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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
 

APZ  aktivna politika zaposlovanja 

CCPR United Nations Human Rights Committee (Odbor Združenih narodov za 

človekove pravice) 

CERD United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination (Odbor 

Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije) 

CESCR United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Odbor 

Združenih narodovo za ekonomske, socialne in kulturne pravice) 

DČ  države članice Evropske unije 

ECRI European Commission against Racism and Intolerance (Evropska komisija 

proti rasizmu in netoleranci)  

EKČP  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

ELRMJ Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 

ESČP  Evropsko sodišče za človekove pravice 

EU  Evropska unija 

FRA European Union Agency for Fundamental Rights (Evropska agencija za 

temeljne pravice) 

FURS  Finančna uprava Republike Slovenije 

gl.  glej 

GZ  Gradbeni zakon 

IHRA Mednarodna zveza za spomin na holokavst (International Holocaust 

Remembrance Alliance (Mednarodna zveza za spomin na holokavst) 

ipd.   in podobno 

itd.   in tako dalje 

mdr.  med drugim 

MPDPP Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 

MPESKP Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 

npr.   na primer 

NPUR  Nacionalni program ukrepov za Rome 

odst.  odstavek 

op. cit.  opomba citirana 

OPN  občinski prostorski načrt 

OPPN  občinski podrobni prostorski načrt 
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OŠ  osnovna šola 

oz.  oziroma 

RS   Republika Slovenija 

SE  Svet Evrope 

str.   stran 

t.i.   tako imenovano 

t.j.   to je 

TRP   Truth Reconciliation Process 

Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 

US  Ustavno sodišče Republike Slovenije 

VNRC  večnamenski romski center 

ZGO-1  Zakona o graditvi objektov 

ZLS  Zakon o lokalni samoupravi 

ZN   Organizacija združenih narodov 

ZORSSZNM Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja  

ZRomS-1 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji  

ZUreP-2 Zakon o urejanju prostora 

ZV  Zakon o vodah 
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POVZETEK 
 

Zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta Ovire za dostojno življenje prebivalcev v 

romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov 2020 predstavlja končne ugotovitve raziskovalne skupine. V okviru 

projekta je v skladu z dogovori z naročnikom raziskovalna skupina izvedla terensko delo, 

analizirala pridobljene podatke, preučila obstoječo pravno ureditev in na podlagi zbranih 

podatkov poudarila ključna področja, ki jih je treba upoštevati pri pripravi strateškega okvira 

RS za Rome ter predlagala ukrepe za Nacionalni program ukrepov za Rome (NPUR) po letu 

2021. 

 

Izvedenih je bilo 13 terenskih obiskov, fokusna skupina s predstavitvijo vmesnih ugotovitev, 

in zaključna konferenca s predstavitvijo zaključnih ugotovitev, na katerih smo dobili kritičen 

odziv in komentarje.  

 

Analiza podatkov s terenskega dela je izpostavila tri ključne probleme reševanja vprašanja 

dostojnega življenja prebivalcev romskih naselij, ki jih je treba nasloviti in začeti reševati na 

sistemski ravni. Ti so: i) natančnejša razdelitev pristojnosti države in občin pri urejanju 

prostorske problematike romskih naselij; ii) odstranitev razlikovanja med avtohtonimi in 

neavtohtonimi Romi iz Zakona o lokalni samoupravi; in iii) prepoznava anticiganizma kot 

oblike strukturne diskriminacije.  

 

Z vidika teh ključnih problemov so prestavljeni predlogi ukrepov za oblikovanje NPUR po letu 

2021 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in bivanjskih 

razmer. Poleg predlogov na področjih, ki so že vključena v obstoječi NPUR 2017-2021, 

raziskovalna skupina predlaga tudi sprejem dodatnih ukrepov: i) spremembe Zakona o romski 

skupnosti, ki prenaša nekatere prisojnosti na državo, v primerih nepravilnosti; ii) 

kontinuiranega osveščanja med ciljnimi lokalnimi populacijami z namenom odpravljanja 

odnosov etnične meje in podloženih rasističnih prepričanj; iii) monitoringa obstoječega stanja 

in nadzorovanja izpolnjevanja ukrepov; iv) ustanovitve nacionalne pisarne zagovornika 

romskih pravic; v) spremembe sestave Sveta romske skupnosti; vi) širitve politične 

reprezentacije romske populacije na nacionalni ravni; in vii) priprave načrta ukrepanja v 

izrednih razmerah, kot je na primer epidemije Covid-19.  
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1. UVOD  
 

Ciljni raziskovalni projekt Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na 

področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov 2020 je 

zasledoval štiri cilje: 

 Pridobiti kvalitativen vpogled v probleme in ovire, ki prebivalcem romskih naselij 

onemogočajo ali otežujejo doseganje razmer za dostojno življenje, in povzročajo 

njihovo socialno izključenost (izpolnitev tega cilja je predstavljena v poglavjih 3 in 4); 

 Raziskati dejavnike in vzroke, katerih rezultat je vključenost oziroma izključenost 

prebivalcev romskih naselij na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne 

strategije vključevanja Romov do 2020 (izpolnitev tega cilja je predstavljena v 

poglavjih 3 in 4); 

 Pripraviti predloge za odpravo ali ublažitev problemov in ovir, s katerimi se srečujejo 

slovenski Romi (izpolnitev tega cilja je predstavljena v poglavjih 3, 4 in 5); 

 Pripraviti priporočila za pripravo strateškega okvira in programa ukrepov na podlagi 6. 

člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (UrL RS, št. 33/07) po letu 2021 

(izpolnitev tega cilja je predstavljena v poglavju 6); 

 

Delo na projektu je trajalo 20 mesecev in je bilo razdeljeno v osem delovnih sklopov (DS). 

Šest sklopov je bilo vsebinskih, dva pa sta vezana na vodenje, upravljanje in razširjanje 

rezultatov: 

 

Tab. 1: Delovni sklopi na projektu 
DS1 Analiza antropoloških študij dostopa do vode in primerov dobrih praks 

DS2 Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do izobraževanja 

DS3 Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do trga dela in 
zaposlovanja 

DS4 Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do 
zdravstvenega varstva 

DS5 Priprava pregleda dejavnikov in ovir za uspešno vključevanje Romov na področjih 
dostopa do urejenih bivalnih razmer, izobraževanja, trga dela, zdravstvenega varstva 

DS6 Priprava predlogov ukrepov za nacionalni program po letu 2021 

DS7 Vsebinsko in finančno vodenje projekta 

DS8 Informiranje širše javnosti o poteku projekta in rezultatih 

 

 DS1 – DS4 so vključevali delo na terenu in analizo pridobljenih podatkov; 

 DS5 je obsegal pripravo pregleda dejavnikov in ovir za uspešno vključevanje Romov 

na področjih dostopa do urejenih bivalnih razmer, izobraževanja, trga dela, 
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zdravstvenega varstva na podlagi analize podatkov s terenskega dela. Ugotovitve tega 

dela so bile pripravljene tudi ob upoštevanju obstoječega pravnega okvira, saj smo 

izsledke predstavili v vmesnem poročilu projekta z naslovom »Poročilo o izvedbi 

terenskega dela z delnimi ugotovitvami«, ki je bilo Uradu Vlade RS za narodnosti 

oddano 30. 10. 2021; 

 DS6 je obsegal pripravo priporočil za pripravo strateškega okvira in predlogov ukrepov 

za nacionalni program po letu 2021. Oba dokumenta sta predstavljena v poglavjih 4 in 

5; 

 DS7 je obsegal vsebinsko in finančno vodenje projekta; 

 DS8 je obsegal informiranje širše javnosti o poteku projekta z izvedbo fokusne skupine 

s predstavitvijo vmesnega poročila o delu, ki je bila izvedena 10. 12. 2020 preko Zoom 

platforme in z izvedbo zaključne konference, ki je bila izvedena 29. 6. 2021 preko 

Zoom platforme. Spletna stran projekta je: 

https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-

projekti/ovire-za-dostojno-zivljenje-prebivalcev-v-romskih-naseljih-na-podrocjih-ki-

so-definirana-v-okviru-eu/ 

 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 v času trajanja celotnega projekta je bila izvedba 

določenih aktivnosti na projektu otežena. Z naročnikom, Uradom Vlade RS za narodnosti, so 

bili zato sprejeti dogovori o podaljšanju nekaterih delovnih sklopov. 

  

https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/ovire-za-dostojno-zivljenje-prebivalcev-v-romskih-naseljih-na-podrocjih-ki-so-definirana-v-okviru-eu/
https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/ovire-za-dostojno-zivljenje-prebivalcev-v-romskih-naseljih-na-podrocjih-ki-so-definirana-v-okviru-eu/
https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/ovire-za-dostojno-zivljenje-prebivalcev-v-romskih-naseljih-na-podrocjih-ki-so-definirana-v-okviru-eu/
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2. ORIS PROBLEMATIKE V PRAVNIH V OKVIRIH 
 

Romi1 so v različnih znanstvenih prispevkih,2 mednarodnih dokumentih Organizacije 

združenih narodov (ZN), Sveta Evrope (SE), Evropske unije (EU), Mednarodne zveze za 

spomin na holokavst (International Holocaust Rememberance Alliance, IHRA) in drugih, ter v 

nacionalnih zakonodajah obravnavani kot marginalizirana etnična skupina, saj zaradi 

trajnega/medgeneracijskega rasističnega odnosa večinske družbe do njih3 živijo v slabših 

življenjskih pogojih. 

 

V Republiki Sloveniji (RS) so Romi deležni posebnega ustavnega varstva in zakonske zaščite, 

kot to določa 65. člen Ustave RS. Zakon o romski skupnosti Republike Slovenije (ZRomS‐1) 

iz leta 2007 ter druga relevantna področna zakonodaja ureja njihov položaj v RS od sprejema 

prvega Programa za pomoč romski skupnosti iz leta 1995, vsaj kar zadeva urejanje bivalnih 

razmer, dostopa do izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva. Posebne pravice in 

skrb za izboljšanje položaja Romov so vključene v številne programe, strategije in resolucije 

RS. 

 

Romi kot pripadniki etnične skupnosti so bili velikokrat predstavljeni kot »nomadi«, ljudje z 

zelo mobilnim načinom življenja, redkeje pa sta bila nomadizem in mobilnost Romov 

obrazložena v povezavi z dolgo zgodovino preganjanja različnih lokalnih in državnih oblasti 

in prepovedi trajnega naseljevanja. »Nomadizem« Romov se torej hkrati naslanja na 

izvornostni mit o indijskem izvoru, beleži prve omembe Romov na različnih evropskih 

območjih, in služi kot sredstvo prikrivanja dolgih stoletij sovražnih odnosov med večinskim 

                                                 
1 V poročilu uporabljamo izraz Rom/Romi za pripadnika/pripadnike skupnosti. Nekateri Romi sami uporabljajo 

tako samoimenovanje, poleg tega pa še: Vlaški Romi, Xomá, Sinti, Aškali (Ashklai), Bajaši (Bayash), Kalé, 

Manuši (Manuches), Gitanos, Egipčani, pa tudi Romanicheli, Ludari, Popotniki (Gens du Voyage, Travellers) itd. 

V nekaterih besedilih se namesto izraza Roma v angleščini uporabljajo izrazi Roms, Romanies in Romany. 

2 Yıldız, C. in De Genova, N. (2018). Un/free mobility: Roma migrants in the European Union. Social Identities, 

24(4), 425–441; Janko Spreizer, A. (2006). Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept 

staroselstva: nastavki za analizo ideologij primata. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 50, 236–

271; Janko Spreizer, A. (2016). From a Tent to a House, from Nomads to Settlers. Moving Places: Relations, 

Return and Belonging, 29, str. 172–193; Janko Spreizer, A. (2018). Roma, social exclusion and Romani 

settlements as marginalized place: The case of Loke, In: S. Pelc in M. Koderman (ur.), Nature, tourism and 

ethnicity as drivers of (de)marginalization, str. 157–168, Cham: Springer. 

3 Janko Spreizer, A., (2020). Roma, Marginalization, Globalization and Conflicts Over Water: The Case of 

Slovenia. V: Fuerst-Bjeliš, Borna (ed.), Leimgruber, Walter (ur). Globalisation, Marginalization and Conflict. 

Cham: Springer International Publishing. Cop. 2020, str. 165-182; Sancin, V., Kovič Dine, M., Turšič, D., 2021. 

(Ne)primernost uporabe kriterija avtohtonosti za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, 

Razprave in gradivo (v tisku). 
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prebivalstvom in romskimi skupinami. Kulturno nerazumljeni in prepoznani za druge oz. 

»drugačne« širom Evrope, tudi na ozemlju današnje RS, so bili praviloma, in so še dandanes 

deležni socialnega izključevanja, s tem pa revščine, diskriminacije. Predvsem po 2. sv. vojni 

so bile romske populacije sistematično segregirane v ločena, t.i. »romska naselja«. Dolgo se je 

legalizacija teh naselij zdela edina pot reševanja problematike. Tako so v RS danes nekatera 

naselja legalizirana, nekatera pa iz različnih vzrokov ne. Prebivalcem slednjih nenehno grozi 

odstranitev, saj so njihovi domovi zgrajeni na zemljiščih v lasti drugih državljanov, občin ali 

države. 

 

Posebej je treba omeniti, da so bile romske populacije v nekaterih delih Evrope tudi množična 

žrtev genocida nad Romi (Porajmos/Pharrajimos/Samudaripen) med 2. sv. vojno, kar velja tudi 

za območje današnje RS. 

 

OBRAVNAVA ROMSKE TEMATIKE V RS V OKVIRU SISTEMA ZN 
 

Zaradi težavnega položaja, socialne in osebne ranljivosti so Romi upravičeni tudi do 

mednarodne zaščite, na kar opozarjajo številna mednarodna telesa.4 Ta v svojih poročilih 

poudarjajo pomanjkljivosti pri spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic iz mednarodnih 

pogodb pripadnikom romske skupnosti ter predlagajo sprejem in spremembe zakonodaj in 

uveljavitev ukrepov, ki bi jih države, vključno z RS, lahko sprejele za zagotovitev skladnosti z 

mednarodnim pravom. Slovenija se je kot pogodbenica mednarodnih pogodb s področja 

človekovih pravic5 in še posebej s področja pravic manjšin6 zavezala k njihovem spoštovanju, 

zato mora sprejeti ustrezno zakonodajo oziroma spremeniti obstoječo, da bo vzpostavila stanje, 

skladno s prevzetimi mednarodnopravnimi obveznostmi oz. zagotoviti skladno izpolnjevanje 

nacionalne zakonodaje.  

                                                 
4 Na primer: Obor ZN za človekove pravice; Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice; Odbor za odpravo 

rasne diskriminacije; Svetovalni odbor po Okvirni konvenciji o varstvu narodnih manjšin; Evropska komisija proti 

rasizmu, Odbor o otrokovih pravicah, Odbor o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Odbor o osebah z 

oviranostmi (oziroma invalidnostmi). 

5 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, 999 UNTS 171, 16. december 1966, veljaven od 23. 3. 

1967; Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 993 UNTS 3 (1966); Evropska konvencija 

o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ETS 5, 4. november 1950; Evropska listina o človekovih 

pravicah, Ur. l. EU C 326/391 (2012). 

6 Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ETS 157, 1. 2. 1995; Evropska listina za regionalne ali 

manjšinske jezike, ETS 148, 4. 11. 1992. 
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Mednarodna pogodba je vsak »mednarodni sporazum, ki ga države sklenejo pisno in ga ureja 

mednarodno pravo, sestavljen v obliki ene same listine ali dveh ali več povezanih listin, ne 

glede na njegovo posebno poimenovanje«,7 na podlagi 26. člena Dunajske konvencije o pravu 

mednarodnih pogodb, katerega vsebina je tudi običajno mednarodno pravo,8 pa vsaka veljavna 

mednarodna pogodba zavezuje pogodbenice,9 ki jo morajo izvajati v dobri veri.10 Ob tem je 

ključno, da se država pogodbenica ne more sklicevati na svoje notranje pravo, da bi opravičila 

neizvajanje mednarodne pogodbe, razen, kadar gre za očitno kršitev notranjega prava glede 

pristojnosti skleniti mednarodno pogodbo.11 Neizvajanje oz. neizpolnitev mednarodne 

pogodbe predstavlja kršitev mednarodne obveznosti države, za kar je država 

mednarodnopravno odgovorna.12 

 

Ustava RS v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s »splošno 

veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 

Slovenijo.«13 8. člen Ustave ravno tako določa neposredno uporabljivost ratificiranih in 

objavljenih mednarodnih pogodb.14 

 

Ustavno sodišče je na podlagi 8. člena ugotovilo, da imajo v tem členu navedene norme 

mednarodnega prava (vključno z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo) 

»prednost pred vsemi podustavnimi normami domačega prava.«15 Takšen položaj 

mednarodnih pogodb v slovenskem pravnem redu potrjuje tudi drugi odstavek 153. člena 

                                                 
7 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, Ur. l., mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 

9/13 in 5/17, točka a) prvega odstavka 2. člena. 

8 Vilinger, M.E., (2009). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden: Martinus 

Nijhoff Publishers, str. 368. 

9 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, Ur. l., mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 

9/13 in 5/17, 26. člen. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem, 27. člen v povezavi s prvim odstavkom 46. člena. 

12 Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7, 47. odstavek. 

13 Ustava Republike Slovenije (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 in 

75/16 – UZ70a), 8. člen. 

14 Ibidem. Podrobneje o tem Sancin, V., (2009). Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic. 

Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

15 Odločba št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994, B. – I, odst 5. 
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Ustave, ki pravi, da morajo biti zakoni »v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 

prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski 

predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.«16 

 

Zato je pomembno upoštevati tudi priporočila pogodbenih teles, ustanovljenih na podlagi 

mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica je RS, saj imajo ta telesa mandat za spremljanje 

izpolnjevanja obveznosti po teh mednarodnih pogodbah. 

 

Spodnji povzetki najaktualnejših ugotovitev in priporočil mednarodnih teles pri pregledu RS 

izkazujejo predvsem problem nespoštovanja romskih pravic zaradi vztrajne, več nivojske 

diskriminacije v RS. Diskriminacija je tudi vzrok težav, povezanih z legalizacijo romskih 

naselij in ureditvijo njihove stanovanjske problematike. Poleg tega poročila poudarjajo potrebo 

po ureditvi prepovedi prisilnih izselitev tudi na nacionalni ravni, ter nadzora nad prisilnim 

porokami mladoletnic in mladoletnikov. 

 

Odbor ZN za človekove pravice – Sklepne ugotovitve glede tretjega periodičnega 
poročila Slovenije (2016) 

 

Odbor ZN za človekove pravice (CCPR) je pogodbeno telo, ustanovljeno na podlagi 

Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP), ki je bil sprejet leta 1966 

in začel veljati leta 1976. Trenutno ima 173 pogodbenic vključno s Slovenijo in vsemi njenimi 

sosedami. CCPR sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov. Periodično pregleduje stanje 

izpolnjevanja obveznosti držav pogodbenic MPDPP.  

 

Sklepne ugotovitve Odbora o tretjem periodičnem poročilu Slovenije iz leta 201617 med 

pozitivnimi koraki poudarjajo sprejem NPUR za obdobje 2010-2015. Vendar Odbor kljub temu 

v sedmem odstavku izraža zaskrbljenost nad porastom sovražnega govora na spletu, ki je 

                                                 
16 Ustava Republike Slovenije (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 in 

75/16 – UZ70a), 153. člen. 

17 Dostopno na:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-

instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8523b02938/Sklepne-ugotovitve-za-tretje-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-

MPDPP.pdf.  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8523b02938/Sklepne-ugotovitve-za-tretje-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPDPP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8523b02938/Sklepne-ugotovitve-za-tretje-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPDPP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8523b02938/Sklepne-ugotovitve-za-tretje-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPDPP.pdf
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uperjen tudi zoper Rome, ter zato RS poziva, naj si prizadeva za odpravo vseh oblik rasne 

diskriminacije ter ksenofobije, vključno s sovražnim govorom.  

 

Nadalje MPDPP kot posebno problematiko ob sklicevanju na člene 2 (prepoved vsakršnega 

razlikovanja), 23 (pravica do družinskega življenja in sklepanja zakonske zveze), 24 (pravice 

otrok), 26 (prepoved diskriminacije) in 27 (pravice pripadnikov manjšine), izpostavlja dejstvo, 

da je kljub sprejemu določene zakonodaje napredek v izboljševanju položaja Romov omejen, 

saj se še naprej soočajo s predsodki, diskriminacijo in socialno izključenostjo. Odbor je izrazil 

zaskrbljenost tudi nad velikim številom otroških in/ali prisilnih porok v romski skupnosti v 

RS.18  

 

Odbor je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi razlikovanja med t.i. »avtohtonimi« in 

»neavtohtonimi« romskimi skupnostmi, pri čemer so prvim zagotovljene posebne pravice in 

možnosti, druge pa so na lokalni ravni brez zastopstva. To razlikovanje vodi tudi v 

neučinkovito delovanje in sestavo Sveta romske skupnosti RS. Odbor zato priporoča, naj RS19:  

 razmisli o odpravi razlikovanja med dvema različnima statusoma v romski skupnosti in 

okrepi ukrepe za izboljšanje položaja Romov v RS; 

 sodeluje s predstavniki različnih romskih skupnosti za izboljšanje delovanja in 

zastopanosti raznolikih romskih skupnosti v Svetu romske skupnosti, in sprejme 

učinkovite ukrepe za okrepitev sodelovanja Romov v javnem življenju in postopkih 

odločanja;  

 zagotovi dejansko učinkovito izvajanje prepovedi otroških in/ali prisilnih porok, tudi z 

njihovim učinkovitim preiskovanjem in kazenskim pregonom, ugotavljanjem 

odgovornosti storilcev in zagotavljanjem primerne rehabilitacije in svetovanja žrtvam;  

 v romski skupnosti okrepi programe ozaveščanja o škodljivih posledicah otroških in/ali 

prisilnih porok. 

