Covid-19, ki so zahtevali striktno ločenost skupin.  

 

3. Poseben problem je delo na področju preprečevanja nasilja in delo z mladimi, ki jim je 

izrečen vzgojni ukrep. Tudi na tem področju izvajalci naletijo na sistemske ovire: mladi po 

besedah socialne delavke predstavljajo varnostno tveganje. V izogib dodatnemu 

administrativnemu delu sedaj namesto večdnevnih taborov izvedejo, npr. v Krškem dva 

enodnevna, da udeleženci ne prenočijo.  

 Izvajalci teh programov, kljub svoji dobronamernosti, s svojim ravnanjem 

reproducirajo razmerja diskriminacije, npr.: med piknikom na taboru izvajalci 

programov in udeleženci ne sedijo in ne jedo skupaj, temveč ločeno, ter Neromi nikoli 

z Romi. To se dogaja rutinsko, brez refleksije. 

 Ko na taboru sodelavka VNRC, policisti in sodelavka CSD ter MKC Krško izvajajo 

skupno delovno akcijo, se družijo, vzpostavljajo odnose medsebojnega zaupanja, gredo 

skupaj na pohod ter policisti tudi skuhajo golaž. Ob tem pa so neprimerne nekatere 

pripombe izrečene med druženjem in zafrkantski odnosi med policisti in mladostniki. 

 

Tovrstno obnašanje osebja, ki tabore izvaja, vzdržuje odnos mi-oni. Pri tem se osebje ne 

zaveda, da na ta način avtoritativno in nehote utrjuje razlikovalna razmerja. 
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 Izvajalcem mladinskih programov manjka znanja in ponotranjenja medkulturnih 

kompetenc. To se kaže npr. s spodletelo delavnico z vsebinami o spolni vzgoji v 

Krškem, ki je združila mladoletne, ki so že starši, skupaj z drugimi mladoletnimi 

moškimi in ženskami. S takšnim ravnanjem se udeležence infantilizira in grobo posega 

v njihovo intimo. Ustrezen odziv bi bila po spolih in vzrastni stopnji ločena spolna 

vzgoja ali pa celo individualizirana izvedba oz. izvedba s partnerskimi pari. 

 

4. Ureditev pravnega položaja (legalizacija) nekaterih romskih naselij ni odpravila 

problema družbene segregiranosti in getoizacije, ki se kaže tudi v pojavih skrajnih 

preživetvenih strategij, kot so kriminal ter nasilje med prebivalci romskih naselij in nasilje med 

Romi in gadžami (= Neromi v romskem jeziku). Nekatera legalizirana naselja, npr. Kerinov 

Grm, Žabjak - Brezje, imajo urejeno infrastrukturo, vključno z optičnim kablom/internetnim 

priključkom, vendar pa del prebivalcev naselja še živi v improviziranih bivališčih, ki ne nudijo 

varnega in zdravega življenjskega okolja. Legalizacija sama po sebi še ne prispeva k reševanju 

strukturnih neenakosti. 

 

Na lokalni ravni se taka situacija razlaga predvsem kot nezmožnost Romov za aktivno in 

zakonito reševanje lastnih problemov in kot neustrezno trošenje sredstev socialnih pomoči. S 

tem se kaže nerazumevanje, da je kronična, medgeneracijska revščina romskega 

prebivalstva ključna vzročna dimenzija medsebojnega nasilja med Romi ter nasilja med Romi 

in Neromi, ter da je revščina kot strukturno nasilje povezana z rasizmom, kar ima še posebej 

za otroke težke socializacijske posledice. Dodaten problem je tudi dejstvo, da se v nekaterih 

občinah legalizacija naselij pogojuje z neširjenjem naselij. 

 

5. Povezano s tretjo in četrto točko pomeni prisotnost socialnih in pedagoških projektov v 

romskem naselju za nekatere njegove prebivalce normalizacijo vsakdanjih življenjskih 

razmer in socialnih pogojev. Dolgoletno delo in prisotnost gadž med romskim prebivalstvom 

počasi gradi medsebojno zaupanje in socialno učenje vseh akterjev.  