 

 

                                                 
18 Ibidem, odst. 23 in 24. 

19 Ibidem. 
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Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice – Sklepne 
ugotovitve glede drugega periodičnega poročila (2014) 

 

Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice (CESCR), ustanovljen 

na podlagi Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, v svojih 

Sklepnih ugotovitvah drugega poročila iz leta 201420 ugotavlja, da je napredek glede položaja 

romske skupnosti v RS omejen. Odbor je še posebej zaskrbljen, ker se romske skupnosti še 

vedno srečujejo z mnogimi oblikami diskriminacije na več področjih, ki jih pokriva pakt, 

vključno z dostopom do zaposlitve, bivališča in zdravstvenih storitev (drugi odstavek 2. 

člena).21 

 

Glede sistemske diskriminacije Odbor poudarja, da je legalizirana samo ena tretjina 

neformalnih naseljih ter da je večina Romov, ki živijo v neformalnih naseljih izpostavljena 

prisilni izselitvi in nima dostopa do storitev glede osnovnih dobrin, kot so voda, elektrika in 

sanitarije. Diskriminacija pa je tudi razlog težav, kadar poskušajo kupiti ali najeti bivališča na 

drugih območjih.22 Na podlagi predstavljenih ugotovitev odbor predlaga23: 

 Celosten pristop k obravnavi vseh oblik diskriminacije proti romskim skupnostim 

in sprejem ukrepov za premagovanje prevladujoče diskriminacije proti Romom pri 

njihovem dostopu do zaposlitve, bivališč in zdravstvenih storitev; 

 Prednostno urejanje vprašanja legalizacije romskih naselij ali izdelavo drugačne 

rešitve, ob dejanskem posvetovanju s prizadetimi romskimi skupnostmi; 

 RS naj vztraja pri svoji zavezi, da ne bo izvajala prisilnih izselitev Romov, in bo 

sprejela predpise o prisilnih izselitvah, ki bodo v skladu z mednarodnimi standardi 

in ustrezali splošnemu komentarju Odbora št. 7 (1997) o prisilnih izselitvah; 

 RS naj zagotovi, da bodo romske skupnosti v nelegaliziranih naseljih imele dostop 

do osnovnih storitev, kot so vodovod, elektrika in kanalizacija v skladu, med 

drugim, s priporočili Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti iz 2011, ki so 

od občin zahtevala, da se Romom zagotovi dostop do pitne vode; 

                                                 
20 Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-

pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8ddcd1edea/Sklepne-ugotovitve-za-drugo-

porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPESKP.pdf.  

21 Ibidem, odst. 11. 

22 Ibidem, odst. 21. 

23 Ibidem. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8ddcd1edea/Sklepne-ugotovitve-za-drugo-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPESKP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8ddcd1edea/Sklepne-ugotovitve-za-drugo-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPESKP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/8ddcd1edea/Sklepne-ugotovitve-za-drugo-porocilo-Slovenije-o-izvajanju-MPESKP.pdf
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 RS naj sprejme učinkovite ukrepe za odpravo segregacije romskih skupnosti in 

preprečuje diskriminacijska dejanja proti Romom, ki poskušajo kupiti ali najeti 

bivališča izven segregiranih območij; 

 RS naj olajša dostop do socialnih stanovanj za Rome. 

 

Odbor za odpravo rasne diskriminacije – Sklepne ugotovitve o osmem do enajstem 
periodičnem poročilu (2015) 

 

V Sklepnih ugotovitvah iz leta 2015 o osmem, devetem, desetem in enajstem periodičnem 

poročilu Slovenije24 Odbor za odpravo rasne diskriminacije (CERD), ustanovljen na podlagi 

Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, kot pozitivno oceni 

pripravo NPUR za obdobje 2017–2021. Vendar je Odbor zaskrbljen zaradi nadaljevanja 

marginalizacije in negotovega družbenoekonomskega položaja Romov, ki ga še poslabšujejo 

nacionalni varčevalni ukrepi.25 

 

Prav tako Odbor skrbi razlikovanje med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi, zaradi katerega 

so lahko neavtohtoni Romi zapostavljeni pri uživanju pravic iz konvencije. Ob tem izraža 

zaskrbljenost nad osipom, zlasti med romskimi deklicami, v izobraževanju, kar je mnogokrat 

povezano s prisilnimi in zgodnjimi porokami.26  

 

Glede romske bivalne situacije Odbor poudarja nezadosten dostop do primernih stanovanj, 

zlasti socialnih, in neupoštevanje mnenj romskih skupnosti pri prostorskem načrtovanju glede 

stanovanj. Hkrati izpostavlja nezadosten dostop do zaposlitev in zdravstvene oskrbe.27  

 

Odbor ugotavlja tudi, da ima nesorazmerno veliko število Romov omejen dostop do čiste pitne 

vode in ustrezne komunalne ureditve, zaradi česar so izpostavljeni resnim zdravstvenim 

                                                 
24 Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-

pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/0501ffb838/Sklepne-ugotovitve-za-osmo-do-

enajsto-porocilo.pdf.  

25 Ibidem, odst. 6. 

26 Ibidem. 

27 Ibidem. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/0501ffb838/Sklepne-ugotovitve-za-osmo-do-enajsto-porocilo.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/0501ffb838/Sklepne-ugotovitve-za-osmo-do-enajsto-porocilo.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/clovekove-pravice/porocila-SLO-po-instrumentih-o-clovekovih-pravicah/0501ffb838/Sklepne-ugotovitve-za-osmo-do-enajsto-porocilo.pdf
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tveganjem.28 Odbor tudi izrecno poudari problem neučinkovitega delovanja Sveta romske 

skupnosti RS, ki zastopa interese romske skupnosti pred državnimi organi, in neustrezno 

zastopanost Romov na lokalni ravni, zlasti v občinskih svetih.29 Zato Odbor priporoča30: 

 Spoštovanje prepovedi diskriminacije in učinkovito izvrševanje ukrepov in NPUR; 

 Zagotovilo, da pri uživanju konvencijskih pravic ne bo več razlikovanja med 

avtohtonimi in neavtohtonimi Romi; 

 Nadaljevanje sprejemanja ukrepov, ki naj vsem Romom omogočijo dejanski dostop 

do kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh; 

 Prebivalcem neurejenih naselij zagotoviti zaščito pravice do posesti; 

 Sprejem ukrepov, da bodo izselitve opravljene po mednarodnih standardih, ter da 

bodo na voljo učinkovita pravna sredstva in ustrezne alternativne nastanitve za 

razseljene osebe; 

 Sprejem celovite in vključujoče stanovanjske politike s posebnim poudarkom na 

primernem vključevanju Romov v prostorsko načrtovanje; 

 Izboljšanje ozaveščenosti romskih skupnosti o nevarnostih zgodnje in prisilne 

poroke, in uveljavitev prepovedi takih porok; 

 Zagotovitev dejanskega dostopa Romov do storitev javnih služb (oskrba z elektriko, 

komunalna ureditev in varna pitna voda), zdravstvenega varstva, in do nacionalnega 

trga dela; 

 Zagotovitev enakopravne zastopanosti vseh manjšin v parlamentu in voljenih 

regionalnih organih, s čimer je povezano učinkovito delovanje Sveta romske 

skupnosti RS, tudi s prenovo pravil o njegovi sestavi in vlogi; in zagotovitev 

dejanske vključitve in zastopanosti vseh Romov v občinskih svetih.31 

 

 

 

 

                                                 
28 Ibidem. 

29 Ibidem, odst. 10. 

30 Ibidem, odst. 7. 

31 Ibidem, odst. 11. 
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Poročilo Posebnega poročevalca ZN za manjšinska vprašanja (2019) 
 

Med 5. in 13. 4. 2018 je Slovenijo obiskal Posebni poročevalec ZN za manjšinska vprašanja 

Fernand de Varennes, ki je v svojem poročilu z obiska, objavljenem v letu 2019,32 ponovil 

ugotovitve zgoraj naštetih teles. Posebej je pohvalil prizadevanja slovenskih oblasti za 

naslavljanje težav romske skupnosti in izvedbo številnih iniciativ in projektov, še posebej na 

področju izobraževanja in prebivanja.33 Zopet je izrecno poudaril neustreznost razlikovanja 

med »avtohtonimi« in »neavtohtonimi« Romi, ki po njegovem mnenju ni niti nujno niti 

uporabno.34 Ob obisku romskih naselij je izpostavil pomanjkanje osnovnih življenjskih 

potrebščin in storitev, ki so sicer dostopne preostalemu prebivalstvu v Sloveniji, kar posledično 

učinkuje na vse druge ravni življenja pripadnikov romske skupnosti.35 Zato bi morale državne 

institucije prevzeti odločnejšo in neposrednejšo vlogo za zagotavljanje teh pravic.36  

 

Posebni poročevalec je izpostavil tudi socialno izključenost večine prebivalcev romske 

skupnosti v RS, ki zaradi splošne neizobraženosti in razširjene nepismenosti živijo v precejšnji 

izolaciji od preostalega prebivalstva. Predvsem je problem velik razkorak med državnimi 

programi in politikami in realnostjo, ki jo živijo pripadniki romske skupnosti.37 V povezavi s 

tem je Posebni poročevalec podal naslednje predloge38: 

 Odstranitev razlikovanja med »avtohtonimi« in »neavtohtonimi« Romi v 

zakonodaji; 

 Sprejem zakonodaje, ki bo zagotovila večjo zastopanost, demokratičnost in 

učinkovitost Sveta romske skupnosti RS s pogojem, da upošteva raznolikost znotraj 

romske skupnosti; 

 Razmislek ob preoblikovanju Zakona o romski skupnosti, ki bi vseboval 

natančnejše določbe glede izobraževanja, dostopa do socialnih storitev in 

                                                 
32 Dostopno na: https://digitallibrary.un.org/record/1664453?ln=en. 

33 Ibidem, odst 20. 

34 Ibidem, odst. 33 in 66. 

35 Ibidem, odst. 35. 

36 Ibidem, odst. 38. 

37 Ibidem, odst. 13. 

38 Ibidem, odst. 62. 

https://digitallibrary.un.org/record/1664453?ln=en
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zaposlovanja, in bi temeljil na sodelovanju romske skupnosti tako pri 

preoblikovanju zakona kot tudi pri njegovem izvrševanju; 

 Ureditev legalizacije romskih naselij, pri čemer bi morala Vlada RS podati tako 

pravno kot finančno pobudo; 

 Takojšnja ureditev vprašanja pomanjkanja dostopa do čiste pitne vode kot 

človekove pravice s strani vlade; 

 Izvedba izobraževalnih aktivnosti med večinskim prebivalstvom s prikazom 

Romov in njihovega načina življenja v pozitivni luči, da bodo Romi spoznani kot 

del prebivalstva države, ne kot skupnost, ki jo označujejo »težave« in »problemi«. 

 

Poročilo Posebne poročevalke ZN o pravici do vode in sanitarij (2011) 
 

Poročevalka za pravico do čiste pitne vode in sanitarij, Catarina de Albuquerque, je ob svojem 

obisku v RS leta 2010,39 ugotovila, da 21 od 95 romskih naselij v Prekmurju in na Dolenjskem 

nima dostopa do čiste pitne vode.40 Pri tem je posebej izpostavila, da zagotavljanje dostopa do 

vode preko komunalnih storitev v pristojnosti občin države ne odvezuje od zagotavljanja 

spoštovanja človekovih pravic na celotnem državnem ozemlju.41 Država mora namreč 

zagotoviti, da občine ne ravnajo v nasprotju s človekovimi pravicami, oz. mora država sama, z 

lastnimi tehničnimi in finančnimi sredstvi, Romom zagotoviti to pravico. V reševanje tega 

problema je treba ustrezno vključiti tudi romsko skupnost.42 

 

OBRAVNAVA ROMSKE TEMATIKE V RS V OKVIRU SVETA EVROPE 
 

Svet Evrope je leta 1950 sprejel Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (EKČP), ki je začela veljati 1953. EKČP vsebuje zgolj splošno prepoved 

diskriminacije, ki se razteza tudi na pripadnost narodni manjšini. Ne vsebuje pa člena o varstvu 

pravic manjšin; v okviru člena o prepovedi diskriminacije priznava to pravico zgolj 

narodnim/etničnim manjšinam. SE je leta 1992 sprejel Evropsko listino za regionalne ali 

                                                 
39 Dostopno na: https://digitallibrary.un.org/record/709553?ln=en. 

40 Ibidem, odst. 33. 

41 Ibidem, odst. 57. 

42 Ibidem, odst. 57. 
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manjšinske jezike (ELRMJ) in leta 1994 Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin 

(Okvirna konvencija) ter s tem razširil svoj domet manjšinskega varstva. Okvirna konvencija 

je temeljni mednarodni regionalni dokument za varstvo manjšin na območju Evrope, in hkrati 

edini zavezujoč dokument manjšinskega varstva,43 ki nudi varstvo le narodnim/etničnim 

manjšinam. Svetovalni odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (Svetovalni 

odbor) spremlja izpolnjevanje Okvirne konvencije in redno pripravlja mnenj za države.  

 

Svetovalni odbor po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin – Četrto mnenje 
(2017) 

 

Četrto mnenje Svetovalnega Odbora po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin za 

Slovenijo iz leta 201744 izkazuje skrb nad počasnostjo pozitivnih sprememb na vseh področjih. 

Posebej izpostavlja, da romske skupnosti še vedno živijo v neprimernih bivanjskih razmerah v 

nekaterih naseljih jugovzhodnega dela države, v katerih je dostop do temeljnih pravic in 

infrastrukture pomanjkljiv. Nepripravljenost sodelovanja nekaterih lokalnih organov je 

izpostavljena kot vir trajne diskriminacije Romov, zlasti glede zagotavljanja dolgoročnih 

rešitev za prav tako dolgoročna nerešena vprašanja, kot so legalizacija romskih naselij in 

zagotavljanje osnovnih storitev takim naseljem, ter enak dostop do izobraževanja romskih 

otrok. 45 

 

Po drugi strani pa Odbor meni, da osrednji organi RS niso pripravljeni posredovati tako, da bi 

učinkovito dosegli rezultate, s čimer upočasnjujejo proces sprejemanja primernih rešitev in 

prispevajo k ohranjanju neustreznega stanja.46 To je po mnenju Odbora mogoče zaznati tudi 

zaradi redko pozitivno predstavljene podobe pripadnikov romske skupnosti v širši javnosti in 

v romski skupnosti. Poleg tega odnos nekaterih občin v povezavi z reševanjem eksistenčnih 

vprašanj romskih skupnosti spodbuja in krepi splošno nestrpnost do Romov.47 

 

                                                 
43 Roter, P.,op. cit., str. 36. 

44 Dostopno na: https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-

sloven/16807843c6 in https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-

sloven/16807848d5.  

45 Ibidem, odst. 3. 

46 Ibidem. 

47 Ibidem, odst. 49. 

https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-sloven/16807843c6
https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-sloven/16807843c6
https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-sloven/16807848d5
https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-slovenia-adopted-on-21-june-2017-part-i-ii-in-sloven/16807848d5
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Odbor tudi poudarja, da so bili kljub ozaveščenosti organov oblasti o potrebi po spremembi 

ZRomS-1 do sedaj le redki poskusi, da bi se to izpeljalo.48 

 

Svetovalni odbor je poudaril, da od zadnjega mnenja ni bilo sprememb pri udeležbi 

predstavnikov Romov v izvoljenih organih in postopkih odločanja, razen pri volitvah vseh 

članov občinskih svetov in pri usposabljanju, ki so ga prejeli za učinkovitejše izvajanje svojih 

nalog.49  

 

Ker Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin določa enako varstvo za vse pripadnike 

iste manjšine, je Svetovalni odbor izpostavil, da razlikovanje med »avtohtonimi« in 

»neavtohtonimi« Romi še naprej negativno učinkuje na politično udeležbo romske skupnosti, 

saj nimajo zagotovljenega sedeža v občinskih svetih v vseh občinah, v katerih prebivajo.50 

 

Podobno zaradi nespremenjenega ZRomS-1 več pomanjkljivosti še naprej ovira delovanje 

Sveta romske skupnosti. Zlasti ta organ ni predstavnik celotne skupnosti (razen občinskih 

svetnikov se članstvo financira iz osrednjega združenja) in ne velja za reprezentativnega, ki bi 

odražal različna stališča te manjšine.51 

 

Odbor priznava, da kljub nekaterim uspešno izvedenim ukrepom iz NPUR za obdobje 2010-

2015 nekatere romske skupnosti še vedno zlasti v jugovzhodnem delu države živijo v 

podstandardnih naseljih, kjer ljudje nimajo dostopa do osnovnih dobrin, kot so voda, elektrika 

in sanitarne storitve, občine pa se izogibajo svoji odgovornosti zagotavljanja trajnih rešitev.52 

V zvezi s tem napredek glede dostopa do osnovnih storitev ovira odnos nekaterih lokalnih 

organov, ki niso pripravljeni sodelovati pri legalizaciji naselij, ki se nahajajo na občinskih 

zemljiščih, kar je temeljni pogoj za dolgoročno izboljšanje položaja.53 Svetovalni odbor 

poudarja tudi ugotovitev iz svojih sestankov s predstavniki Romov in civilne družbe, po kateri 

                                                 
48 Ibidem, odst. 91. 

49 Ibidem, odst. 8. 

50 Ibidem. 

51 Ibidem. 

52 Ibidem, odst. 9. 

53 Ibidem, odst. 35. 



Stran 21 od 128 

se pomanjkanje politične volje županov in večinskih skupin v občinskih svetih ne obravnava z 

zadostno politično pripravljenostjo na državni ravni, da bi se zagotovila finančna ali drugačna 

pomoč občinam.54  

 

Svetovalni odbor priznava tudi napredek na področju izobraževanja, predvsem z 

usposabljanjem in zaposlitvijo 26 asistentov pri poučevanju v šolah. Po mnenju odbora so 

opazna prizadevanja za večjo vključenost otrok v predšolske zavode tudi na ravni naselij. Kljub 

temu je udeležba romskih otrok splošno še vedno nizka, upada po končani osnovni šoli, in je v 

različnih delih države različna. Tudi izobraževalni objekti, predvsem vrtci, v naseljih zbujajo 

pomisleke, saj bi lahko spodbujali segregacijo, zato je treba čimprej zagotoviti vključevanje 

romskih otrok v splošni sistem vzgoje in izobraževanja.55 Ovira pri utemeljenem oblikovanju 

politik na tem področju pa je tudi pomanjkanje podatkov o tem, koliko romskih otrok obiskuje 

šolo.56 

 

Težave pri izobraževanju se nato prenesejo na področje zaposlovanja, saj je udeležba Romov 

na trgu dela zelo slaba, kar kaže tudi na njihovo splošno gospodarsko izključenost. Poleg tega 

pomanjkanje razčlenjenih podatkov onemogoča oblikovanje političnih odločitev, usmerjenih v 

reševanje specifične problematike skupnosti, ki bi temeljile na verodostojnih podatkih. 

Predvsem manjka splošna shema za pomoč romskim deklicam in ženskam, da bi se rešile 

socialnoekonomske izključenosti.57 

 

Posebej je v mnenju Svetovalnega odbora potrebno izpostaviti ugotovitev, da primanjkuje 

zbirk podatkov o romski populaciji, in da odsotnost celovite strategije za reševanje 

diskriminacije preprečuje otipljiv napredek. Slovenski predstavniki Romov so Svetovalnemu 

odboru povedali, da Romi po vsej državi še naprej trpijo zaradi predsodkov, diskriminacije in 

socialne izključenosti. Poleg tega pa je, čeprav velja, da je položaj na severu države na splošno 

boljši, vključno z bivanjskimi pogoji, Svetovalni odbor ugotovil, da se Romi na nekaterih 

                                                 
54 Ibidem. 

55 Ibidem, odst. 9. 

56 Ibidem, odst. 74. 

57 Ibidem, odst. 96. 



Stran 22 od 128 

območjih, kot je Dolenjska, še vedno srečujejo s hudo diskriminacijo pri dostopu do nastanitve 

in ustreznih bivalnih pogojev.58 

 

Če povzamemo, Svetovalni odbor ugotavlja pomanjkljivosti pri spoštovanju in zagotavljanju 

pravic iz 3., 6., 12., 14. in 15. člena Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, zato 

priporoča naslednje aktivnosti in ukrepe59: 

 Pospešiti prizadevanja za zagotovitev pravice do posesti za Rome, ki živijo v 

nelegaliziranih naseljih, z legalizacijo teh naselij, kjer je to mogoče; in z 

zagotavljanjem ustreznih življenjskih razmer ter učinkovitega dostopa do osnovnih 

storitev in infrastrukture, ter v zvezi s tem v veljavnem pravnem okviru spremljati, 

kako občine izpolnjujejo te svoje obveznosti; 

 Sprejeti potrebne spremembe ZRomS-1, da se izboljša dostop do pravic osebam, 

pripadnikom romske skupnosti; 

 Izboljšati enakost dostopa do izobraževanja za vse romske otroke, zlasti s 

čimprejšnjo vključitvijo predšolske vzgoje romskih otrok v splošni sistem vzgoje 

in izobraževanja; 

 Povečati število romskih pomočnikov in dvigniti raven njihove usposobljenosti; 

 Preoblikovati »inkubatorje« v romskih naseljih v večnamenske domove; 

 Širiti ozaveščenost o pravicah manjšin in raznolikosti družbe v splošnem 

izobraževanju ter zagotavljati, da bodo učni načrti, učbeniki in učna gradiva 

ustrezno odražali to raznolikost; 

 Podpirati razvoj učnih gradiv v govorjenih romskih jezikih v tesnem sodelovanju s 

predstavniki romskih skupnosti in povečati obseg poučevanja teh jezikov in v teh 

jezikih; 

 Zagotoviti uspešno delovanje Sveta romske skupnosti RS, tudi s pregledom pravil 

o njegovi sestavi in delovanju, z namenom krepitve udeležbe Romov v procesih 

odločanja; 

 Spodbujati udeležbo in zastopanost Romov pri odločanju na lokalni ravni, zlasti na 

območjih, na katerih živi večje število pripadnikov te manjšine; 

                                                 
58 Ibidem, odst. 33. 

59 Ibidem, odst. 101. 
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 Pospešiti prizadevanja za dvig zaposlenosti Romov na podlagi zanesljivih podatkov 

in ob posvetovanju s predstavniki manjšine, ter razviti dejavnosti za okrepitev vloge 

deklic in žensk. 

 

Evropska komisija proti rasizmu in netoleranci – Ugotovitve iz petega cikla 
spremljanja (2019) 

 

Evropska komisija proti rasizmu in netoleranci (ECRI), ustanovljena leta 1994, je telo SE. V 

svojem poročilu o Sloveniji iz leta 201960 izpostavlja zaskrbljenost zaradi razlikovanja med 

»avtohtonimi« in »neavtohtonimi« Romi. Po navedbah komisije ima takšno razlikovanje 

negativen učinek na politično participacijo na lokalni ravni, saj Romi, ki veljajo za 

»neavtohtone«, nimajo zagotovljenega sedeža v občinskih svetih na območju prebivanja.61  

 

Glede urejanja bivanjskih razmer je ECRI pozitivno ocenila uveljavitev novega Gradbenega 

zakona iz leta 2018, ki omogoča legalizacijo nezakonito zgrajenih objektov v okviru nove 

gradbene zakonodaje. Pri tem opozarja na odločitev upravnega sodišča, da skladno z 8. členom 

EKČP za Rome velja posebna pravica do varstva prebivališča tudi, če živijo v nezakonito 

zgrajenih objektih. To sodbo je potrdilo tudi Ustavno sodišče RS (US).62 

 

Pozitivno pa ocenjuje tudi vsesplošno uvedbo romskih pomočnikov v romskih naseljih in v 

šolah, ki jih obiskujejo romski učenci.63 

 

Kot problematično ocenjuje dejstvo, da je učinkovitost sprejetih ukrepov v veliki meri odvisna 

od sodelovanja in politične volje lokalnih oblasti, ki se zaradi pravnega nereda in nejasnosti na 

področju prostorskega načrtovanja velikokrat soočajo s številnimi ovirami pri reševanju 

vprašanja romskih naselij. Poleg trenj med romskimi družinami in lokalnim prebivalstvom, 

bližnjimi podjetji itd., lokalne oblasti nerade posegajo po učinkovitem reševanju težav, saj se 

bojijo, da bodo v svojem volilnem okraju naletele na nasprotovanja. Glede na vse navedeno bi 

bilo nerealno pričakovati, da bodo lokalne oblasti našle učinkovite rešitve, zlasti kar zadeva 

                                                 
60 Dostopno na: https://rm.coe.int/fifth-report-on-slovenia/168094cb00. 

61 Ibidem, odst. 67 in 68. 

62 Ibidem, odst. 71 in 72. 

63 Ibidem, odst. 73. 



Stran 24 od 128 

legalizacijo romskih naselij, in/ali določitev nadomestnih lokacij, saj so nelegalna romska 

naselja v državi splošno razširjena.64 

 

Komisija tudi poudarja, da so začasne rešitve za romske skupnosti, kot je priključitev 

nelegalnih objektov na električno omrežje ali zasilna oskrba s čisto pitno vodo, ki se jo 

dostavlja s cisternami, ne zagotavlja enakih možnosti glede dostopnosti stanovanj in 

sprejemanje pozitivnih ukrepov, s katerimi bo tlakovana pot do boljšega vključevanja Romov 

v slovensko družbo.65 

 

Komisija je poudarila tudi težave, s katerimi se sooča Svet romske skupnosti RS. Svet v trenutni 

sestavi nezadostno odraža raznolikost romskih skupnosti, ravno tako pa nima ustreznih 

pooblastil za predložitev konkretnih predlogov za razreševanje težav, s katerimi se skupnost 

sooča.66 Na podlagi svojih ugotovitev z obiska v RS Komisija priporoča67:  

 RS naj odpravi neupravičeno razlikovanje med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi 

ter na podlagi posvetovanja s predstavniki različnih romskih skupnosti sprejme 

potrebne spremembe zakonodaje in predpisov, s katerimi bo Svet romske skupnosti 

RS bolj reprezentativen in bolj učinkovit; 

 RS naj čimprej dokonča postopek za spremembo ZRomS-1, v katerem naj bo jasno 

določeno, da lahko osrednje državne oblasti sprejmejo nadomestne ukrepe, če in 

kadar lokalne oblasti ne izvajajo zakonskih določil; 

 RS naj v okviru NPUR zagotovi hitro izvedbo posebnih ukrepov na področju 

izobraževanja in enakopravnosti pri zaposlovanju ter ukrepov, usmerjenih v 

izboljšanje stanja bivanjskih razmer Romov; 

 RS naj nemudoma ukrepa in zagotovi, da bodo imeli vsi Romi dostop do čiste pitne 

vode v svojih naseljih ali njihovi neposredni bližini povsod, kjer to še vedno 

predstavlja težavo. 

 

 

                                                 
64 Ibidem, odst. 74. 

65 Ibidem, odst. 75. 

66 Ibidem, odst. 76. 

67 Ibidem, odst. 77 in 78. 
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Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice 
 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je v svoji sodni praksi večkrat srečalo s 

problematiko diskriminacije pripadnikov romske skupnosti v evropskih državah. Za nas so še 

posebej relevantne zadeve, ki se nanašajo na:  

 pozitivno obveznost države, da zagotovi osnovna sredstva za preživetje, vključno z 

varno in čisto pitno vodo;  

 obveznosti države glede pravice do nastanitve pripadnikov romske skupnosti, ter 

 obveznosti države pri zagotavljanju izobraževanja romskih otrok. 

 

V zadevi D. H. in ostali proti Češki so pritožniki zatrjevali kršitev 14. člena Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), saj naj bi dejstvo, da 

je bila verjetnost umestitve romskih otrok v posebne, prilagojene programe za otroke z 

duševnimi oviranostmi kar 27-krat večja kot za neromske otroke. Pritožniki so zatrjevali, da 

Češka s tem romske otroke ločuje od neromskih, saj naj bi romski otroci v nekaterih šolah s 

prilagojenim programom predstavljali kar 90% učencev. ESČP je zapisalo, da je potrebno 

pripadnikom romske skupnosti zagotoviti posebno zaščito (vključno na področju 

izobraževanja), saj so zaradi stalnega preganjanja še posebej ranljiva skupina na območju 

Evrope. Sodišče je sicer sprejelo na znanje, da je ukrep Češke motiviran z željo, da se zagotovi 

rešitev za otroke s posebnimi potrebami. Glede na vse okoliščine in upoštevajoč tudi polje 

proste presoje, ki ga imajo države pogodbenice EKČP, je ESČP zaključilo, da Češka ni podala 

objektivne in razumne utemeljitve za razlikovanje med romskimi in neromskimi otroci, ter da 

je imel češki ukrep nesorazmeren učinek na romske otroke. Posledično je ESČP ugotovilo 

kršitev 14. člena EKČP.68  

 

V zadevi Yordanova in ostali proti Bolgariji so občinske oblasti v Sofiji želele prisilno 

odstraniti pripadnike romske skupnosti iz nelegaliziranega romskega naselja, v katerem je 

živelo med 200 in 300 Romov in ki je nastalo okoli leta 1960, brez da bi jim ob tem ponudile 

možnost alternativnega bivališča. Romsko naselje je bilo na zemljiščih v lasti občine in ni bilo 

priključeno na kanalizacijo ali vodovod in ni bilo sporno dejstvo, da bivališča znotraj romskega 

naselja niso bila skladna z relevantnimi gradbenimi in varnostnimi standardi ter da njihova 

legalizacija po bolgarskem pravu ni bila mogoča brez obsežnih gradbenih del.  

                                                 
68 D.H. and Others v. the Czech Republic, Application no. 57325/00, sodba z dne 13. 11. 2007, odst. 182. 
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Od leta 1990 dalje je okoliško večinsko prebivalstvo začelo pritiskati na oblasti naj prisilno 

odstranijo prebivalce romskega naselja ter zemljišča uredijo. Po letu 2000 so posamezniki (ne-

Romi) v postopku denacionalizacije pridobili lastninsko pravico na relevantnih zemljiščih in 

se pritožili oblastem, da Romi nezakonito posedujejo njihova zemljišča. Občinski svet je 

lastnikom zemljišč v zameno za relevantna zemljišča ponudil druga občinska zemljišča. 

Kasneje so občinske oblasti s spremembo prostorskega načrta predvidele razvoj relevantnih 

zemljišč ter od prebivalcev romskega naselja zahtevale, naj jih zapustijo v sedmih dneh. 

Bolgarska sodišča so po pritožbah prebivalcev romskega naselja odločila, da je zahteva 

zakonita.69 

 

ESČP je odločilo, da so hiše pritožnikov v romskem naselju njihov dom za potrebe 8. člena 

EKČP, saj je to vprašanje dejstev in nelegalnost njihovih prebivališč ne vpliva na zaključek, 

ali so ta prebivališča njihov dom.70 Ker bi prisilna odstranitev posameznikov posegla v njihov 

način življenja ter družbene in družinske vezi, bi takšna odstranitev pomenila tudi poseg v 

njihovo zasebno in družinsko življenje.71 

 

ESČP je ugotovilo, da je namen ureditve zemljišč in njihov razvoj legitimen cilj, ki ga država 

lahko zasleduje.72 ESČP je nato presojalo, ali je ukrep nujen v demokratični družbi. Izpostavilo 

je, da je izguba doma najbolj ekstremen poseg v pravico spoštovanja posameznikovega doma 

v skladu z 8. členom EKČP in da mora posledično posameznik imeti možnost, da sorazmernost 

in razumnost takšnega posega presodi neodvisno sodišče, tudi če posameznik pravno ni 

upravičen do posesti.73 Kjer oblasti ne podajo obrazložitve nujnosti takšnega ukrepa lahko 

ESČP zaključi, da mora posameznikova pravica do spoštovanja doma prevladati nad državnim, 

sicer legitimnim interesom posedovati in nadzorovati svojo lastnino.74 

 

                                                 
69 Yordanova and Others v. Bulgaria, Application no. 25446/06), sodba z dne 24. 4. 2012, odst. 1 – 59. 

70 Ibidem, odst. 103. 

71 Ibidem, odst. 104. 

72 Ibidem, odst. 116. 

73 Ibidem, odst. 118. 

74 Ibidem. 
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V svoji obrazložitvi, da je prišlo do kršitve 8. člena EKČP, je ESČP še posebej poudarilo de 

facto več desetletno toleriranje oblasti romskega naselja.75 ESČP je pri presoji konkretnega 

primera navedlo tudi bolgarske ukrepe glede drugih romskih naselij, kot so legalizacija naselij, 

ureditev komunalnih storitev ter pomoč pri iskanju alternativne nastanitve, kot primernejše 

rešitve.76 

 

ESČP se je opredelilo tudi do trditve Bolgarije, da bi ugodnejše obravnavanje Romov pomenilo 

diskriminacijo večinskega prebivalstva in izpostavilo, da takšen argument ne upošteva položaja 

Romov kot posebej ranljive skupine, ki za polno uresničevanje svojih pravic potrebuje dodatno 

pomoč. Takšno ravnanje države, ki je namenjeno odpravljanju dejanskih neenakosti, ni kršitev 

prepovedi diskriminacije na podlagi 14. člena EKČP. Ravno obratno, neaktivnost države pri 

odpravljanju dejanskih neenakosti lahko predstavlja kršitev 14. člena.77 

 

ESČP ob tem poudari, da 8. člen EKČP posameznikom ne daje pravice do doma tako, da bi 

država imela obveznost vsakemu zagotoviti dom. Kljub temu pa 8. člen EKČP državi nalaga 

obveznost zagotoviti zavetje posebej ranljivim posameznikom.78 

 

V zadevi Winterstein in ostali proti Franciji so francoska sodišča izdala odločbe o prisilni 

izselitvi pripadnikov romske skupnosti iz nepremičnin, ki niso bila v njihovi lasti (za razliko 

od primera Yordanova in ostali proti Bolgariji so v tem primeru nepremičnine bile v zasebni 

in ne občinski ali državni lasti). Pri tem Francija ni poskrbela za alternativno nastanitev ali 

socialno namestitev (npr. socialna stanovanja). ESČP je ugotovilo, da je prišlo do kršitve 8. 

člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) EKČP. ESČP je opozorilo 

na potrebo po tehtanju posega v zasebno lastnino lastnikov nepremičnin, in v dolžino 

prebivanja pripadnikov romske skupnosti na teh nepremičninah ter njihove pravice do 

nastanitve. Poleg tega je ESČP opozorilo na potrebo po upoštevanju posebne ranljivosti Romov 

in obveznost države, da v primeru prisilne izselitve zagotovi nadomestno namestitev.79 

 

                                                 
75 Ibidem, odst. 121. 

76 Ibiden, odst. 124. 

77 Ibidem, odst. 129. 

78 Ibidem, odst. 130. 

79 Winterstein and Others v. France, Application no. 27013/07, sodba z dne 17. 10. 2013. 
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V zadevi Hudorovič in ostali proti Sloveniji ter Novak in ostali proti Sloveniji so pritožniki 

zatrjevali, da so bile kršene določbe 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja), 14. člena (prepoved diskriminacije), 14. člena v povezavi z 8. členom, ter 3. člena 

(prepoved mučenja) EKČP, ker naj v romskem naselju Goriča vas na območju Občine Ribnica 

(Hudurovič in ostali) ter Dobruška vas Občine Škocjan (Novak in ostali) ne bi imeli 

zagotovljenega dostopa do čiste pitne vode (sodišče uporabi izraz neoporečne pitne vode) ter 

sanitarij. 

  

ESČP je poudarilo, da dostop do neoporečne pitne vode kot tak ni pravica, ki jo zagotavlja 8. 

člen EKČP, vendar pa ima lahko vztrajno in dolgotrajno pomanjkanje dostopa do neoporečne 

pitne vode škodljive posledice za zdravje in človekovo dostojanstvo, kar bi poseglo v bistvo 

zasebnega življenja in uživanja doma v smislu 8. člena EKČP.80 Obstoj pozitivne obveznosti 

države v takšnih primerih je odvisen od konkretnih okoliščin prizadetih oseb in tudi 

ekonomskih in socialnih razmer v državi,81 pri čemer je polje proste presoje, ki je na voljo 

državi v socialno-ekonomskih zadevah, nujno široko.82  

 

ESČP je menilo, da so država in relevantni občini izkazali sprejem pozitivnih ukrepov za 

odpravljanje dejansko neenakega položaja pritožnikov ter da je namestitev cisterne za vodo oz. 

skupne javne vodne točke v romskem naselju, čeprav začasen, pozitiven ukrep, ki je 

pritožnikom zagotovil možnost dostopa do neoporečne pitne vode.83 ESČP je zapisalo, da se 

je država pri zagotavljanju dostopa do neoporečne pitne vode dolžna spoprijeti z neenakostmi, 

ki romska naselja postavljajo v slabši položaj, tega ni mogoče razlagati, kot da vključuje tudi 

obveznost nositi celotno breme zagotavljanja tekoče vode do domov pritožnikov.84 Tako glede 

dostopa do neoporečne pitne vode kot sanitarne ureditve je ESČP izpostavilo, da je država 

zagotavljala socialne prejemke, ki bi jih pritožniki lahko uporabili za izboljšanje svojih 

življenjskih razmer.85  

 

                                                 
80 Hudorovič and Others v. Slovenia, Application nos. 24816/14, 25140/14, sodba z dne 10. 3. 2020, odst. 116. 

81 Ibidem. 

82 Ibidem, odst. 141. 

83 Ibidem, odst. 153. 

84 Ibidem, odst. 156. 

85 Ibidem, odst. 158. 
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Sodna praksa ESČP torej izpostavlja posebej ranljiv položaj romske skupnosti, ki ga je 

potrebno upoštevati pri ukrepih države ali občin. Posebej ranljiv položaj romske skupnosti tudi 

pomeni, da ima država pozitivno obveznost sprejemati ukrepe, ki odpravljajo dejansko 

neenakost pripadnikov romske skupnosti napram večinskemu prebivalstvu. Država in občine 

morajo glede vseh ukrepov, ki posegajo v pravico do uživanja doma ter zasebnega in 

družinskega življenja v smislu 8. člena EKČP biti še posebej pozorne na to, da takšni ukrepi 

zasledujejo jasno definiran legitimen cilj in, kar je glede na prakso ESČP še posebej relevantno 

v primeru posegov v romska naselja, da so ukrepi nujni v demokratični družbi. Pri tem interes 

države ali občine glede posedovanja ter nadzora nad svojo lastnino sam po sebi ne prevlada 

nad pravico do uživanja doma pripadnikov romske skupnosti v romskih naseljih, tudi če so 

bivališča v teh naseljih nelegalna in celo niso skladna z relevantnimi varnostnimi in gradbenimi 

standardi. Tudi v primerih, kadar so nelegalna romska naselja na nepremičninah v zasebni in 

ne javni lasti, izselitveni ukrepi lahko posežejo v pravico do uživanja doma v smislu 8. člena 

EKČP. 

 

Pravica do uživanja doma ter zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena EKČP ne seže tako 

daleč, da bi bila država zavezana vselej sama v celoti nositi (finančno in drugačno) breme in 

zagotoviti dostop do komunalnih storitev ter neoporečne pitne vode. To nikakor ne pomeni, da 

je država lahko pri urejanju te problematike neaktivna. Država in občine morajo, če pravni red 

pogodbenice EKČP pristojnosti tako ureja, sprejeti nekatere pozitivne ukrepe zato, da bi 

zagotovile relevantne pravice iz 8. člena EKČP. Ne bodo pa kršile 8. člena EKČP, če niso same 

zagotovile in uredile vsega; obseg pričakovane aktivnosti pripadnikov romske skupnosti, da si 

sami zagotovijo neoporečno pitno vodo ter komunalne storitve je odvisen tudi od tega, ali jim 

država zagotavlja določena finančna sredstva (npr. socialne prejemke). 
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PREDLOGI IN PRIPOROČILA TELES EVROPSKE UNIJE 
 

Na področju varstva pravic pripadnikov romske skupnosti je EU sprejela pomembne 

dokumente, ki pozivajo k večji vključenosti Romov. 

 

Unija enakosti: strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov  
 

Leta 2011 je Evropska komisija sprejela Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja 

Romov do leta 202086, katerega cilj je bil spodbujati enak dostop do izobraževanja, 

zaposlovanja, zdravja in stanovanja. EU ugotavlja, da je diskriminacija na podlagi rase ali 

etničnosti še vedno prisotna, kar še posebej velja za Rome, ki pogosto ostajajo marginalizirani. 

V EU živi med 10 in 12 milijoni Romov, ki se dnevno soočajo z diskriminacijo, 

anticiganizmom in socialnoekonomsko izključenostjo.87 

 

Države članice so bile pozvane, naj oblikujejo nacionalne strategije vključevanja Romov, 

imenujejo nacionalne kontaktne točke za Rome (v Sloveniji je to Urad Vlade RS za narodnosti), 

in določijo nacionalne cilje.88 Poleg tega je Svet EU sprejel Priporočilo o učinkovitih ukrepih 

za vključevanje Romov v državah članicah.89 

 

Unija enakosti iz leta 2020 je strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov 

(Strateški okvir EU), ki ugotavlja, da je bil napredek v državah članicah v zadnjih desetih letih 

omejen. Največji napredek je bil dosežen na področju izobraževanja, kjer se je zmanjšalo 

zgodnje opuščanje šole, vendar se je hkrati povečala segregacija romskih učencev. Stanje na 

področju zaposlovanja se je poslabšalo, tveganje revščine in »samoocena o zdravju« pa 

izboljšala. Še vedno so zaskrbljujoči anticiganizem, trgovina z ljudmi in kazniva dejanja iz 

sovraštva.90 

                                                 
86 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij, Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, dostopno na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A52011DC0173.  

87 Ibidem, str. 2 

88 Ibidem, str. 9. 

89 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0460.  

90 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Unija enakosti: strateški okvir EU za enakost, 

vključevanje in udeležbo Romov, COM/2020/620 final, dostopno na: https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0460
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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Posebej pomembno pri soočanju s to problematiko je sodelovanje med evropsko in nacionalno 

ravnjo. Potrebno je sodelovanje romskih skupnosti, vseh vladnih ravni, sektorjev in 

zainteresiranih udeležencev: nacionalnih vlad, institucij EU, mednarodnih organizacij, civilne 

družbe ter industrije, in akademskih krogov.91 

 

Strateški okvir EU zahteva okrepitev zaveze glede doseganja enakosti in vključevanja Romov 

v družbo. Ob tem je treba Rome vključiti v celoten proces oblikovanja in izvajanja ukrepov. 