 Posebna težava nastane, kadar so tovrstni projekti izvedbeno časovno omejeni, npr. v 

obliki večletnega/večmesečnega projektnega dela, ki ne vzpostavi pogojev za 

nadaljevanje aktivnosti po preteku projekta. Poleg pomanjkanja sredstev na lokalnih 

ravneh kontinuiteto ponekod otežuje tudi pomanjkanje kakovostnega kadra, ki bi bil 

pripravljen in usposobljen za nadaljevanje projektnega dela. S takim uvajanjem in 
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zamiranjem projektov se pri romski populaciji utrjuje prepričanje, da so “zanimivi” 

samo, kadar izvajalci projektov v tem vidijo svojo lastno osebno ali karierno korist.  

 Obstoj takšnih projektov je odvisen od pripravljenosti občin za izvajanje teh projektov. 

Na terenu je mogoče opaziti, da nekatere občine pristopijo k projektom zgolj, kadar 

problematika postane resna in že preraste v nasilje. 

 

6. Težavno je pomanjkanje transparentnosti pri reševanju problema legalizacije romskih naselij 

in konkretnega urejanja bivalnih razmer Romov. Velik izziv je izselitev iz “geta”, zaradi česar 

nekateri Romi samostojno iščejo možnosti nakupa parcel, ob pomoči odvetnikov ali pa 

iščejo dogovore s starejšimi prebivalci, ki nimajo potomcev, za prenos njihovega 

premoženja ter skrbi za starejše. Na CSD (Krško) ugotavljajo primere, da Romi oskrbujejo 

posameznike v domovih starejših, ki pa v zameno za skrb, prepišejo svoje premoženje nanje, 

ker nimajo svojih dedičev. Pri teh praksah pa je mogoče opaziti tudi spolne zlorabe (npr. 

prodaja mladoletne osebe starejšemu moškemu za pomoč na domu v dogovoru s starši ob 

vednosti, da bo mladoletna oseba spolno zlorabljena). 

 

7. Samo del prebivalcev v nelegaliziranih romskih naseljih ima dostop do vode. Npr. v naselju 

Jedinščica imajo dostop do vode zato, ker so si priključek Romi izkopali sami že nekaj 

desetletij nazaj in se nezakonito priklopili na obstoječi vodovod do objekta nekdanje JLA, 

stanje pa so naknadno formalno uredili s tedanjo Teritorialno obrambo. V objektu VNC 

Jedinščica imajo vodo, ki jo je po ustnih pričevanjih priskrbel lokalni romski svetnik. Vendar 

v naselju raba infrastrukture ni omogočena vsem prebivalcem. Pedagoško osebje, ki deluje v 

naselju Jedinščica, o pomenu osebne higiene ozavešča starše, ki po svojih zmožnostih 

poskrbijo za urejenost otrok. Vendar zabojnik, v katerem je VNC, nima prhe, pač pa le 

umivalnik z WC-jem. V Kerinovem Grmu obstaja možnost uporabe kopalnice, vendar je starši 

ne uporabljajo. V Ribnici in Kočevju imajo samo posamezne hiše v romskih naseljih kopalnice. 

V Ribnici so šele pred kratkim začeli s temi projekti, ker občina vztraja, da so lokalni Romi 

neavtohtoni. Tako so šele pred kratkim začeli sistemsko terensko delo z njimi. Problem dostopa 

do vode za določene družine tako še vedno ostaja.  