Komisija je zato določila sedem ciljev. Od tega so trije cilji horizontalni, štirje pa sektorski, 

slednji na področjih izobraževanja, zaposlovanja, prebivanja in zdravja. Komisija ob tem 

predlaga tudi kvantitativne osrednje ciljne vrednosti, s katerimi se spremlja doseganje ciljev.92 

 

Strateški okvir EU predvideva enotnejši pristop k vprašanju diskriminacije Romov v državah 

članicah. Poziva jih, da izdelajo nacionalne strateške ukrepe, ki imajo skupne poteze in 

vsebujejo minimalne zaveze, veljavne za vse države članice, kakor tudi morebitne dodatne 

zaveze glede na specifične nacionalne razmere. Države z znatnim romskim prebivalstvom so 

pozvane k ambicioznejšim zavezam.93 Države članice so pozvane k določitvi specifičnih 

nacionalnih ciljnih vrednosti, o katerih morajo do septembra 2021 seznaniti Komisijo.94 

 

Skupna poteza vseh strateških okvirev mora biti celostno obravnavanje izobraževanja, 

zaposlovanja, zdravstvenega varstva in dostopa do stanovanja z jasno osredotočenostjo na 

enakost. Na vseh področjih je ključen cilj boj proti diskriminaciji in anticiganizmu.95 

 

Spodbujati je treba udeležbo Romov v vseh fazah oblikovanja politik ter z opolnomočenjem 

graditi zaupanje. Pri ukrepih je treba spoštovati raznolikost Romov (v smislu starosti, spola, 

                                                 
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-

01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF, str. 2. 

91 Ibidem, str. 3. 

92 Ibidem. 

93 Ibidem, str. 6 in 7; znaten delež prebivalstva je opredeljen kot »precej nad 1%«. RS torej ne sodi med države z 

znatnim romskim prebivalstvom. 

94 Ibidem, str. 6. 

95 Ibidem, str. 6 in 7. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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spolne usmerjenosti, mobilnosti in drugih osebnih okoliščin) in izrecno, vendar ne izključno 

ciljno usmerjenost na Rome: drugo načelo skupnih osnovnih načel opredeljuje »usmerjenost 

na Rome kot ciljno skupino, vendar ne za ceno izključevanja drugih skupin v podobnih 

socialnoekonomskih razmerah«.96 

 

Izboljšati je treba določanje ciljev, monitoring in poročanje. 

 

Nacionalni strateški okvir bi moral določati97: 

a) nacionalna izhodišča in ciljne vrednosti za doseganje ciljev in ciljnih vrednosti EU na 

podlagi celovite ocene potreb; 

b) ciljne vrednosti in ukrepe za specifične skupine (romske otroke, ženske, mlade, starejše 

Rome ali invalide, mobilne državljane EU, osebe iz držav nečlanic EU, Rome brez 

državljanstva), morajo odražati raznolikost Romov, vključno z ukrepi, ki upoštevajo 

vidik spola in otroke/starost; 

c) ukrepe za boj proti anticiganizmu in diskriminaciji (npr. prek nacionalnih akcijskih 

načrtov za boj proti rasizmu); 

d) ukrepe za zagotovitev socialnoekonomskega vključevanja marginaliziranih Romov, 

zlasti na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in stanovanj; 

e) kombinacijo ciljno usmerjenih in splošnih ukrepov, ki upoštevajo specifične lokalne 

izzive in izrecno odpravljajo ovire, zaradi katerih Romi nimajo enakega dostopa do 

osrednjih politik; 

f) namenski proračun za izvajanje in spremljanje, ki v celoti izkorišča socialne inovacije 

in zasebni kapital; 

g) mehanizme za poročanje, spremljanje in ocenjevanje napredka pri doseganju 

zastavljenih ciljnih vrednosti; 

h) sistem posvetovanj in sodelovanja v zvezi s politiko z romsko in proromsko civilno 

družbo, sektorskimi ministrstvi, organi za enakost, drugimi nacionalnimi institucijami 

za človekove pravice in drugimi zainteresiranimi stranmi, ter 

                                                 
96 Ibidem, str. 7; Vademecum, The 10 common basic principles on Roma inclusion, dostopno na: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7573706d-e7c4-4ece-ae59-2b361246a7b0.  

97 Ibidem, str. 8. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7573706d-e7c4-4ece-ae59-2b361246a7b0
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i) krepitev zmogljivosti za spodbujanje dejavne udeležbe civilne družbe v vseh fazah 

oblikovanja politik, in za zagotavljanje njene udeležbe v procesih nacionalnih platform 

in platform EU. 

 

Nacionalne kontaktne točke za Rome bi morale98: 

a. pridobiti pooblastila, zadostna sredstva in osebje za zagotavljanje rednega usklajevanja 

in spremljanja politik in ukrepov, ter 

b. pripravljati redna poročila o napredku in sodelovati pri osrednjih dejavnostih mreže 

nacionalnih kontaktnih točk za Rome, ki jo upravlja Komisija. 

 

Izzivi so med državami članicami različni glede na številčnost romskega prebivalstva, delež v 

celotnem prebivalstvu in druge dejavnike diskriminacije in izključenosti. Na podlagi teh razlik 

naj države članice sprejmejo dodatne zaveze, ki presegajo minimalne.99 

 

Komisija predlaga uporabo kazalnikov, ki so navedeni v Prilogi 2.100 Komisija bo leta 2022 

pregledala nacionalne strateške okvire za Rome, ocenila zaveze držav in pripravila smernice 

za izboljšave. Države naj bi po letu 2023 o izvajanju nacionalnih okvirov za Rome poročale 

vsako drugo leto.101 

 

Ukrepi Evropske unije 
 

EU se mora osredotočiti na izvrševanje zakonodaje EU glede preprečevanja diskriminacije in 

zagotavljanja enakosti. Poleg tega si mora prizadevati za vključevanje Romov v pripravljanje 

politik in pobud ter mobilizirati sredstva EU za doseganje ciljev, vključno s finančno podporo 

nacionalnim strateškim okvirom in ukrepom za Rome. Komisija se nadalje zavezuje izboljšati 

reprezentativnost osebja Komisije tudi na tem področju. EU naj na vseh ravneh delovanja 

podpira enakost in preprečevanje anticiganizma ter spodbuja dialog med vsemi deležniki.102 

                                                 
98 Ibidem. 

99 Ibidem, str. 9. 

100 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-

01aa75ed71a1.0008.02/DOC_3&format=PDF.  

101 Ibidem, str. 11. 

102 Ibidem, str. 14. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_3&format=PDF
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Ugotovitve Evropske agencije za temeljne pravice iz študije o anticiganizmu (2018) 
 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. 10. 2017 o vidikih temeljnih pravic pri 

vključevanju Romov v EU je Evropski agenciji za temeljne pravice (FRA) poverila boj proti 

anticiganizmu in jo zadolžila za pripravo študije o anticiganizmu. Med ključnimi ugotovitvami 

študije A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion je FRA predstavila 

naslednje predloge za države članice EU103: 

 

Na področju dostopa do izobraževanja: 

 DČ se morajo osredotočiti na monitoring in razumevanje anticiganizma; 

 DČ naj v okviru vključevanja Romov v izobraževanje določijo načine za 

individualizirano in socialno podporo v šolah in doma ter nudijo izobraževalne 

štipendije posebej za romske učence in študente. 

Na področju dostopa do zdravstvenega varstva: 

 DČ morajo izboljšati fizičen dostop do preventivne in kurativne zdravstvene 

obravnave za Rome, posebej za ženske, otroke, starejše in invalidne osebe, ter 

odstraniti ovire, ki temeljijo na predsodkih o Romih. Prav tako morajo Romom 

zagotoviti enak dostop do zdravstvenih zavarovanj; 

 Zagotovitev fizične dostopnosti mora vključevati redne zdravstvene preglede, 

preglede za noseča dekleta in ženske, izobraževanje o načrtovanju družine in dostop 

do preventivnih cepljenj; 

 Zdravstvene delavce je treba opozarjati na prepoved diskriminacije med pacienti. 

Predlagajo aktivacijo lokalnih zdravstvenih delavcev, ki bi Rome spodbujali, da 

poiščejo zdravstveno pomoč, kadar imajo težave.  

Na področju bivanjskih razmer: 

 DČ morajo izboljšati bivanjske razmere Romov z ukinitvijo prostorske segregacije, 

spodbujanjem desegregacije in omogočanjem nediskriminatornega dostopa do 

socialnih stanovanj. Zagotoviti je treba tudi dostop do javnih komunalnih storitev 

in infrastrukture; 

 Vsem, ki to potrebujejo, je treba zagotoviti dostop do socialnih stanovanj ali pomoč 

pri ureditvi bivanjskih razmer za dostojno prebivanje; 

                                                 
103 Dostopno na: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-

inclusion_en.pdf; str. 10 – 14.  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
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 DČ naj pomagajo Romom pri dostopu do ustreznih bivanjskih razmer s 

sofinanciranjem na različne načine: pri nakupu prebivališč, pri urejanju priključkov 

na komunalne storitve, in pri odpiranju delovnih mest; 

 DČ morajo preprečevati prisilne izselitve Romov, ki so lahko le skrajno sredstvo. 

Na področju zaposlovanja: 

 DČ morajo okrepiti dostop to trga dela z ukrepi, kot so bpr. pomoč pri pridobivanju 

prvih delovnih izkušenj, pri izobraževanju na delovnem mestu, pri dostopu do 

mikrofinanciranja za začetek lastne dejavnosti in pri vključevanju v javni sektor; 

 DČ morajo zagotavljati dostop do delovnih mest zlasti mladim pripadnikom romske 

skupnosti pod 25. letom starosti. V ta namen je treba sistematično vzpostaviti stik 

z mladimi Romi in jih vključiti v nacionalni sistem zaposlovanja, da lahko koristijo 

ugodnosti, namenjene vsem državljanom; 

 DČ morajo pripadnike romske skupnosti obvestiti o pravicah, ki jih imajo glede 

vključevanja na trg dela po daljši nezaposlenosti. To vključuje tudi individualno 

ocenjevanje sposobnosti za delo in vodenje pri iskanju zaposlitve. 

 

RELEVANTNA SLOVENSKA ZAKONODAJA 
 

Ustava Republike Slovenije v 65. členu določa, da položaj in posebne pravice romske 

skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Ustava sama ne konkretizira posebnih pravic 

pripadnikov romske skupnosti, temveč to prepušča zakonodajalcu. 

 

Temeljni zakon, ki ureja področje posebnih pravic romske skupnosti v Republiki Sloveniji, 

pristojnosti državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti za izvajanje teh 

pravic ter sodelovanje predstavnikov oziroma predstavnic romske skupnosti pri uresničevanju 

njihovih pravic in obveznosti, določenih z zakonom, je že večkrat omenjeni ZromS-1.104  

 

ZRomS-1 opredeljuje področja posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti. To so 

izobraževanje, kultura, zaposlovanje, urejanje prostora in varstvo okolja, zdravstveno in 

socialno varstvo, obveščanje in soodločanje v javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike 

romske skupnosti.  

                                                 
104 Ur. l. RS, št. 33/07; za opredelitev ZRomS-1 kot temeljni zakon na tem področju glej Ustavno sodišče 

Republike Slovenije, zadeva U-I-64/14-20, odločba z dne 12. 10. 2017. 
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Hkrati ZRomS-1 določa tudi področja, kjer morajo biti sprejeti posebni ukrepi za uresničevanje 

pravic pripadnikov romske skupnosti: izobraževanje in štipendijska politika, zaposlovanje ter 

poklicno izobraževanje in usposabljanje, ohranjanje in razvoj romskega jezika (oz. jezikov) ter 

kulturna, informativna in založniška dejavnost romske skupnosti. 

 

Poleg določanja obveznosti države in občin glede zagotavljanja posebnih pravic romske 

skupnosti, ZRomS-1 ustanavlja Svet romske skupnosti in določa ustanovitev posebnega 

delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti v občinskih svetih tistih občin, v 

katerih se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS)105 voli predstavnika romske 

skupnosti v mestni oziroma občinski svet.  

 

ZRomS-1 je glede urejane materije lex specialis napram drugim zakonom in glede urejane 

materije torej v primeru nasprotovanja prevlada nad drugimi zakonskimi določbami. Če npr. 

pride do nasprotovanja med ureditvijo pristojnosti med državo in občinami v ZLS ter ZRomS-

1, torej določbe ZRomS-1 zaradi svoje specialnosti prevladajo. Posledično je ZRomS-1 

osrednji zakon na tem področju. 

 

V povezavi z ZRomS-1 se izpostavljata predvsem dve težavi: razmejitev pristojnosti med 

državo in občino glede urejanja prostorske problematike (5. člen ZromS-1)106 ter sestava Sveta 

romske skupnosti (10. člen ZRomS-1)107. 

 

Predvsem v povezavi z urejanjem prostorske problematike romskih naselij so relevantni tudi 

splošni zakoni, predvsem ZLS, Gradbeni zakon (GZ)108, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-

2)109 in Zakon o vodah (ZV-1)110. 

 

                                                 
105 Ur. l. RS, št. 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. 

106 Podrobneje gl. poglavje 5. 

107 Podrobneje gl. poglavje 5. 

108 Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP. 

109 Ur. l. RS, št. 61/17. 

110 Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20. 
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ZLS v 21. členu kot izvirne naloge občine mdr. določa načrtovanje prostorskega razvoja, 

opravljanje nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov, zagotavljanje javne 

službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči ter urejanje in vzdrževanje vodovodnih in 

energetskih komunalnih objektov. 

 

ZUreP-2 v drugem odstavku 5. člena med pristojnosti občine uvršča pripravo prostorskih aktov 

na občinski in medobčinski ravni, načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter 

določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s 

prostorskimi akti in izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike na lokalni ravni. 

 

V sladu s 75. členom ZureP-2 občina z občinskim prostorskim planom mdr. določi naselja v 

omrežju naselij in njihovo vlogo ter zasnovo omrežja gospodarske javne infrastrukture. Na 

izvedbeni ravni se skladno s 106. členom ZureP-2 načrtujejo prostorske ureditve lokalnega 

pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev 

načrtovanih posegov v prostor z občinskim prostorskim načrtom (OPN). OPN je podlaga za 

izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa 

pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava 

občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 

 

Če občina ne sprejme prostorskega izvedbenega akta in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo 

življenje ali zdravje ljudi, ali če bi zaradi tega lahko nastale škodljive posledice za prostor, 

okolje in življenje ali zdravje živali, ali pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, ohranjanju kulturne dediščine, varovanju krajine ali pri zagotavljanju izvajanja 

lokalnih javnih služb, skladno s 57. členom ZUreP-2 sprejme prostorske izvedbene akte država 

na račun občine. Ministrstvo za okolje in prostor najprej pozove občino, naj sprejme prostorske 

izvedbene akte skladno z ZUreP-2 ter ji za to postavi ustrezen rok. Če občina v določenem 

roku tega ne stori, ministrstvo po predhodnem mnenju Komisije za prostorski razvoj predlaga 

vladi, da sprejme sklep o nadomestnem ukrepanju skladno z določbami prejšnjega odstavka. 

Vlada sprejme prostorski izvedbeni akt na način in po postopku, kot velja za državni prostorski 

načrt, vendar ZUreP-2 določa, da se šteje, da ima tak akt pravno naravo občinskega 

prostorskega izvedbenega akta, ki ga nadomešča. 

 

GZ v II. poglavju ureja pogoje za začetek izvajanja gradnje in uporabe objektov. 4. člen GZ 

ureja gradnjo z gradbenim dovoljenjem, ki se zahteva za novogradnjo, rekonstrukcijo in 
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spremembo namembnosti objekta. 5. člen GZ ureja gradnjo brez gradbenega dovoljenja, ki je 

mogoča v primerih enostavnih objektov, vzdrževanja objektov in vzdrževalnih del v javno 

korist, začasnih objektov ter izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa, če to ni v nasprotju 

s prostorskim izvedbenim aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge 

zahteve, in drugimi predpisi. 

 

Pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja določa 43. člen GZ, ki mdr. izdajo gradbenega 

dovoljenja pogojuje s skladnostjo gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, 

ki se nanaša na graditev objektov, in z določbami predpisov o urejanju prostora, 

zagotovljenostjo minimalne komunalne oskrbe ter izkazom lastninske ali druge stvarne pravice 

na nepremičnini, razen v primeru notarsko overjene pogodbe o pridobitvi te pravice, ki je 

predlagana za vpis v zemljiško knjigo, sodno ali upravno odločbo, ki omogočata gradnjo oz. 

izvajanje del, sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za 

nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je 

investitor zakoniti upravljavec, ali drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo 

oziroma izvajanje del. 

 

93. člen GZ določa, da je za nedovoljen objekt (t.j. nelegalen, neskladen ali nevaren objekt) 

prepovedano izvesti komunalni priključek na gospodarsko javno infrastrukturo ali vpisati oz. 

spremeniti vpise v zemljiški knjigi. 

 

GZ omogoča legalizacijo nelegalnih objektov, pri čemer je skladno s četrtim odstavkom 116. 

člena GZ potrebno zadostiti opisanim pogojem za izdajo gradbenega dovoljenja. 

 

Torej, občina je pristojna za izdajo prostorskih izvedbenih aktov in za urejanje in vzdrževanje 

vodovodnih in energetskih komunalnih objektov. Gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravna 

enota, mora nujno biti skladno s prostorskim izvedbenim aktom in ne sme biti izdano, če ni 

zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta. Gradbeno dovoljenje ravno tako ne more 

biti izdano za objekt, glede katerega ni izkazana lastninska ali druga stvarna pravica oz. pravica 

gradnje. 

 

Za legalizacijo romskih naselij je tako nujno potrebna: 

1) ustrezna ureditev OPN oz. OPPN, ki na relevantnih zemljiščih predvideva 

naselje,  
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2) ureditev lastninskih oz. drugih stvarnopravnih razmerij,  

3) zagotovilo možnosti priključitve na komunalno omrežje, 

4) pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku legalizacije, zato da se lahko tudi 

izvede priključitev na komunalno omrežje. 

 

GZ je povzel ureditev glede inšpekcijskega ukrepanja in odloga izvršbe iz 152. in 156.a člena 

Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)111, ki ju je US označilo kot neskladna z Ustavo.112 V tej 

zadevi je inšpekcijska odločba investitorju nelegalne gradnje, ki je bil pripadnik romske 

skupnosti, naložila odstranitev zidanega objekta ter vzpostavitev prejšnjega stanja. Pritožnik se 

je skliceval na to, da je zakonodajalec v ZRomS-1 uredil posebno pravico romske skupnosti 

glede urejanja prostorske problematike romskih naselij, vendar kljub temu v ZGO-1 ni 

predpisal enega od vidikov uresničevanja te pravice – uporabe inšpekcijskih ukrepov v primeru 

nelegalnih gradenj v romskih naseljih.113 

 

Odločba US v tej zadevi je pomembna predvsem z vidika opredelitve ustavnega (in 

mednarodnopravnega) varovanja doma. US je dom opredelilo kot bistveni element 

posameznikove družbene identitete.114 Ustavno sodišče je izpostavilo, da dom, ki je lahko tudi 

prostor ali objekt, ki ga posameznik nezakonito zaseda ali je nezakonito postavljen oz. zgrajen, 

na podlagi EKČP »ni varovan zgolj v funkcionalnem smislu, temveč tudi simbolno. Pravica do 

spoštovanja doma varuje prostorske in družbene vidike zasebnosti, v povezavi z jedrom pravice 

do družinskega in zasebnega življenja.«115 Čeprav dom ni izrecno varovan z nobeno ustavno 

določbo, to ne pomeni, da ta pravica ni ustavnopravno varovana, saj je posameznik pred ukrepi, 

ki pomenijo poseg v pravico do spoštovanja doma, varovan na podlagi prvega odstavka 36. 

člena Ustave.116 US je tako zapisalo, da »[p]ravica do spoštovanja doma posamezniku v 

inšpekcijskem postopku zaradi nelegalne gradnje zagotavlja, da objekt, v katerem domuje, ne 

                                                 
111 Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – 

odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 

19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US. 

112 Ustavno sodišče Republike Slovenije, zadeva U-I-64/14-20, odločba z dne 12. 10. 2017. 

113 Ibidem, odst. 2. 

114 Ibidem, odst. 8. 

115 Ibidem, odst. 9. 

116 Ibidem, odst. 11. 
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bo odstranjen, dokler obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bil poseg v pravico do spoštovanja 

doma nesorazmeren.«117 

 

Pravica do spoštovanja doma pa ne pomeni, da mora država v primerih, kadar bi bila 

odstranitev objekta nesorazmerna takšen objekt legalizirati, niti to ne pomeni, da je potrebno 

posameznikom vselej zagotoviti nadomestno prebivališče ali da pravica do spoštovanja doma 

sama po sebi vpliva na stvarnopravne in obligacijskopravne pravice.118 

 

Ker je izguba doma najhujši poseg v pravico do spoštovanja doma, mora biti fizični osebi pred 

izvršitvijo ukrepa, ki pomeni izgubo doma, zagotovljena vnaprejšnja sodna presoja 

sorazmernosti posega v to pravico.119 Takšno tehtanje sorazmernosti posega je mogoče zgolj v 

vsakem konkretnem primeru, vendar pa je Ustavno sodišče primeroma navedlo nekatere 

relevantne okoliščine: 

- ali je konkretni objekt posameznikov dom;  

- ali je bivanje v objektu nezakonito in ali se je posameznik nezakonitosti zavedal;  

- kakšna je narava nezakonitosti in kolikšna je stopnja nezakonitosti;  

- kakšna je pravna narava javnega interesa, ki je varovan z rušitvijo objekta;  

- trajanje bivanja in stopnjo povezanosti posameznikov z zadevnim prostorom;  

- tveganje, da posamezniki po odstranitvi objekta postanejo brezdomci, in možnost, da 

posamezniki nadomestno nastanitev pridobijo s pomočjo države;120 

- ali je posameznik pripadnik deprilivigirane in ranljive skupine.121 

 

US je ob tem izpostavilo, da so pripadniki romske skupnosti pripadniki posebej ranljive 

družbene skupine.122 Sodišča morajo ob presoji sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja 

doma glede nelegalnih gradenj pripadnikov romske skupnosti upoštevati tudi ali je bilo 

pripadnikom romske skupnosti zagotovljeno učinkovito izvrševanje posebne pravice romske 

                                                 
117 Ibidem, odst. 13. 

118 Ibidem, odst. 14. 

119 Ibidem, odst. 15. 

120 Ibidem, odst. 17. 

121 Ibidem, odst. 19. 

122 Ibidem. 
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skupnosti na področju prostorskega načrtovanja iz 5. člena ZRomS-1 ter da takšne gradnje 

obravnava drugače kot posamične primere odstranitve posameznikov z zemljišč, na katerih so 

nelegalno gradili.123 

 

Ker 152. člen ZGO-1 ni omogočal inšpektorjem da izrečejo milejši ukrep kot je odstranitev 

nelegalne gradnje in ker tudi pritožbeni organ ter Upravno sodišče pri presoji ne bi mogla 

upoštevati okoliščin, ki na podlagi zakona niso relevantne za inšpektorjevo odločitev, je US 

odločilo, da 152. člen ZGO-1 ni skladen z Ustavo. Poleg tega je neskladen z Ustavo tudi 156.a 

člen ZGO-1, saj o pravici do odloga izvršbe ni odločalo sodišče. 

 

GZ ugotovljene neustavnosti ni odpravil, bo pa neustavnost najverjetneje odpravljena s 

sprejemom novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki v 89.a členu predvideva nov postopek v 

zvezi z odlogom izvršbe ukrepa odstranitve objekta, v katerem bo lahko okrajno sodišče 

presojalo sorazmernost izrečenega ukrepa glede na poseg v posameznikovo pravico do 

spoštovanja doma.124 

  

                                                 
123 Ibidem. 

124 Dostopno na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-

predpisa.html?id=9194.  

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9194
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9194
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3. METODOLOGIJA, TERENSKO DELO IN REZULTATI ANALIZE 
 

OPIS METODOLOŠKIH NAČEL IN KORAKOV V RAZISKAVI 

 

Antropološka terenska raziskava je temeljila na kvalitativnih metodah raziskovanja, in sicer na 

kombinaciji kabinetnega raziskovanja (desktop research) in kritičnega branja znanstvene 

literature s področja romskih študij in drugih pisnih virov, kot so mednarodni dokumenti, 

poročila različnih organizacij ipd., ter sistematičnega terenskega dela na vnaprej določenih 

ključnih lokacijah z metodo neposrednega opazovanja, prosto vodenih pogovorov ter 

dogovorjenih intervjujev. Specifični poteki so detajlneje opisani v razdelku o rezultatih 

terenskega dela. Specialistična družboslovna literatura, ki smo jo pregledovali, se v zadnjem 

času osredotoča na različne dimenzije anticiganizma, različne obravnave različnih romskih 

skupin (državljanstvo, migrantstvo) in neenako obravnavo teh kategorij. 

 

Vstop na teren je bil po prijavljeni projektni časovnici predviden v spomladanskem času 

februarja 2020, vendar je bil zaradi enomesečne službene odsotnosti, ki je bila načrtovana že 

pred prijavo projekta, zamaknjen na marec. Prvotno po projektni prijavi je bil namen terenske 

raziskave v projektni vlogi usmerjen na raziskovanje vode, na prvem sestanku z naročnikom 

Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti pa smo se dogovorili, da bomo na terenu 

preverjali tudi druge dejavnike in področja življenja na izbranih lokacijah, ki lahko 

predstavljajo ovire za uresničevanje enakopravnosti in socialnoekonomskega vključevanja 

slovenskih Romov. Žal tudi meseca marca nismo mogli začeti s terenskim delom, ker je bila 

razglašena pandemija Covid-19.  

 

Za pomoč pri izvedbi terenske raziskave smo se obrnili na naročnika, Urad Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti, pri katerem smo želeli pridobiti nekatere dokumente. Zaprosili smo za 

in tudi pridobili informacije: 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

(ZRomS-1A);  

 Korespondenco in dokumente glede dostopa do vode v romskih naseljih ob izbruhu 

pandemije; 

 Dokumente glede konkretnih ukrepov v romskih naseljih ob izbruhu pandemije; 

 Kontakte predstavnikov občin; 

 Kontakte Romov-izvajalcev različnih programov; 
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 Dokumente, iz katerih je razvidno delovanje Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve (Projekt Večnamenskih romskih centrov) in Ministrstva za izobraževanje, 

šolstvo in šport (Projekt Skupaj za znanje); 

 Dokumente, iz katerih je razvidno delovanje Ministrstva za zdravje v času pandemije; 

 Zaprosili smo tudi za številke mobilnih telefonov in za e-poštne naslove županov, 

predstavnikov različnih romskih zvez in romskih svetnikov.  

 

Sondaža terena 

 

V mesecih aprilu in maju 2020 smo izvedli sondažo terena. Našim vabilom za sodelovanje v 

tej fazi raziskave so se odzvali en predstavnik Romov, ravnatelj ene izmed OŠ na Kočevskem, 

strokovnjakinji z NIJZ za področje zdravja Romov, socialna delavka s CSD v Novem mestu in 

predstavnica nevladne organizacije, ki je aktivno delala z Romi na območju Novega mesta. 

Poleg tega smo izvedli dva pogovora na platformi zoomu z vodjo projekta Skupaj za znanje, 

in z romsko mentorico. 

 

Opravljeni pogovori so bili izhodišče za organizacijo terenskih obiskov. Nekateri naši 

sogovorniki so nam posredovali dodatne telefonske kontakte posameznikov s terena, ki smo 

jih v nadaljevanju izvedbe raziskave vse kontaktirali. Izsledke prvega koraka smo uporabili pri 

sistematičnem analitičnem opisu tematik, ki so bile v nadaljevanju predmet pogovorov z 

udeleženci.  

 

Potek terenskega dela 
 

Etnografska metoda terenskega dela se je osredotočala na posnetek stanja na terenu posebej 

glede naslednjih problematik (DS2 – DS4):  

 bivalnih razmer,  

 izobraževanja,  

 zaposlovanja, in  

 zdravja.  

 

Pri izvajanju obiskov in pogovorov z različnimi deležniki na terenu smo poleg tehnik 

opazovanja z refleksijo uporabili še sistematično dnevniško etnografsko beleženje poteka in 
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rezultatov v obliki terenski zapiskov. Pogovore in intervjuje smo snemali in ob tem hkrati vodili 

zapiske, kjer je bilo to mogoče. Kadar tega okoliščine niso dovoljevale, smo beležke naredili 

naknadno; kadar udeleženci niso dovolili snemanja, smo povzetke pogovorov beležili ob 

pogovorih. Izvedli smo pogovore z Romi iz različnih občin Novo mesti, Krško, Kočevje, 

Ribnica in Beltinci, z nekaterimi romskimi pomočniki in svetniki iz navedenih občin.  

 

Na obiskih terenskih lokacij smo posebej preverjali stanje bivalnih razmer. Obiskana naselja v 

katerih je bilo izvedeno terensko delo so bila naselje Mestni log, Lepovče, Otavice in Goriča 

vas, Beltinci, Kerinov grm in Rimš.  

 

Za področje izobraževanja smo kontaktirali ravnatelje osnovnih šol, vendar se nam večinoma 

niso odzivali, kar je bilo glede na težavno delo v izobraževanju na daljavo v času pandemije 

morda razumljivo. Zaradi omejenih sredstev in časa smo se pri iskanju podatkov o 

izobraževanju in uresničevanju ukrepov na področju izobraževanja obrnili na osebe, ki delajo 

kot romski pomočniki oziroma romski mentorji. O ukrepih na področju izobraževanja smo se 

pogovarjali tudi z Romi na terenu, in sicer v Novem mestu, Beltincih, Krškem, Kočevju in v 

Ribnici.  

 

Poleg tega smo izvedli intervjuje z zdravstvenimi delavci, kot so zdravniki in drugo medicinsko 

osebje. Zaradi manjše raziskanosti stanja na področju javnega zdravja in zaradi opažanj ob 

pogovorih z delom zdravstvenega osebja smo to tematiko sistematično naslavljali tudi z 

drugimi sogovorniki. Skladno z vsebino odobrene projektne prijave smo se osredinili na z 

zdravjem prepleteno problematiko pravic do bivališča, varne pitne vode in kanalizacije, 

izobraževanja in zaposlovanja. 

 

Pri naboru rezultatov na področju zdravja je bilo ključno, da s pomočjo metode kritične analize 

diskurza dobimo odgovor na vprašanje, kako Rome v Sloveniji kot izključeno “etnično 

manjšino”, ki jo je potrebno “družbeno integrirati” zaradi “socialne izključenosti,” dojemajo 

zdravstveni delavci. Namen je bil pokazati, kako sta zdravje in dostop do zdravja za nekatere 

skupine marginaliziranih Romov še vedno omejena, in zakaj. Zanimalo nas je, kako in v 

kakšnih pojmovnih okvirih se zdravstveni delavci zavedajo etnične meje ter slojne in 

kulturnorepertoarne raznolikosti Romov v povezavi s svojimi specialističnimi zdravstvenimi 

vednostmi. Šlo nam je za to, da ugotovimo, kakšen je odnos med Romi in zdravstvenimi 
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delavci; kako zdravstveni delavci tipično pristopajo k slojni in kulturnorepertoarni raznolikosti 

Romov; in kako sami vidijo šume in pomanjkljivosti v tem odnosu. 

 

Izvajali smo tudi fotografiranje, kjer je bilo to dovoljeno, in dosledno vsem sogovornikom, s 

katerimi smo izvedli intervjuje dajali v podpisovanje izjave o sodelovanju, zagotovitvi 

anonimnosti in neprepoznavnosti, v skladu z načeli družboslovne raziskovalne etike.  

 

Spodnje tabele prinašajo sistemizacijo opravljenega terenskega dela po regionalnem in 

datumskem ključu. Sogovornice in sogovorniki so predstavljeni v univerzalnem gramatičnem 

moškem spolu, kar je 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 v rubriki “status” uporabljenih okrajšav in kratic. 

 

Tab. 2: Legenda k tab. 3: 
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 na taboru lDS31m 

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

DS32 

4. Analiza dejavnikov, vzrokov in 
ovir za vključevanje na področju 
dostopa do zdravstvenega varstva 

4.1. Intervjuji s pripadniki romske 
skupnosti 

DS41 

4.2. Intervjuji s predstavniki občine, 
zdravstvenimi delavci, komunale 

DS42 

 

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

označeni vsak s svojo barvo tiska. Dosegli smo odziv in izvedli krajše ali daljše pogovore z 15 

ljudmi iz Posavja, 6 od teh je bilo Romov. Imeli smo 37 sogovornikov iz Dolenjske, med 

katerimi je bilo 22 Romov; nadalje s 14 ljudmi iz Prekmurja, med katerimi je bilo 12 Romov. 

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

julij, avgust, september 2020. V celoti smo opravili 13 terenskih obiskov, kot je razvidno iz 

datumskega razporeda. Z nekaterimi sogovorniki smo pogovore opravili na daljavo, zaradi 
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njihove prezaposlenosti (3). V oktobru 2020 je bila ponovno razglašena pandemija, zato nam 

ni uspelo realizirati terenskega obiska na Žabjaku – Brezjah in izvesti pogovora z občinskim 

uslužbencem, ki je pristojen za romsko delovno področje.  

Tab. 3: Šifrant sogovornic in sogovornikov na terenskem delu po regionalnem in 
datumskem ključu 

ŠIFRA DELOVNI PODSKLOPI REGIJA STATUS DATUM 

AČ-Po DS22  Posavje Vzgojitelj, vrtec SZZ 

9.7.20 

MČ-Po DS44  Posavje Mentor RP, SZZ 

AČ1-Po DS32 Posavje Koordinator VNRC 

AČ2-Po DS32 Posavje SD v CSD 

NČD-Po DS21; DS31;DS41 Posavje Romski svetnik 

AČ3-Po DS42 Posavje Vodja ZVC 

OA-Po DS32 Posavje Policija 

16.7.20 

NK-Po DS32 Posavje Policija 

NČ-Po DS31 Posavje Prebivalec RN 

AČ1-Po DS32 Posavje Organizator VNRC 

AČ2-Po DS32 Posavje SD v CSD 

AČ4-Po DS42 Posavje Medicinski tehnik 

AT-Po DS22 Posavje Učitelj 

OI-Po DS31ml Posavje Prebivalec RN 

IX-Po DS31ml Posavje Prebivalec RN 

AX-Po DS31ml Posavje Prebivalec RN 

AČ5-Po DS31 Posavje Prebivalec RN 

AČ5-Po DS41 Posavje Prebivalec RN 

30.7.20 
MČ-Po DS21 Posavje Mentor RP, SZZ 

AČ-Po DS21 Posavje Vzgojitelj, SZZ 

AT-Po DS21 Posavje Učitelj 

 
ŠIFRA DELOVNI PODSKLOPI REGIJA STATUS DATUM 

AK-Do DS31; DS21 Dolenjska SD – NVO 

14.7.20 AČ-Do DS31; DS21 Dolenjska SD – NVO 

OK-Do DS21; DS32 Dolenjska Romski svetnik 

IR-Do DS21 Dolenjska Romski pomočnik SZZ 

15.7.20 

AČL-Do DS22 Dolenjska LU 

SR-Do DS31 Dolenjska Romski pomočnik VNRC 

RC-Do DS21 Dolenjska Ravnatelj šole 

MO-Do DS22; DS32; DS42 Dolenjska KZR član 

AS-Do DS32 Dolenjska Pravo in SD 

AČ1-Do DS32; DS42 Dolenjska Komunala 

NX-Do D31 Dolenjska Romski pomočnik na CSD 

NČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska Romski svetnik 

NČ1-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

IČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AČ2-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AČ3-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

NČ2-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

NC-Do DS22; DS32;DS42 Dolenjska Policija, OS 

OK-Do DS21;D321; DS41 Dolenjska Romski svetnik  20.7.20 

NC-Do DS22; DS32;DS42 Dolenjska Policija, OS 21.7.20 
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OT-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AT-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

OČ-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AT2-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

NČ3-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AČ4-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AA-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

OČ1-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AT-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AS-Do D32 Dolenjska Romski pomočnik 

12.8.20 

ŽN-Do DS42 Dolenjska Komunala 

AX-Do DS42 Dolenjska Komunala 

MĆ-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

NĆ-Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

NĆ1_Do D21; D31;D41 Dolenjska Prebivalec RN 

AK-Do DS42 Dolenjska Zdravstvo 

7.9.20 AŽ-Do DS42 Dolenjska Zdravstvo 

SR-Do DS41 Dolenjska Romski pomočnik 

SK-Do DS42 Dolenjska Zdravstvo 21.9.20 

AN-Do DS42 Dolenjska Zdravstvo 28.9.20 

 
ŠIFRA DELOVNI PODSKLOPI REGIJA STATUS DATUM 

OK-Pr DS 22; DS 32; DS 42 Prekmurje Občinar 

22.,23.7.20 
NT-Pr DS 21,  Prekmurje Romski svetnik 

AA-Pr Mentor RP Prekmurje Mentor RP 

AŠ-Pr RP SZZ Prekmurje Romski pomočnik SZZ 

AŠ-Pr RP SZZ Prekmurje Romski pomočnik SZZ 

5.,6.8.20 

AX-Pr D21 Prekmurje Mladoleten v RN 

NX-Pr D21 Prekmurje Mladoleten v RN 

OX-Pr D21 Prekmurje Mladoleten v RN 

AX2-Pr D21 Prekmurje Mladoleten v RN 

AA1-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Prebivalec RN 

AT-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Prebivalec RN 

NT-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Prebivalec RN 

AT1-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Prebivalec RN 

AI-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Prebivalec RN 

NT-Pr D21; D31;D41 Prekmurje Romski svetnik 

AO-Pr DS42 Prekmurje Zdravstvo 9.9.20 

 

Izhodišče vstopa na teren so bila poleg izvedene sondaže tudi 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 teh lokacijah smo najprej navezali stike z osebami, ki 

delajo v izobraževanju, ki so nam priporočili oziroma nas povezali z nadaljnjimi sogovorniki. 

V nadaljevanju smo tako z metodo preferenčnega referiranja (snežne kepe) izbrali nadaljnje 

sogovornike.  
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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. Tem posameznikom in občinskim ustanovam smo naslovili 

prošnje za sodelovanje v 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 formalnih in neformalnih pogovorov in druženj. 

 

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

pomočniki, ki so nas z romskimi družinami spoznali; mestoma so bili pri pogovorih prisotni in 

so včasih moderirali vsebino povedanega. Večina teh intervjujev/pogovorov je bilo posnetih; 

nekaj posameznih sogovornikov ni pristalo na zvočno snemanje. Nekateri pa so sodelovanje 

eksplicitno zavrnili. 

 

Poseben izziv je bil dostop do romskih naselij, 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 zvočno posnete pogovore, smo 

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

sogovornike odvrnilo od sodelovanja. Večino posnetih pogovorov smo transkribirali oziroma 

povzeli, glede na oceno pomembnosti/novosti 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 izpolnjevanje sporazuma pogojuje z dokazovanjem 

o plačevanju različnih komunalnih računov, kot tudi računov za naročnine na 
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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 negi 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. 

 

K temu dodajamo, da izvedba antropološkega terena, ki predpostavlja strnjeno in dolgotrajno 

(eno ali večletno, najmanj pa šest mesecev, kadar gre npr. za izdelavo tematsko določene 

raziskave) bivanje na terenskih lokacijah, po možnosti skupaj z lokalnimi ljudmi, katerih 

življenje in vsakodnevne prakse so predmet raziskave, v danih časovnih in finančnih ter 

namembenih okvirih ni bilo mogoče. Bistvena metodološka prednost takih antropoloških 

terenskih raziskav je postopna privajenost in izvedenost v lokalni socialni konfiguraciji, 

hierarhiji odnosov in socialno deljenimi uvidi v položaj in stvarnost skupnosti, ki ni nujno, ali 

pa je celo zelo redko, predmet izrecnih pogovarjanj. Na ta način antropolog skozi prolongirano 

in rutinizirano vsakdanjo izkušnjo, v kateri je sam hkrati učeči se o svetu znotraj skupnosti, in 

učitelj o svetu zunaj skupnosti, pridobi uvid v samorazumevanja opazovane skupnosti in 

razumevanja te skupnosti s strani Drugih. Take raziskave nimajo naročnikov, temveč nastajajo 

znotraj akademske skupnosti (kot terensko delo za doktorat, kot del redne raziskovalske ali 

pedagoške kariere znotraj znanosti, itd.) Vse to je v krajši raziskavi, ki zasleduje preddoločene 

cilje in naročnika, ki podatke in interpretacije naroči zaradi oblikovanja politik, potrebno 

nadomestiti z neposrednimi pogovori. 

 

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

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

konstruktivnih in rednih odnosov s prebivalci romskih naselij. Med Romi pa je bilo eksplicitno 

izpostavljeno, da nimajo miru, da so oblegani s strani novinarjev in različnih NVO, da jih 

obiskujejo različni akterji, tudi novinarji, kar je vsiljivo, zaradi česar se počutijo nadlegovani:  

Glede odhodov v romska naselja ta problem, da hitro rataš vpadljiv, vsiljiv, sploh kar se 

tiče novinarjev … Mogoče pri kakšni posamezni družini bi se dalo kaj zmeniti … Da pa 

bi hodili prosto po naselju …jih je pa treba kar nekaj časa pripravljat. (SR-Do) 

 

Skladno s tem prepričanjem je romska pomočnica IR-Do pritegnila k terenskemu obisku v 

Kočevje več svojih kolegov, romskega pomočnika SR-Do in tudi zaposleno v LU AČI-Do, kar 
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sicer ni bilo vnaprej dogovorjeno, vendar je to bilo po njihov lastni oceni bolj primerno. Poleg 

tega so za naš terenski obisk pripravili in včasih tudi izbrali sogovornike.  

 

Fokusna skupina – Okrogla miza s predstavitvijo vmesnega poročila 
 

Po opravljenem terenskem delu smo na platformi zoom izvedli fokusno skupino, ki smo jo 

poimenovali Okrogla miza s predstavitvijo vmesnega poročila. Vabili smo osnovnošolske 

ravnatelje in romske pomočnike. V vodenem pogovoru po dnevnem redu, ki smo ga s 

privoljenjem vseh prisotnih snemali, smo predstavili dotedanje ugotovitve na projektu mdr. 

pravne okvire v delih, ki so sporni; predloge, ki bi jih radi oblikovali; predstavili dele 

pogovorov in doživetij s terena, in predstavili svoje domneve in analize. Dobili smo zelo 

dragocen in uporaben odziv, nekaj poglobitev problematike, in načelno strinjanje z analitičnimi 

kategorijami in teoremi, ki smo jih pripravili. Naročnika projekta na dogodek nismo povabili 

iz razloga spoštovanja zaupnosti udeležencev dogodka in potencialne samocenzure 

udeležencev v skrbi, da pred ključnim akterjem romskih politik posamezni udeleženci ne bi 

naslovili določenih tematik, ovir in izkušenj. 