 

8. V Kočevju člani Komisije za Rome, ki imajo pooblastila, obiskujejo naselja in rešujejo 

predvsem probleme v zvezi s komunalno urejenostjo preko socialnih transferjev. V poletnih 

mesecih leta 2020 so skrbeli predvsem za plačevanje računov komunale, manj pa za aktivno 

urejanje bivalnih pogojev. Svoje aktivnosti pogojujejo tudi v občini Ribnica z zahtevo, da se 
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naselja ne širijo in da ljudje ne gradijo novih bivalnih objektov. Prizadevanja so usmerjena 

predvsem v odvoz smeti, manj pa v dostop do bivališč (oz. urejanje bivališč), ki bi bila ustrezno 

opremljena s komunalnimi priključki. V naselju Mestni log in drugih naseljih v Kočevju se 

občina ukvarja z legalizacijo obstoječih objektov. Naselje so parcelirali, vendar nismo mogli 

pridobiti dogovorov/dokumentov o statusu uporabe zemljišč/parcel. Romi poudarjajo 

zavlačevanje na strani gasilcev za prevoz vode, pri čemer pa jih Romi pokličejo šele, ko vode 

zmanjka. Občina Kočevje je v Mestnem logu poskrbela za priklop na električno omrežje 

lokalnega podizvajalca, ker jih podjetje Elektro Ljubljana ni hotelo priklopiti. Ta je nato 

uporabnikom izstavljal pretirane račune. Ob terenskem obisku so prebivalci romskega naselja 

povedali, da se dostop do elektrike in plačevanje po realni ceni sedaj ureja preko občine.  

 

Prebivalci nekaterih romskih naselij niti niso zainteresirani, da bi se njihova naselja legalizirala. 

V Jedinščici to nasprotovanje utemeljujejo z argumentom, da bi se v naselje priselili drugi 

Romi. Del tega naselja se nahaja pod daljnovodi in bi ga bilo nemogoče legalizirati.  

 

9. Zbrana etnografska evidenca govori tudi o različnih dimenzijah nasilja, od strukturnega 

nasilja do nasilja revščine in policijskega zastraševanja ljudi. Primer tega je, da v imenu 

preprečevanja zgodnjih porok med mladoletnimi Rominjami in Romi pridejo na teren celo 

policijski specialci, kar rutinsko počnejo v Novem mestu. Zbrani podatki kažejo tudi, da 

poskuse Romov, da bi se sami preživljali s prodajo nabranih gozdnih sadežev, otežuje tržna 

inšpekcija na tržnicah ali ob cestah, ki zahteva spoštovanje pravil o dovolilnicah. O tem, da to 

vodi tudi v fizično nasilje, poročajo tako zaposleni v občinah kot tudi rumeni tisk, kar spodbuja 

zaostrovanje odnosov etnične meje. Negotovo življenje v strukturnem nasilju in revščini ob 

neučinkovitih ukrepih države vodita v nasilje tako med Romi samimi kot tudi med Romi in 

gadžami. Zaradi meddružinskih sporov si celo nekateri romski pomočniki ne upajo v nekatera 

naselja, kar jim onemogoča proaktivno delovanje. 

 

10. Institut romskega pomočnika je sicer dobra praksa, vendar se na terenu kaže naslednje:  

- romski pomočniki, ki so izobraženi za pedagoško delo, se zaposlujejo zgolj v 

paralelnem sistemu izobraževanja, namesto da bi jih zaposlile šole, ki imajo med učenci 

Rome;  

- nekatere občine ne najdejo primernih oseb za to delo. 
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11. Sogovorniki, zlasti Romi, pogosto opozarjajo na problem poenostavljenih 

diskriminatornih kategorizacij Romov in poudarjajo raznolikost Romov v smislu različnih 

socialnih statusov. Sogovorniki nasprotujejo označevanju vseh dolenjskih Romov kot 

neizobraženih in problematičnih. Podobno je tudi v Pušči v Prekmurju, kjer je mogoče 

ugotoviti izrazito raznoliko skupnost, katere člani spadajo v različne socialne statuse in razrede, 

lokalni rasizem pa jih prav tako tlači v enotno diskriminirano in mestoma dehumanizirano 

skupino. 