 

Zaključna konferenca s projekta 
 

Projekt je v izvirni časovnici predvideval zaključno konferenco projekta, ki je bila zamišljena 

kot zadnji metodološki korak: preveritev razumevanja in recepcije interpretacij v osnutku 

zaključnega poročila z vabljenimi sogovorniki predvsem iz politične in upravne sfere. Zaradi 

posega naročnika, Urada za narodnosti, konferenca ni bila izvedena v predvidenem časovnem 

okviru, temveč je bila prestavljena na sam zaključek (podaljšanega) projekta. S tem časovnim 

premikom konferenca ni mogla služiti korekcijam zaključnega poročila, je pa projektno 

skupino pomembno informirala. Nekatere komentarje udeležencev smo upoštevali tudi v 

pričujočem končnem poročilu. Zaključna konferenca je bila izvedena dne 29. 6. 2021. 

 

NARACIJA S TERENSKEGA DELA 
 

Pravna ureditev romske situacije s perspektive Romov 
 

Glede pogledov Romov na pravno urejenost njihove situacije sogovorniki kot razlog za 

neustrezno ukrepanje glede problemov pogosto navajajo veljavno pravno ureditev RS, posebej 

ZromS-1, ki lokalnim skupnostim (občinam) daje ključne operativne pristojnosti za reševanje 
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lokalnih romskih problematik; pri tem so kritični tudi do dela Urada Vlade Republike Slovenije 

za narodnosti, ker mnogi sogovorniki menijo, da ima vrhovno in ključno vlogo. Sogovornik 

meni:  

Problem ni v denarju, problem je v strankah, tam je vse politično, vsaka stvar, o kateri 

odločajo, mora na občinski svet, jaz sem sam, Rom. Nimamo nobenega političnega 

zaveznika. Janševa stranka nasprotuje, najraje bi Rome iz države poslali, eden proti 

tridesetim ne more nič doseči. Ljudje bi morali zastopiti, da Romi nismo sami krivi [za 

tak položaj neenakopravnosti in socialne izključenosti oz. rasizma]. Država bi to že 

zdavnaj morala urediti. Podatki kažejo, da dobivamo 8 milijonov iz Evrope za Rome. Da 

se projekti delajo na državni ravni, da hodijo dol nevladne organizacije, in da se denar 

že tam [gor] razdeli. Mi Romi pa trpimo, mislim, da bi Evropa morala vedeti za to. (SR-

Do) 

 

Sogovorniki so na terenu namreč nadalje izpostavili, da obstaja potreba po ustanovitvi kakšne 

romske politične stranke, da bi tako imeli večjo moč črpanja denarja. Zveza Romov Slovenije 

in Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti po mnenju enega sogovornika 

…sodelujeta že več let, ves denar gre v Prekmurje samo k Mucu, on se na klice ne oglaša, 

sem pred sejo pošiljal, ko je bil član sveta romske skupnosti, [gradivo, ki ga] ni 

obravnaval. Sedaj so šli romski svetnik ven, ko ni bilo važno, so bili v LJ, sicer v PM, oni 

so med sabo tisto reševali, Ni prav! V Svetu romske skupnosti bi morali biti sami romski 

svetniki [izvoljeni člani]. Sedaj si lahko vsak osemnajstletnik lahko društvo odpre. To je 

treba spremeniti v Zakonu o Romih, bi morali imeti izvoljene člane … največ delajo 

romski svetniki, trije, štirje svetniki pridejo, [ime svetnika] in [ime svetnika] sta aktivna 

iz Prekmurja, drugače ne hodijo [na seje]. Ker vidijo, na nas gre največ kritik, vrh glave 

imajo vsega. Dobimo 30 eur potnih stroškov, ki jih tudi zapravijo.( NČD-Po) 

 

Naprej sogovornik meni: 

Pri proračunu [v občini] za Rome ni nič [denarja]. Jaz sem sam. 29 svetnikov nas je in 

z mano vred 30. Jaz ne morem, žal … nič narest. Problemi so vedno večji. Država bi 

morala vsako leto zagarantirati [sredstva], vsako leto bi moral biti razpis … V razpisu 

bi se moralo definirati, da se tudi izven romskega naselja kupijo nepremičnine. Za Rome. 

Edino tako se bo rešilo to problematiko, tako se bo rešilo in službo in šolo. To bi morali 

razumeti, bilo kateri narod bi bil na kupu, 400 ljudi na kupu … hah… A veste, kaj bodo 

počeli? Svojo »kulturo«, bom reku! Vse, kar jim paše. ( NČD-Po) 
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Bivanjske razmere 
 

Pri pogovorih o bivanjskih razmerah, in širše, o problematiki romskih naselij, še posebej t.i. 

nelegaliziranih, smo zaznali obče stališče, da so ljudje prisiljeni sobivati v skupnih naseljih, 

česar večina ne želi, nimajo pa realističnega izhoda: 

Nelegalizirano naselje Rimš predstavlja spotiko. Naselje, kot se posplošeno govori, je 

nelegalno romsko naselje, več let je nekaj poskusov preselitev teh Romov, na drugo 

lokacijo, to so specifični Romi, in imajo specifično obliko bivanja za svojo, med 

družinami na naselju...in tukaj v naselju so iskre, ne gredo skupaj; občina je želela dobro, 

a ne gre [Izjava sogovornice implicira pretekle namene občine k razselitvi ljudi iz naselja 

in preseljevanju družin v drugo naselje]. V nelegaliziranem naselju živijo v skrajno 

neprimernih pogojih, občina jim dovaža vodo, gasilci jo vozijo, niso odvisni od vode v 

potokih. CSD tam obravnava eno družino in hodi tja na teren. Nelegalizirano naselje je 

takšno kot je, oktobra se je zgodil umor, po tem dogodku se je ena družina preselila v 

neko drugo občino, oni del nelegaliziranega naselja, kjer je živela družina in pokojni, je 

lastnik zemljišča preoral. Hiše [[na tem delu naselja sta bili dve] so sežgali, ti preseljeni 

živijo povsem drugje, živijo v eni vasi v neki drugi občini, nimajo več stika z nami. Drugi 

del nelegaliziranega naselja, tam živita dve družini, prihajajo drugi in se spet pojavlja 

selitev družin nazaj v nelegalizirano naselje. (AČ2-Po) 

 

Sogovorec, ki je uspel podobno situacijo rešiti za svojo družino sam ob pomoči občine, je na 

vprašanje, ali je zato med Romi stigmatiziran, povedal: 

Ne, niti ne. Saj sem delal za vse, žal nisem mogel speljati, jaz sem imel nekaj denarja 

prišparanega, tako da je lahko do tega prišlo. Je pa res, da nisem v celoti lastnik. Jaz 

sem takrat prosil državo, da mi pomagajo, in so rekli, ja po razpisih bo. Možno, govorili 

so tudi o neki glavarini za Rome [kar naj bi dobile občine], to se je tudi neki ustavilo. 

Nič od tega. ( NČD-Po) 

 

Nekateri pripadniki romskih skupnosti bi se bili pripravljeni razseliti ob ustrezni pomoči občin: 

Mi smo tudi prosili na občino, na socialno gor, da bi nam pomagali, da bi se od tod 

odselil. Da si bi kupili eno hišo, da bi meli svojo elektriko, svojo vodo. Jaz imam 5 fantov, 

da bi imeli svojo sobo. Smo prosili, da bi nam pomagali in smo tudi pristali, da bi 

podpisali pogodbe, da nam trgajo socialno, da bi to hišo plačali, ne. Smo vprašali, da bi 
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nam pomagali za naprej, pa so rekli, »mi v romskem skladu nimamo nič« Občina nima 

denarja nič, »rabiš denar za naprej«. (AA-Do) 

 

OK-Pr v zvezi z reševanjem pogojev bivanja omeni dva primera v Beltincih, ko so si romske 

družine same uredile bivalne pogoje. NT-Pr si je naredil hišo, je delaven, hodi v Avstrijo 

marsikaj delat, normalno je pošiljal otroke v šolo. [Pozneje je nekdo v naselju omenil, da naj 

bi NT-Pr imel neko prometno nesrečo in si je zato lahko kupil hišo, nekdo drug pa pravi, kaj 

vse da naj bi njegovi delali, švercajo begunce, in nato vsi pomenljivo utihnejo. Implicirajo, da 

je ta oseba nepoštena, da si prilašča romski denar, oz. naj bi se njegovi ukvarjali s kriminalom 

in si je le zato lahko zgradil hišo]. OK-Pr nadaljuje s pojasnjevanjem, kako so si nekateri uredili 

bivalni problem z denarnimi odškodninami v primeru smrti:  

Obstaja še ena družina, so imeli srečo v nesreči, bom tak rekel, V. gučim razmeš, ne … 

OK-Pr vpraša NT-Pr. … So jim otroka povozili, so dobili zavarovalnino, in so za denar 

zemljo kupili in hišo narediti. V tej, isti ulici, kot je romsko naselje, so otroci končali 

srednje poklicne šole, otroci hodijo v šolo. Mož hodi v Avstrijo delat, živijo nekak človeka 

dostojno življenje v 21. stoletju. So se izolirali. (OK-Pr) 

 

NT-Pr je povedal, da se je hotel odseliti iz segregirane soseske, a je imel problem, saj ko so 

ljudje slišali, da je Rom, ljudje niso hoteli dati podpisov, da bi kupil posest, sem hotel kupiti za 

svoj denar. V času izvedbe terena si je prizadeval, da bi prepričal občino za nakup zemljišča z 

velikim objektom, poleg naselja. Zemljišče pa je veliko, na njem stoji poslovni objekt. Gre za 

zemljišče s hišo, ki je pod hipoteko in je poleg NT-Pr parcele. NT-Pr je prej, ko je bil 

podjetnikov oče še lastnik, kupil nekaj zemlje in nekaj lop na delu parcele, a tega ni vpisal v 

zemljiško knjigo. Te lope so na koncu parcele, v bistvu za parcelo, ki jo zdaj uporablja NT-Pr. 

Zdaj bi rad to kupil oz. najel od občine, potem ko bi prepričali občino, da bi to hišo in zemljo, 

ki je sedaj še pod hipoteko, kupila. Ob vprašanju, ali bi se nekateri želeli izseliti sogovornika 

opišeta primer neke družine, ki v naselju ni funkcionirala, po razselitvi pa so postali »urejena 

družina«: 

To je bila tako uboga družina, pravi NT-Pr. Zdaj so se odselili, si uredili notri kopalnico, 

elektriko, WC imajo notri. Urejena družina je zdaj, ko so se odselili. S. pa Z. So sedaj 

najboljši poleg družine, otroci ne hodijo več v šolo, ker so polnoletni. (OK-Pr) 

 

Velik izziv je izselitev iz »geta«, zaradi česar nekateri Romi samostojno iščejo možnosti in 

iščejo dogovore s starejšimi prebivalci, ki nimajo potomcev, za prenos njihovega premoženja 
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ter skrbi za starejše. Na CSD (Krško) ugotavljajo primere, da Romi oskrbujejo posameznike v 

domovih starejših, ki jim v zameno za skrb prepišejo svoje premoženje, ker nimajo dedičev. 

Pri teh praksah je mogoče opaziti tudi posamične spolne zlorabe (npr. prodaja mladoletne osebe 

starejšemu moškemu za pomoč na domu v dogovoru s starši ob vednosti, da bo mladoletna 

oseba spolno zlorabljana). Sogovornici AČ1-Po je znan primer v Sevniški občini: so prihajali 

sklepati pravno-formalne posle s svojci, pogodbo z lastniki, tako da so Romi postali lastniki in 

plačujejo starostniku stroške namestitve v dom. Z eno družino se je sklenilo pogodbo, potem 

so se naselile še druge romske družine, to je potem zmotilo civile. Kaj je tukaj v ozadju? 

Mogoče čisto stanovanjske situacije, pridobivanje premoženja, sogovornica tega ne ve.  

 

Sogovorniki so opozarjali, da se v nekaterih občinah legalizira le del naselij, za del prebivalcev 

naselja pa bivalni problem ostaja nerešen.  

 

Čeprav se npr. v občini Ribnica pogosto govori, da so aktivno začeli z urejanjem bivanjskih 

pogojev Romov, pa to stanje in pogoje bivanja prebivalci sami opisujejo kot grozno. Prebivalcu 

naselja OČ-Do se zdi, da je v Lepovčah groza. Da je še vedno tako, kot je bilo pred 25 leti. Je 

zaostalo. OT-Do in AT-Do govorita en čez drugega, ko pojasnjujeta, da drugod Romi dobivajo 

lokacije. Ko pridejo s Kočevja, pove, kak je, tam imajo pač življenje boljše (OČ-Do). Pravita: 

smo na vagi, lahko se poruši ali ne, to je ta stiska ... mi smo dobesedno stiskani v kot (OČ-Do). 

Tukaj lokacija je, bivalna lokacija, ampak na občini bi radi spremenili namembnost, in je 

postala industrijska cona. OČ-Do pravi, da so jih dobesedno prodali. Prej sta tu bili ena, dve 

družini. Ena hiša ima svojo številko. Če nimaš številke lokacije, ne moreš dobiti ... Pravi, da je 

celotno območje označeno z isto številko; sprva je imel neko številko edini sosed – oče od 

OČ1-Do, ki mu je občina pred dvema, tremi leti dala kontejner. Okoli OČ-Do in njegove žene 

AT-Do živijo sinovi in neveste, enako tudi pri sosedih, s katerimi se ne družijo. Njen brat OT-

Do je zdaj v hiši, stari veterinarski postaji, ki ima to številko. Starši so nekdaj živeli v bloku, 

nato pa so stanovanje zamenjali za staro veterinarsko postajo. Dokumenti so se izgubili, sedaj 

so najemniki. OČ-Do pravi, da ima hišo na občinski zemlji, in da občina pred njimi stvari 

skriva.  

 

Čeprav po mnenju nekaterih Kerinov Grm predstavlja dobro prakso urejanja romskih bivalnih 

razmer, je občina Krško z legaliziranjem tega romskega naselij le delno rešila problem. Tako 

se vse od začetka legalizacije Kerinovega grma za nekatere družine pogoji bivanja niso 

spremenili niti v Lokah niti v Rimšu, saj je sprva občina načrtovala priselitev Romov iz 
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omenjenih lokacij v Kerinov Grm, kar se ni zgodilo zaradi konfliktov in zaradi zavrnitve 

možnosti, da bi se iz Lok in iz Rimša priselili v tako številčno naselje, kjer že živi več družin. 

Položaj se za prebivalce Lok ni v ničemer spremenil, Romi še vedno živijo v negotovih pogojih, 

v svojih bivališčih, a na privatni zemlji. Prebivalcem Rimša pomoč nudi CSD, sodelavka hodi 

tja, so v stiku z njimi, vendar ljudje ne izražajo interesa, da bi se preselili drugam, niti ni jasno, 

kaj bi naredili lastniki.  

 

Podobno so segregirani Romi v Beltincih, kjer je naselje obzidano z betonsko ograjo. Ko 

govorimo o Beltinških Romih, tisti ta problematičnih, jih velikokrat enačijo z Dolenjskimi: da 

je prisoten alkohol, da so glasni, da so prisotne droge, so manj izobraženi ali neizobraženi, da 

itak živijo od socialne pomoči … AA-Pr se zdi, da so to v Prekmurju tisti, se jih ljudje izogibajo 

in se ne želijo z njimi ukvarjati. Problem naselja v Beltincih je tudi počasna legalizacija naselja 

zaradi neurejenih lastniških razmerij, je pojasnil OK-Pr. Dodaten problem predstavlja tudi 

številčnost prebivalstva in problem prostora, vendar ne preprečujejo priselitev: tega ne moreš 

preprečiti. Zemlja je bila včasih njihova [last Romov], potem pa so jih doletele različne kazni, 

npr. za prometne prekrške. In ker jim nihče ni mogel nič denarja vzeti [iz socialnih podpor se 

denarja ne da izterjati], se je sodišče gor usedlo s hipoteko. Nekatera lastniška razmerja še zdaj 

niso rešena, zato ni razparcelizacije.  

Ena familija je še dolžna, imeli so nek lizing. To je temeljilo na pravni podlagi. Prejšnji 

župan se je odločil, da bo zemljišča, na katerih se nahaja romsko naselje, odkupil od 

dedičev, po umrlih. Eni so živeli na Hrvaškem. Šlo je za uradne odkupe, s cenilci in z 

notarskimi zapisi. Pravno je to stalo. Sedaj so pripravili dokument, da jim raje dajo 99 

let stavbne pravice. Da ne bi kdo iz Avstrije prišel in rekel, da to zemljišče kupi. Kar bi 

bilo pravno mogoče«. [V resnici jim dajo zemljo v najem zato, da se ne bi mogli na 

nepremičnino vsesti upniki v primeru, da bi bili Romi komu kaj dolžni]. (OK-Pr) 

 

OK-Pr pojasni, da je bil predhodnik nekdo iz geodetske hiše, vendar zaradi teh stvari 

[zaznamki-plombe v zemljiški knjigi, dolgov ipd.], zemljišča ne morejo razparcelirati: na 

zemlji so zaznamki. Ta, ki je še delal in je zdaj v penziji, je bil tudi mnenja, da ne moreš nekomu 

brezplačno dati parcelo. To je nemogoče zaradi FURSa, sedaj je zaradi FURSa nujno, da bi 

vsaj nek minimalni delež Romi prispevali sami. Taka je zakonodaja [in to dajanje] ne gre skozi. 

To so na Uradu za narodnosti povedali, osveščali so predstavnike Zveze Romov, CSD … 

Dopise so pošiljali okoli …  
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Ko je občina začela s parceliranjem, notarka ni hotela opravljati vpisa v zemljiške knjige, ko 

so ugotovili, da so na zemljiščih plombe, in ko so ugotovili, da je vprašljivo nekomu kar dati 

parcelo. Vprašam, kako je prišlo do zaznamkov, oz. plomb. Plombe so bile vpisane v zemljiško 

knjigo tudi zaradi prekrškov z neregistriranimi avti, in dolgov ob nakupu mobilnih telefonov. 

Ker so bili neplačniki, so se upniki usedli na lastnino, ker zemlja je bila romska, avtoje so 

kupavali, doda pojasnilo še NT-Pr. Nekatere je, ko so kupili mobilne telefone in jih niso plačali, 

doletel rubež, ki ga je izvedla zavarovalnica. Problem pri zadolženosti so bili tudi hitri krediti, 

ko so upniki posojali denar za velike obresti– en je prišel, ti dam, znesek, ki ga je nekdo dobil 

je bil 100.000 SIT – hitri kredit za odplačilo pa je znašal 200.000. Nato ljudje niso odplačevali 

kredita.  

 

Dolga na parcelah je ostalo še 12.000 EUR, to bi občina pokrila, če bi lahko, vendar zato po 

navedbah a ni pravne podlage; v primeru, da bi prišlo do revizije, bi računsko sodišče našlo 

nepravilnosti. Skratka, znašli so se v pat poziciji, zaenkrat. Mislim, da občina čaka, da to poteče 

– kar bo enkrat leta 2021, pojasni OK-Pr. Vprašanje je, ali bo tedaj še obstajala trenutna 

politična volja. Vprašanje je tudi, kakšno bo stanje na ravni države, ob uravnoteženost različnih 

političnih strank in opcij vlade. 

 

OK-Pr pojasni, da je v stanju, kakršno je sedaj edina možnost, da podjetje dokaže, da je na vse 

načine poskušalo ta denar izterjat, kot dober gospodar. Dolgov nekomu ne smemo po 

zakonodaji odpisat, na vse načine moram kot firma narediti, da se dolg izterja – nisi upravičen 

za odpis, ker si zmanjšal premoženje firme, in moraš plačati davek. To je po zakonodaji o 

gospodarskih družbah. Zakoniti rok za zastaranje dolgov je 10 let, nato zadeve zastarajo. To je 

bilo 2011, zastaralni rok je 10 let. Da zavarovalnice in leasing hiše ne bi imele problemov, 

morajo 10 let od dolžnikov terjati sredstva. Pojasnijo mi, da je bodo po vsej verjetnosti v 

kratkem nerešene zadeve zastarale. Dolgov posameznikom niso mogli odpisati. Drugi problem 

pa je: komu dolg odpisati in po kakšnem ključu? Če bi župan enemu dal odpis, drugemu ne bi, 

po kakšnem kriteriju? Spet bi bil problem. Sedaj imamo to togo zakonodajo, komisija bi lahko 

po 5 letih videla, da ni uspeha. In bi po petih letih to odpisali, ne po desetih.  

 

NT-Pr pove, da glede bivalnih pogojev obstaja tudi problem vzdrževanja bivališč, ter streha, 

ki je na skupini hiš; kritina je iz lesonita, in da sedaj pritiska, da bi se našel denar, da bi se 

zamenjalo kritino. Gre za linijo hiš, kjer je bilo 9 hiš v vrsti, po njegovih besedah 60 metrov 

dolgo, kompletna streha je hin, vse ljudem teče notri. To je velika vlaga. Predstavniki CSD iz 
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Murske Sobote povedali, da glede stroškov bivalnih razmer ne obremenjujejo socialnih 

transferjev. Morda je to razlog, zakaj se ne izvedejo popravila? Zaposleni na občini je bil 

namreč ob tem tiho.  

 

Pri urejanju tega bivalnega problema se je pokazala tudi pomembnost sodelovanja občine in 

svetnika ter prebivalcev naselja. Prejšnjemu svetniku niso dali soglasja za urejanje naselja 

[zemlje, da bi jo odkupila občina]. Problem je bil, ker so Hrvati imeli delež notri, pripoveduje 

NT-Pr. OK-Pr pojasni, da je s tem je mišljeno, da so tu bili in so podedovali beltinški, ki so se 

pozneje odselili na Hrvaško; neka mlada ženska, ki je živela na Hrvaškem, je bila lastnica 4m2 

zemlje. Ona je prišla, OK-Pr je njo in mamo peljal k notarki, ji je iz svojega žepa založil za 

kupnino, pred pričami in je podpisala izjavo o prepisu svoje lastnine na občino. Za 4m2 je 

dobila 100 EUR, eni so dobili pa 200 EUR; odvisno, kako so cenilci zemljo ovrednotili. OK-

Pr pa je od občine dobil denar nazaj.  

 

Da je lahko projekt prostorskega urejanja stekel, je morala občina biti lastnik do celote, da je 

lahko položila asfalt in naredila kanalizacijo. Romski svetnik je bil pri tem v veliko pomoč. 

NT-Pr je ljudem razlagal, naj to dajo zemljo občini [v odkup], da bodo vsaj na svoji zemlji, [v 

resnici na občinski]. OK-Pr pravi, da je bilo na lokaciji naselja veliko dedičev:  

Ni bilo celo naselje od Hačkija, ker je on bil takrat lastnik, ena parcela je bila od njega, 

ena od občine, ena je pa bila za reševat. Nekdaj je bila na tem območju grofica, eni Romi 

so živeli na drugi parceli in so naredili menjavo, v Kraljevini Jugoslaviji, tisti starejši to 

vedo, po 1. svetovni vojni so te stvari peljali nazaj (OK-Pr). 

 

Na obisku v Beltincih pri AA1-Pr in njeni mami mi pokažeta dokument, na podlagi katerega 

posamezne romske družine dobivajo v najem parcele za 99. let. Na parcelah so priključki vode 

in elektrike in ljudem dopuščajo, da si izgradijo montažni objekt. Zaenkrat sta s partnerjem 

pripeljala vodo do nadstreška prikolice, v kateri živijo, elektriko pa si sposojata proti plačilu 

od sosede AI-Pr. 

 

V občini Kočevje urejajo bivanjska vprašanja. Dovolili jim bodo postavitev enostavnega 

objekta na parceli, po zakonu: 

To, kar gre brez gradbenega dovoljenja. [Montažno? vprašam, in odgovor je pritrdilen]. 

Ko je prišel gradbeni inšpektor, so rekli, da jim ne bodo rušili in nagajali, ker oni [Romi] 



Stran 58 od 128 

se tudi bojijo zdaj [rušenja], čakajo in čakajo več let … Jih je strah, da jih bo kdo prijavil, 

potem se mu pa začne rušiti na glavo, zaključi Mo-Do.  

 

Mo-Do pojasni, da so vložili so tudi predlog, da bi se spremenil OPN občine Kočevje. Kdor 

bo dobro skrbel za zemljišče, bo imel možnost odkupa in legalizacije po petih letih. Grozno je, 

če grem legalno zidat, me dosti več košta, kot če grem na črno in potem legaliziram, pravi MO-

Do. 

 

Zaposlena v komunali o sodelovanju med institucijami pojasni razloge, zakaj je timsko delo 

učinkovito:  

Z vidika komunale, s te strani, ker imamo dolgove, kjer so dolgovi visoki, je problematika, 

ker mi stika z njimi nimamo konkretnega in ljudje k nam ne pridejo. Kljub pozivom za 

reševanje te dolžniške problematike jih ni. Potreben stik s CSD in hkrati z občino iz tega 

razloga. Da se skupaj pristopi. Pri izterjavi dolgov je bila komunala še najmanj uspešna, 

zaradi tega, ker ti storitve ne moreš prekiniti. Ker elektriko lahko odklopiš … (AČ1-Do)  

 

Svoje aktivnosti pogojujejo tudi v občini Ribnica z zahtevo, da se 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. Romi poudarjajo zavlačevanje gasilcev pri prevozu vode, pri čemer 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 urejata 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 potem priselili 

drugi Romi. Del tega naselja se nahaja pod daljnovodi in bi ga bilo nemogoče legalizirati.  
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V Ribnici so poleti 2020 preko CSD poskrbeli predvsem za plačevanje računov komunale, 

manj pa za aktivno urejanje bivalnih pogojev. Tega ne vem, kaj se bo zgodilo z naselji, ali bodo 

šla vsa naselja v legalizacijo, pravi sogovornik. Je obljubil novi župan, da bo pršu ven, pa ni 

še pršu, pravi AA-Do. AČ4-Do pravi: Jaz sem zdaj tle na privatnem, nimam kam iti. Njen sin 

NČ3-Do ima svoj števec, kanalizacijo, vse ima urejeno. AA-Do ima hišo postavljeno na več 

parcelah, ena je privatna, druga občinska. Obiskali so jih s komunale Za kante so prišli van, so 

pršli za kante. Pristali so na predlog, da si uredijo odvoz smeti za gospodinjstvo. [Sogovornica 

AA-Do pojasnjuje, da so prišli s CSD in komunalnega podjetja urejati odvoz smeti za 

posamezna gospodinjstva, niso pa prišli z občine zaradi urejanja lastništva parcel ali najema 

zemljišča]. Ob našem prvem obisku se je NČ3-Do spraševal, zakaj so poslali vas, zakaj ni 

prišel nekdo, ki kaj lahko uredi, zakaj župana še vedno ni in zato ne pristane na snemanje 

intervjuja. [Med pogovorom z njim izvem, da lastniki teh parcel, na katerih živijo Romi, ne 

uporabljajo, občina pa ni jasno povedala Romom, kakšni so načrti glede zemljiških razmerij]. 

AA-Do pripoveduje naprej: Plačam vodo, elektriko plačam, komunalo, tudi RTV plačam 

normalno … Elektrika se plača, ko dobi OT-Do položnico in vsi, ki jim jo daje na uporabo, 

zberejo denar. Zanje ta položaj ni konflikten, ker so v sorodu, vendar povedo, da ima preveč 

obremenjeno napeljavo: on ima preterano elektriko. Prihaja do izpada varovalk, zato so potem 

stroški veliki. Zato AA-Do nima pralnega stroja, nima pečice, ker bi v primeru kratkega stika 

hiša lahko zgorela. V mestu ni javne pralnice. Majhen tabor smo in mamo pravico da imamo 

elektriko in vodo. Nekdo dol ima star pralni stroj. AČ4-Do gre dol prosit, da ji operejo perilo 

za njo in za vnuka, ker ne more več prati na roke.  

 

Ureditev pravnega položaja (legalizacija) nekaterih romskih naselij potemtakem ni odpravila 

problema segregiranosti Romov, ki se kaže tudi v pojavih skrajnih preživitvenih strategij, kot 

so kriminal ter nasilje med prebivalci romskih naselij, in nasilje med Romi in gadžami (= 

Neromi v romskem jeziku). Četudi imajo nekatera legalizirana naselja, npr. Kerinov Grm, 

Žabjak - Brezje, Beltinci, urejeno infrastrukturo, in imata prvo našteti naselji tudi optični 

kabel/internetni priključek, del prebivalcev naselja še vedno živi v improviziranih bivališčih, 

ki ne nudijo varnega in zdravega življenjskega okolja: 

V Kerinovem Grmu je občina uredila vodovod s pitno vodo, razpeljano je bilo omrežje, 

občina je poskrbela za priklop na omrežje, tam kjer obstaja hiša in hišna številka, kot 

imamo vsi državljani urejeno. Ljudje so imeli možnost postati lastniki teh parcel. Priklop 

na vodo se krije iz denarne pomoči, ti stroški so pokriti z njihovim soglasjem. Po 
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navedbah naj bi bili stroški so poravnani, in naj ne bi prihaja [do dolgov?], tudi 

elektrika, idealizira razmere. (AP1-Po)  

 

Nekateri sogovorniki pa poudarjajo, da so ljudje prenehali s plačevanjem obveznosti – kupnine 

parcel ipd., ker naj bi jih v to prepričali drugi Romi (AČ-Po), tako da so v izogib tej praksi na 

nekaterih CSD začeli rutinsko uvajati plačevanje računov iz socialnih transferjev.  

 

Občina Kočevje bivalne razmere ureja v eni sivi coni. Na Trati so to z delali z geodeti, nato so 

se zmenili, kaj uporabljajo v naravi, in odmerijo glede na dejansko uporabo zemlje. AS-Do 

izpostavi, da je pomemben občutek o zasebnem lastništvu nad parcelami. Pravi, da je občutek 

boljši, ker je občutek, to je moje, ne več skupno. Sam skrbim, sem za to odgovoren, to je boljše 

in lažje, vsem je to bolj všeč. Kar bo ostalo mojim otrokom in ni problem plačat neko 

najemnino. (AS-Do) 

 

Pomembna plat takšnega reševanja bivalnih pogojev je problem getoizacije: dejstvo, da Romi 

ne v legaliziranih, ne v nelegaliziranih naseljih ne živijo prostovoljno, temveč zato, ker nimajo 

kam drugam. Legalizacija sama po sebi še ne prispeva k reševanju strukturnih neenakosti. 

Težko namreč pridejo do socialnih ali do najemniških stanovanj. V občini Kočevje so nekatere 

družine nastanili v socialna stanovanja. Problem pa ni nujno rešen, še posebej, kadar v isto 

stavbo naselijo več romskih družin.  

 

MO-Do pojasni, da je sicer veliko socialnih stanovanj v občini, vendar niso na voljo, ker so 

zasedena. Po stanovanjskem zakonu imajo možnost subvencije, ki jo CSD, krije do 80%, za 

najem stanovanja s tržno najemnino. AS-Do pravi, da je težava v tem, da najemodajalci nočejo 

oddajati v najem Romom, ker so v preteklosti imeli z Romi težave. Vedno obstaja vprašanje, 

ali bodo najemnino dobili plačano ali ne; ali bo to miren najemnik, ali bodo žurke? So te 

bojazni, včasih upravičene, včasih ne, in je težko. Moramo biti pa tudi fer, pravi MO-Do, če je 

v najemu družina s tremi otroki, ki se igrajo, ropotajo... In tudi zato je težava … Kar nekaj je 

ljudi po teh stanovanjih. V Kočevju je bil problem v stavbi, ki ji rečejo nebotičnik. Tako se ji 

reče, čeprav ni najvišja stavba. Tam je bilo pa preveč Romov na kupu: 

Bilo jih je preveč in je blok ratal romsko naselje. In je katastrofalno stanje v njem, 

mislim, da če se priseli ena ali dve družini, je to še znosno. Ker drugi stanovalci 

pritisnejo na njih. Mi pa tudi prepričujemo, je treba to narediti [da se ljudi razseli po 

blokih]. Ker Romi ne morejo živeti samo v romskih naseljih, naselja se ne morejo širiti, 
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pač pa je treba ljudem omogočiti razselitev, razumem. V naselju se težave kopičijo in 

ljudje se lažje socializirajo. (MO-Do) 

 

AS-Do pravi, da je to večinskemu prebivalstvu težje razložiti. Če tega problema nimaš pred 

očmi, potem zate problema ni. Zdi se, da to dodatno pojasnilo implicira predstavo, da zgolj 

lokalni terenski delavci poznajo srž problema in vidijo, v čem je težava pri oddaji stanovanj 

romskim družinam.  

 

Romski sogovorniki so opisali izkušnje Romov pri najemanju stanovanj, ki je povezana z 

diskriminacijo: SR-Do opiše primer poskusa izselitve iz romskega naselja v občinsko 

stanovanje. Ko se je nekdo hotel preseliti v stanovanje, je miren fant. Lokalni prebivalci so na 

občini zbrali podpise, je bila cela uzbuna, in so mu preprečili vselitev, ne da bi ga sploh imeli 

priložnost spoznati. AČL-Do dopolni pripoved o tem dogodku, ki nazorno ilustrira dimenzije 

strukturnega nasilja in diskriminacije s pojasnilom, da sosedje Romu, ki se je želel priseliti v 

najemniško stanovanje, niso dali niti možnosti, da bi ga spoznali. 

 

Preskrba z varno in čisto pitno vodo in razmerja strukturne neenakosti 
 

Samo del prebivalcev v nelegaliziranih romskih naseljih ima dostop do čiste pitne 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 OK-Do.  

 

Vendar v naselju raba infrastrukture ni omogočena vsem prebivalcem. Pedagoško osebje (AČ-

Do in AK-Do), 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.  

 

Sogovornici (AČ-Do in AK-Do), ki delata v NVO, delata z več otroki iz Brezij in nekaj manj 

otroki iz naselja Žabjak. Izmenjaje se dopolnjujeta: 

...otroci tam so še umazani. V slabši ali boljši higieni se pozna, da pri nekaterih vode ni, 

otroci nimajo takšnih navad, ki so v današnjih prevladujočih družbah običajne, npr. da 

bi se šli vsak dan tuširat, zobe umit, lase umit. V društvu nimajo institucionalne prakse 
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tuširati otrok, v Jedinščici nimajo možnosti [kontejner ima samo WC in umivalnik], v 

vrtcu Brezje [se mi zdi] je praksa, da so otroci stuširani. (AČ-Do in AK-Do) 

 

Umivanje otrok je v Brezju vrtčevski proces, obstaja kontaktna številka vzgojiteljice, vrtec 

ponuja možnost uporabe tuša, kjer starši lahko umijejo svoje otroke. Njihova NVO te prakse 

nima, zavedajo se, da bi bilo fajn otroka, ki je umazan, skopat, a to je občutljiva tema, pri 

čemer je sodelovanje s starši nujno (AČ-Do): 

To, da otroci prihajajo neumiti, doživljajo kot stisko, to so zelo občutljive teme. V poletnih 

mesecih [romske družine] hodijo k vodi, otroci so umiti, Otočec v bližini Krke, imajo 

mini bazenčke za otroke, da se umijejo, poleti je zunaj toplo. Na Brezju so starši v stiski, 

ker živijo brez elektrike, vode, kjer je njihovo bivališče prikolica. Niti ni baraka, nekateri 

nimajo niti oken. (AČ-Do) 

 

Ko otroke povabijo na delavnice, jim tako deprimirani starši ne dovolijo sodelovanja, otroka 

izvzamejo iz aktivnosti. Pomanjkanje vode ima zagotovo psihosocialne posledice: 

Otroka ne pošljejo k obisku, staršem vedno govorimo, da je življenjsko, da so otroci 

umazani, da se to lahko zgodi, veliko razumevanja pokažejo do umazanosti, potem je 

lažje, da se otroci preoblečejo v čista oblačila za v dnevni center. Oblačila niso last 

dnevnega centra, pač pa jih dajo starši iz domače hiše v vrtec oblačila, v katera se potem 

otrok preobleče. (AK-Do) 

 

V Jedinščici je podobna praksa, mamica pravi, da je umazan, ga zbriše ali ga preoblečejo, 

umijejo rokice, nogice. Zgodi se, pozimi, ko je bolj mrzlo, če je otrok umazan, ko je jedel, da 

otroka starš umije okrog ust. Starši s svojim ravnanjem glede higienskih praks pokažejo, da jim 

je mar.  

 

V Jedinščici se starši glede uporabe vode dogovarjajo s sosedi, kamor se gredo umit. Se 

znajdejo, naslanjajo se na sorodstvene vezi, si pomagajo, hodijo drug k drugemu. So 

sorodstveno povezani, tu živi s starši razširjena družina: Starša imata 9 otrok, 3 hčere in 6 sinov, 

in večinoma so vsi ostali v naselju. Bližnji sosed – nečak – je brez vode, z drugo partnerico 

imata dva otroka, pomagata si do finančnih sredstev s preprodajo starih avtomobilov, in ravno 

čistita opel corso. Štrajfiks imata priklopljen na stričev vodovod – pravi, da bi mu stric dal 

vodo, možnost vodovodne napeljave. Misli, da je v bistvu ne potrebuje, ker se zanaša na 

stričevo pomoč, saj vodo tako ali tako dobi pri stricu. Socialna delavka AK-Do iz NVO mu 
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odvrne, da vodo gotovo potrebuje. Sicer se v Jedinščici nahaja majhen kontejner, ki je že čisto 

dotrajan, stoji na utrjenem materialu, ki ga je nek tovornjakar pripeljal v romsko naselje kot na 

deponijo. Pozneje so tja postavili kontejner. Nekdo, s posredovanjem društva DRPD Novo 

Mesto, ga je lepo prebarval in prekrili so ga s streho – na novo so oblekli ostrešje v nekakšne 

vezane plošče. Svetnik se pohvali, to sem vse jaz zrihtal, če ne celo naredil. 

 

V Ribnici imajo speljano deževnico, ki jo uporabljajo za osebno higieno. Terenski obisk v 

Otavicah to potrdi, prebivalci drugih naselij manj omenjajo zbiranje deževnice. Nadalje 

sogovornik NC-Do pripoveduje, da otroci, ko se je pozanimal v šoli, ne smrdijo: 

Učiteljice pravijo, da umivanje ni težava, težava je neprihajanje k pouku. In da so moteči, 

baje se kar sprehajajo po razredu, ravnateljica, iz vrha, ona pravi, da je v redu, učiteljice 

pravijo, da ni v redu, da so težave. Neka učiteljica ima 20 učencev v razredu, če samo 

trije hodijo, jih ne more poučevati. (NC-Do) 

 

Ideja, da bi v Ribnici postavili kopalnice v naselja, se NC-Do ne zdi primerna: Potem je rekel 

prvi predsednik, dajmo jim tuširnice. To ni to. V Ribnici so šele pred kratkim začeli s temi 

projekti, ker velja prepričanje, da Romov tukaj prej ni bilo, v čemer je mogoče prepoznati 

prepričanje, da npr. občina vztraja, da Romi v tej lokalni skupnosti niso avtohtoni. Več 

sogovornikov je zatrjevalo, da naj jih tam ne bi bilo, hkrati pa je AK-Do povedala, da je imela 

sošolca Roma, vendar le za en dan. Ocenila je, da naj bi oče OČ1-Do prišel z drugimi Romi v 

petdesetih letih 20. stoletja. In tole je vse od njega! Tako so šele pred kratkim začeli sistemsko 

terensko delo z njimi. Problem dostopa do vode za določene družine tako še vedno ostaja. 

 

V Mestnem Logu v Kočevju je še problem voda, pripoveduje Mo-Do: Zdaj jo imajo ena 

družina, se je na črno priključila. Tako je ostalo in potem se je nekako to razdelilo. Trenutno 

sta dve, oziroma tri družine brez vode. Ena družina jo vozi s pokopališča. Oni so bili v časopisu 

zato. Mo-Do pove, da si v tem naselju vode nočejo dat en drugemu. Dodaja, da tudi v primerih, 

ko so dajali, so si posojali, so dajali za velike denarje. Samo posamezne družina imajo urejene 

kopalnice. 

 

Skupina sogovornikov v romskem naselju Mestni Log pri vprašanju dostopa vode pripoveduje 

o legalizaciji bivalnih razmer. NČ1-Do pravi, da je naselje brez vode že 40 let, in še je ne bi 

dobili, če ne bi na svojo roko odkopal. Na vodo se je priklopil ponoči, na vod vrtnarije v bližini. 

Prerezal je cev, izkopal in potegnil cevi. So ga zatožili, prišla je policija, javni tožilec, in so mu 
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zagrozili s sodiščem. Šel je tudi na sodišče; to mu je pustilo vodo za otroke, ki so hodili v šolo. 

Plačati je moral škodo v obsegu 75.000 SIT, ker je prerezal cev. Vodo je nato dal še bratu IČ-

Do. Sedaj naj bi od enajstih hiš v šestih imeli vodo.  

 

SR-Do pravi, da bodo imeli ostali možnost na svoje stroške izkopat in položiti cevi. Vendar je 

precej daleč za vleči, zadnja hiša je zelo daleč, ker gre naselje počez glede na obstoječo 

napeljavo. Drugače so stroški napeljave vodovoda gromozanski, drugače ne bodo tega mogli 

zrihtat. SR-DO in NČ1-Do se strinjata: ...tako, da ne bodo mogli tega zrihtat.  

 

V Kočevju člani Komisije za Rome, ki imajo ustrezna pooblastila, obiskujejo naselja in preko 

socialnih transferjev rešujejo predvsem probleme v zvezi s komunalno urejenostjo. Opravili 

smo intervju s skupino, ki timsko ureja vprašanja legalizacije na območju občine. MO-Do 

pojasni, da občina sama ne more narediti nič, zato so ustanovili posvetovalno telo, ki ga 

sestavlja CSD, policija in komunala, in se dogovarjajo, in tudi pristopijo k delu na terenu: 

Problem večinskega naroda je ta, da rečejo, nič ne plačujejo ti ljudje, občina jim pa 

gradi. Zdaj je tu ratal en sistem korenček-palčka, oni podpisujejo pogodbe o reševanju 

aktivne socialne problematike, se jim za vodo, komunalo, stanarino, za najemnino 

zemljišča trga od socialnega transferja, mi pa vzajemno pomagamo, da se 

infrastrukturno ureja naselja. V Mestnem logu je zdaj projekt elektrike, tako, da bo imel 

vsak svoje odjemno mesto in da bo imel svoje odjemno mesto in števec. Do zdaj tega ni 

bilo, prav tako je bilo na Trati, in tako zdaj sistematsko delamo po naseljih. Za vse je 

enako, za vsa naselja enako, in probamo reševat sistemske probleme, sistemsko namenjat 

denar in …. s tem, da se reši v enem naselju več družin hkrati, kot če bi dali neka sredstva 

in kupili neko hišo, pa jih naselili tako rešiš samo eno družino (MO-Do). 