 

Neustrezno kategorizacijo opažamo tudi med osebjem, ki romskim ženskam zagotavlja 

poporodno nego. Pogosto se »empatičnost« patronažnih sester, medicinskega osebja, policistov 

in učiteljev izraža v rasističnih dihotomijah: npr. belosti nasproti temnopoltosti/črnosti; 

primerjanju med ljudmi (civili) in živalmi (Romi); med običajnimi ljudmi (civili) in »gozdnimi 

otroki« ali »Maugliji« (Romi), ipd. Še druge rasistične kategorije zadevajo posebej Rominje, 

npr. z oznakami »stroji za reprodukcijo«, ali pa denimo s predstavo, da so vse po vrsti spolno 

zlorabljane. 

 

4. POVZETEK UGOTOVITEV 
 

V trenutni fazi projekta po vsem zgoraj navedenem je mogoče izvesti šest delnih priporočil, ki 

bodo celovito predstavljene in obrazložene v zaključnem poročilu. 

 

1. Jasno bi bilo treba opredeliti odgovornost države glede zagotavljanja in uveljavljanja pravic 

pripadnikov romske skupnosti. Pri tem je treba bolj jasno določiti okoliščine, kadar mora 

država prevzeti pristojnost in naloge zagotavljanja pravic romske skupnosti. Težavo pri 

zagotavljanju pravic predstavlja razlikovanje med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi, ki zlasti 

z vidika zagotavljanja temeljnih človekovih pravic ni utemeljeno. V praksi se to razlikovanje 

ne kaže samo pri volitvah posebnega romskega predstavnika, ampak tudi pri zagotavljanju 

drugih pravic (ustrezno življenjsko okolje, bivalne razmere, izobraževanje, dostop do trga dela 

in zdravstvenega varstva).  

 

Drug vidik je v sociološkem dejstvu, ki ga zgoraj navedeno potrjuje, da skupnost, ki je 

razdeljena z etnično mejo, praviloma ne more sama najti učinkovitih in zakonitih rešitev.  
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2. Institut romskega pomočnika ima dve težavi, ki ju je treba odpraviti. Prvič, zaposlovati jih 

je treba znotraj javnega šolstva, ne v paralelnem sistemu. Drugič, potrebno se je izogniti 

rasističnemu predsodku, da romskega pomočnika usposobi že njegova/njena “romska kri”. 

Romske pomočnike je potrebno zaposlovati na podlagi ustreznega izobrazbenega profila.  

 

3. Urejanje bivalnih statusov Romov je treba reševati tudi z vključevanjem v programe 

razseljevanja na državni ravni, vendar zgolj in izključno na podlagi njihove izrecne prošnje. 

Legalizacija romskih naselij, kljub temu, da gre za ključen dejavnik pri sistemski rešitvi romske 

problematike, namreč sama po sebi ne razreši celotnega problema segregiranosti romske 

skupnosti. 

 

4. Oskrba z vodo (varno pitno vodo in vodo za sanitetne potrebe) in ureditev ustrezne 

kanalizacije ter druge komunalne infrastrukture je nujna prioriteta države, ki je bila na to že 

večkrat opozorjena tudi pred mednarodnimi mehanizmi varstva človekovih pravic, še posebej 

tam, kjer so razmere do trajnejše ureditve nevzdržne. Predlagane rešitve so: 

 dovoz varne pitne vode v naselja brez zahtev ali režimov plačevanja zanjo; 

 vzpostavitev javnih pralnic perila v najbližjih komunalno opremljenih krajih;  

 vzpostavitev javnih kopalnic v najbližjih komunalno opremljenih krajih. 

 

5. Pridobljeni podatki kažejo tudi, da so dodatna izobraževanja o medkulturnih kompetencah 

najbolj potrebna za zdravstveno osebje. V ta namen je nujna uvedba dodatnih programov 

izobraževanj, usposabljanj in osveščanj. 

 

6. Podatki kažejo tudi, da so nujna dodatna izobraževanja in usposabljanja o medkulturnih 

kompetencah za pedagoge in občinske svetnike ter drugo osebje v lokalnih Komisijah za Rome. 

Potrebno je vlagati tudi v dodatna osveščanja prebivalstva na lokalni ravni in na ravni celotne 

države. 

 