 

Aktivno delajo dvakrat tedensko, odkar se je preklicala korona, začeli so oktobra novembra, 

in odkar se je preklicala korona (AČ1-Do). Obiščejo eno lokacijo na teden. Lani so Trato 

opremljali z elektriko. Ni parcelizacija, pač pa je v najem del parcel, vsak bo imel svoje 

odjemno mesto. Na Trati so to z delali z geodeti, nato so se zmenili, kaj uporabljajo v naravi 

glede na dejansko uporabo zemlje. 
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Socialni in pedagoški projekti v romskih naseljih  
 

Dolgoletna prisotnost različnih pedagoških in socialnih projektov npr. v Kerinovem Grmu 

kaže, da tovrstni projekti za nekatere prebivalce romskih naselij pomenijo normalizacijo 

vsakdanjih življenjskih razmer in socialnih pogojev, pojasnjuje AČ-Po. Dolgoletno delo in 

prisotnost gadž med romskim prebivalstvom počasi gradi medsebojno zaupanje in socialno 

učenje vseh akterjev. Posebna težava nastane, kadar so tovrstni projekti 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 usposobljen za nadaljevanje 

projektnega dela. S takim uvajanjem in zamiranjem projektov se pri romski populaciji utrjuje 

prepričanje, da so »zanimivi« samo, kadar izvajalci projektov v tem vidijo svojo osebno ali 

karierno korist. 

 

Vrtec  
 

AČ-Po pove, da so težave tudi s prevozi vrtčevskih otrok pri projektu Skupaj za znanje (MŠŠ), 

saj otrok ne smejo prevažati s šolskim avtobusom. Ukrepi za integracijo romskih otrok ob 

zadnjem letu male šole (izvedba v šoli, brez organiziranega prevoza), ki predvidevajo 

združevanje 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. V Kerinovem Grmu imajo postavljen kontejner, po 

navedbah sogovornice že od leta 2010 ali 2011, ko so pristopili k izvajanju predšolske vzgoje. 

Sogovornica je izpostavila nezaupljiv odnos romskih staršev majhnih otrok, ko gre za 

predšolsko varstvo. Potrebno bi bilo zagotoviti sistemsko manjšo fluktuacijo kadra, kar bi 

pomenilo, da vzgojiteljice tudi s trajno prisotnostjo gradijo zaupanje pri romskih starših. 

Romske pomočnice se namreč poročijo, si ustvarijo družino in nekatere se ne vrnejo v službo.  

 

Večina staršev je brezposelnih, tako da jim je vseeno, ali so otroci doma ali v vrtcu. Želeli so, 

da bi bil romski vrtec v Kerinovem Grmu za otroke do 5. leta, nato bi sledila priprava za šolo. 

Otroci naj bi se vključili v redni vrtec vsaj zadnje leto, in nato v redni oddelek OŠ. Vrtec je 

organiziran za najmlajšo populacijo, kar je smiselno. Nekateri so bili vpisani v vrtec, vendar v 

vrtec niso hodili. So prišli v uvajanje, gredo skoz nekaj uvajalnih dni, nato pa, ko otrok joka, 

ne nadaljujejo z uvajanjem, in pozneje otroka ni. Otroka smo kar naprej matrali, pravi AČ-Po.  
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Predšolska vzgoja poteka v naselju; zaradi močne družinske navezanosti starši tudi večkrat 

tekom dopoldneva pridejo pogledat svoje otroke. Šele ko so prepričani, da je v otrokom vse v 

redu, spustijo vzgojiteljico blizu. Vzgojiteljica otroke spremlja, komunicira s starši, postopoma 

in počasi vzpostavijo odnos. Zaradi oddaljenosti romskih naselij od rednih vrtcev je take stike 

težko vzpostavljati v rednih vrtcih. Pri romskih starših gre za nezaupanje do institucij. Poleg 

tega imajo nekateri starši težave s prevozom:  

Kadar otroci nimajo organiziranega prevoza za vrtec, ker je ta skupnost ekonomsko 

deprivilegirana: nekateri imajo vozniški izpit, pa ga lahko izgubijo. Lahko se jim pokvari 

avto, tu smo padli. Pri integraciji smo padli. Padli smo, težave so pripeljale do tega, so 

bili otroci v zadnjem letu doma, otrok je veliko manjkal, ker npr. družina ni imela avta, 

ni bilo denarja za bencin, pa je otrok prišel 3-5 krat na mesec. (AČ-Po) 

 

Šolski avtobus pa predšolskih otrok ne sme prepeljevati, ker mora imeti predšolski otrok po 

zakonu spremstvo staršev. Dodaten problem je, da država dejansko nagrajuje starše, ki ne 

dajejo otroka v vrtec. Stroški za vrtec od otroških dodatkov odvzamejo 20%; romski starši 

imajo npr. 150 EUR otroškega dodatka, imajo dva otroka, doplačajo vrtec, izgubijo 20%, pri 

drugem 20%, zato se jim ne splača pošiljat otrok v vrtec, ker se jim zaradi tega zmanjšuje 

otroški dodatek. Ekonomsko je bilo destimulativno zadnje leto, bili so ob 20%, otroke so morali 

voziti izven naselja, doplačati so morali vrtec: 

Iz integracije, ki je šla po letih, smo trenutno prišli na vodoravno ničlo. Zadnje leto je 

namenjeno integraciji v večinski vrtec, vendar to zadnje leto otroci ostajajo doma. To je 

zlasti kritično, ker mora zadnje leto pred šolo otrok največ pridobiti pri grafomotoriki, 

iti mora v vodoravno integracijo, sedaj do 6. leta To je veljalo do korone, sedaj je 

problem zaradi mešanja skupine, česar se zaradi korona ukrepov ne sme izvajati. Prej 

smo lahko združevali oddelke, sedaj se to ne sme, zdaj je pravilo ena vzgojiteljica, en 

oddelek, zaradi teh ukrepov. Tako tudi z otroki niso hodili gor, kjer bi bili vključeni v 

mešane skupine. Pred korono je bil prevoz organiziran iz sredstev s projekta, zbere se 

najcenejši ponudnik, in imajo rezervacijo ob petkih ob 8.30 za majhni avtobus, ki pelje v 

centralni vrtec. (AČ-Po) 

 

NČD-Po iz iste občine pa vidi problematičnost ločenega, posebnega vrtca za romske otroke. 

Sprva je bil zadovoljen z vrtcem v Kerinovem Grmu, saj je je mislil, da bo deloval,  
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...ampak jaz ne vidim tukaj rešitev, ker naši otroci še vedno ne naredijo osemletno šolo. 

Zakaj? Šola vrtec v Kerinovem Grmu ni rešitev, verjemite mi, jaz sem hodil v vrtec. Vem, 

kako to deluje. Oni bo morali že od kraja hoditi v občini, mislim mešani vrtec. Da bi se z 

enim [civilom] spoznal, da imaš prijatelja, da boš skup z njim šel naprej … (NČD-Po) 

 

Izpostavlja, da problem ni v nezaupanju romskih staršev do vrtca, pač pa v tem, da naj bi bili 

starši ravnodušni in ne dovolj skrbni: 

Ni res, da ne zaupajo … Stari zaupajo… Jim je vseeno! Problem pa je, da starši niso 

preveč skrbni za to, se ne trudijo, da bi otrok šel v vrtec. Nikjer ne delajo, otroci s starši 

spijo do desetih. Veliko je vpisanih otrok, a ne hodijo v vrtec. Tukaj bi moral ukrepati 

Center [CSD]. Izven romskega naselja [bi morali otroke] dat v vrtec, saj imajo olajšave 

čisto vsi, tak da jim ni treba plačat, 30 EUR se itak odtrga iz sociale, ne bi bili 

oškodovani zaradi tega. (NČD-Po) 

 

Socialna delavka AS-Do iz Kočevja pripoveduje, da je bila v igri ideja o mobilni enoti, vendar 

nimajo organiziranega vrtca posebej za romske otroke. MO-Do izpostavi še eno zadevo: če gre 

otrok v vrtec, se staršu odbije od otroškega dodatka. Drugi so upravičeni do 10% povišanja 

otroškega dodatka ob dopolnjenem 3 letu starosti, če je otrok doma. Obiskovanje vrtca 

sogovornica zaznava kot pomemben dejavnik socializacije. MO-Do in AS-Do pojasnjujeta 

pomen vrtca:.  

Vstop v vrtec bi se moral spodbujat, ker je težava v socializaciji … tukaj je dela veliko, 

in delajo individualno in se dogovarjajo s posameznimi družinami. Poleg tega iščejo 

luknje v zakonu, kjer bi jim lahko pomagali … (MO-Do in AS-Do) 

 

NC-Do pove, da za Rome tudi v Ribnici ni posebej organiziranega vrtca. Klical je tudi 

Amnesty International in oni se strinjajo, da segregacija ni ustrezna. Nasprotno pa nek 

predstavnik občine misli, da je treba vrtec postaviti v naselje. NC-Do pojasnjuje, zakaj 

nasprotuje ideji o ločenem vrtcu: 

To je ločevanje, ker otroci ne ločijo, če rečemo, črn, bel, zelen. Kakorkoli. Tudi eni, ki 

imajo govorne napake, otroci tega ne ločijo. Če se bodo že v vrtcu pomešali med sabo, 

jih bodo tudi starši lažje v šolo vozili. Bodo dobili zaupanje, od majhnega. Največja 

težava je, ker se jih pusti, do osnovne šole se z njimi ne dela nič … Otrok gre s 6. leti v 

šolo in med sabo se pogovarjajo po romsko in ne vsi … ne znajo vsi slovensko, in otrok 

naleti že na prvi neuspeh. Prvi razred ponavlja, pa naj se zgodi, da še enkrat ponavlja, 
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je že tri leta starejši kot začetniki, in potem se začne izkazovat s takimi stvarmi … 

[implicira vedenjske probleme], saj tako je vsak, logično in po domače povedano, so 

nadležni. Prva stvar je, da bi morali iti v vrtec. Naj bo obvezen, saj je zastonj. Dobijo 

pa celo dodatek, če ga ne vozijo. Sem za pozitivno diskriminacijo. (NC-Do) 

 

Pri pogovoru s predstavniki romskih naselij sliši, da so oni navajeni vse bolj na blago: NC-Do, 

ti moraš razumeti, da mi smo tako … Povedo mu, da otroci jokajo, zato jih mamice ne bi dale 

v vrtec. NC-Do ima izkušnjo s tem iz lastne skupnosti: prvih štirinajst dni so jokale mamice in 

otroci, nato pa so se vsi navadili [Neromi, njegovi otroci]. Potem otroci komaj čakajo, da gredo 

v vrtec. Otrok se bo v vrtcu navadil sistema, jesti, zobke umivati … Pove, da le ena romska 

družina iz Ribnice, morda dve, vozita otroke v vrtec:  

Premik se bo zgodil samo v desetih letih. Ne pa, da se pogovarjamo o vodi, pa potem 

rečejo, pa ne bomo otrok v šolo vozili. Halo! Se pokliče socialo in se onega vpraša: Kaj 

ne boš ti, a ti boš izsiljeval? Za otroke moraš skrbeti, ta denar je namenski, je za otroke 

… Ni več tega, da bi bili vsi blatni in zanemarjeni, z leti se je popravil socialni standard, 

socialna služba, ki bi šla preveriti, svetovat, jim tudi to jasno pove. Otrok ne more biti 

zanemarjen. Druga stvar pa je, da smo se pogovarjali, da bi v vsakem naselju postavili 

nek kontejner, igralnico itd., ampak iz pogovora z Romi je tako, oni nočejo dati svojih 

otrok v romski vrtec. Stopili so v stik z vrtcem, praktično hodijo po terenu in nabirajo te 

otroke. Vpisujejo in jih je zelo malo. (NC-Do) 

 

V Ribnici poskušajo delovati na podobnih izhodiščih, v sodelovanju s CSD in komunalo. 

Romska pomočnica AS-Do, ki je zaposlena preko občine na CSD, je v poletnih mesecih leta 

2020 izvajala delavnice skupaj s sodelavci komunale. [Pri eni izmed izvedb takšnih delavnic o 

komunalnih vsebinah in recikliranju smo bili prisotni. Spodaj je zapisek iz terenskega 

dnevnika]. Izobraževalne vsebine so se navezovale na ustrezno ravnanje s komunalnimi z 

odpadki, ekološke in klimatske spremembe in zastrupljeno zemljo. V terenski dnevnik smo 

povzeli vsebino pripovedi na delavnici: 

Vsi [ljudje] uničujemo svoje okolje. Izpostavljeno je bilo, da si moramo vsi skupaj 

prizadevati za čisto okolje, vodo… Tudi hrana, ki jo zavržemo lahko onesnažuje okolje, 

pride do nabiranja bakterij, to jedo živali, prenos bolezni na človeka. Odpadno hrano je 

priporočljivo zbrati, za bio odpadke. Nekdo vpraša, če dobijo kante tudi za bio odpadke, 

sodelavec komunale reče, da je bolj smiselno v takšnem okolju [ruralnem, blizu gozda] 

delati kompost. Tudi on, ki živi na kmetih, ga dela. Kante so primerne, če ljudje živijo v 



Stran 69 od 128 

bloku. Nato govorijo še kompostiranju. Zbrali naj bi odpadno hrano, jo dali na kup, da 

se zbirajo tam živali, podgane in miške, stran od hiš. Sodelavka komunale je nato 

razdelila zgibanke in povedala za možnost odlaganja smeti na ekoloških otokih za steklo 

in papir. Izvajalci delavnice povedo, da bo pomembno recikliranje. Ljudje godrnjajo, da 

razumejo, kako se reciklira, ampak vseeno ostanejo in poslušajo. [Meni se zdi to malo 

čudno, da so pripravljeni, dejansko jih gnjavimo]. Iz inšpektorata pridejo jeseni, v dobri 

volji, pogledat vsebino zabojnikov v naselje. Z naročniki komunalnih storitev se 

dogovorijo tudi dovozu kontejnerja za kosovni odvoz odpadkov. Nato celotno vsebino 

delavnice ponovijo še v drugem delu naselja, kjer družine niso naročene na odvoz smeti. 

 

Sogovorniki Romi te dejavnosti na področju urejanja odvoza smeti vidijo kot prazne besede, 

občina in sociala, samo za smeti jim gre. Oni nimajo urejen odvoz smeti, jih kurijo:  

Pridejo pogledat za šolo. Danes ne vprašajo, kako živiš, samo pogledajo, kaj imaš 

narejeno. In smeti. Pogovarjamo se za odvoz smeti in kontejner, pravi, da bi moral imeti 

svojo številko. Zakaj bi plačeval na enemu drugemu naslovu [kritika implicira, da bi 

morali dobiti hišne številke, svoj naslov], zakaj bi šel od sosedove številke plačat 

kontejner.(OČ-Do) 

 

AT-Do dodaja: Naj bi dal možnost ljudem, da si odkupijo, isto kot v Kočevju, to bi bilo dobro, 

da si lahko rihtaš naprej in odkupiš, sam ne moreš zrihtat. 

 

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. dvanajst otrok v VNRC, kar je v manjših naseljih 

težko dosegljivo. Delo na terenu je pokazalo, da so normativi neživljenjski, poleg tega se 

program integracije izvaja pretežno v romskem naselju, pojasni AČ1-Po. Pri projektih, kakršen 

je npr. DROM, je pomembna kontinuiteta, saj se prostori zaupanja gradijo počasi, meni. Med 

drugim se ukvarjajo z mladimi materami: 

...da so razumljene kot ženske, da imajo možnost roditi, tudi same potem doživijo izkušnjo 

biti z otrokom; izvajalka vsebin je sama mati. Srečanja so zastavljena bolj delavniško, 

na izmenjavah izkušenj; ne morejo imeti strokovnih predavanj, diapozitive je potrebno 

razložiti na razumljiv način, kaj je porod, da je to vredna več, da si ženska sama da 

prostor, do kod dovoli, da njeno mnenje šteje kot partnerka, ženska. Projekti bodo 

pokazali, da dajejo nekaj več.(AČ1-Po) 
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Obstoj takšnih projektov je odvisen od pripravljenosti občin za izvajanje. Na terenu je mogoče 

opaziti, da nekatere občine pristopijo k projektom zgolj takrat, kadar problematika postane 

resna in že preraste v nasilje. 

 

Romski mladoletniki so v posebnem položaju. Veliko je mladih Romov, ki ne končajo osnovne 

šole, niti niso vključeni v noben program. Lahko bi rekli, da so se v naseljih, kjer smo opravili 

pogovore, velike pozornosti deležni predvsem otroci, mladostniki pa primeroma veliko manj. 

Na podlagi pričevanj ugotavljamo pomanjkanje programov zanje: 

 

NT-Pr je kot mladoletnik imel problem pri šolanju, imel je hrvaško državljanstvo po mami. 

Vem čitati, pišem težko, pameten sem pa precej. [Vozniški] izpit imam, in če bo treba, bom šel 

v Ameriko. Za ureditev državljanstva je čakal dolgo in plačati je moral za dokumente. Oče je 

bil slovenski državljan, a ni podpisal dokumentov, je prej umrl [NT-Pr bil mladoleten, starši 

bi morali vložiti prošnjo za državljanstvo].( NT-Pr) 

 

MO-Do pravi, da so VNRC program, ki sicer v Kočevju poteka v mestu na ljudski univerzi in 

ne v kakem segregiranem naselju, prej vodili iz pisarne; vabili so ljudi, odzvali pa so se tisti 

Romi, ki se tudi sicer odzivajo na podobne pobude. Oni pa sedaj želijo tiste, ki se ne odzivajo. 

V tem smislu, da se dela terensko, je bil tudi pritisk občine na ljudsko univerzo, ker ne moreš 

delat iz pisarne tega dela. (MO-Do) 

 

Več sogovornikov, predvsem neromskih pedagoških delavcev, je omenjalo šole za starše. 

Socialna delavka AČ2-Po iz Krškega je izpostavila, je mogoče opaziti mlade matere, največ 

petindvajsetletne ženske, ki hodijo iz žura na žur, oba otroka sta pri babici … v hiši naj bi se 

dogajale stvari, ki niso OK, alkoholizem, po mojem preprodaje … Kaj se je zgodilo z 

materinskim instinktom? se sprašuje AČ2-Do. Imela je primer mlade matere, oče je poklical, 

da se je hotela ubiti … februarja je rodila fantka, zdaj starega 2 meseca, imam odzive od nje 

14. in 21. v mesecu, vmes, ko ni denarja, [je to], ali je otrok živ, zdrav, drugotnega pomena. 

Stare mame imajo vsaj en čut do osnovne oskrbe, govorimo res o zelo primarnem nivoju. (AČ2-

Do) 

 

V Beltincih neuspehe pedagoški delavci pri izobraževanju pripisujejo tudi lastni nemoči in 

predvsem nesodelovanju Romov:  



Stran 71 od 128 

Jim ne moreš pomagat, ena družina je svoje tri otroke raje odpeljala v nakupovalni 

center, so jih lovili po naselju, razen S. in otrok NT-Pr. ni bilo nikogar, so jih skup lovili, 

da bi z njimi izvedli program aktivnosti. Na vprašanje, zakaj ne pošiljajo otrok, in 

komentar, da je to škoda, oni odvrnejo, 'vi nam rajši peneze dajte'.(Ok-Pr) 

 

Beltinški Romi se slabo šolajo, v šolo hodijo otroci sogovornika NT-Pr. J. vozi svojo vnukinjo. 

Nekateri starši potrošijo denar, otroke pa je sram iti v šolo, ker nimajo sredstev [šolskih 

pripomočkov], ki jih potrebujejo. NT-Pr pove, da imajo Romi povprečno po štiri otroke: Đ. je 

imela 9 otrok, njena hčerka [AT1-Pr] s P. imata 5 otrok … [Ju spoznam v naselju in res sta 

zelo siromašna, prikolica z dograjeno kolibo, pokrit nadstrešek s salonitkami, v hišo teče – 

obiskala sem ju ob dežju]. Njeni otroci ne hodijo v vrtec.  

 

Občina Beltinci je na začetek naselja, pod vodni stolp in pod anteno za mobilno telefonijo ali 

TV, postavila večnamenski kontejner. Večnamenski prostor je bil demoliran: razbili so okna, 

ki so zedaj polepljena z lepilnim trakom. Občina naj bi popravila streho, ki ob dežju pušča. 

Ključe tega centra ima NT-Pr, ki skuša vzpostaviti ustrezno okolje za delo pri obšolskih 

dejavnostih, pri čeme ima težave z vandalizmom: Vse, kar je notri, vse terejo in vkradnejo ven. 

So šipe potrte, sem prosil župana, da bi popravil, razlaga NT-Pr. Na vprašanje, za kakšen 

konflikt gre, NT-Pr. pove, da nima nič proti županu, ki naj bi prosil od Urada Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti za sredstva, da bi prostor uredili. Pove, da ni prvi župan ni bil slab, niti 

ta ni slab. Pojasni, da ve, da ne more pričakovati od občine, da bo dala vsakič, ko pokliče, 1000 

EUR. Ne more dati iz svojega žepa župan, niti NT-Pr. ne, in vendar Romi mislijo, da si prilašča 

denar od občine. Pogoji za delo v kontejnerju za obšolske dejavnosti so težki, saj v nobenem 

od dveh kontejnerjev ni vode. V kontejnerju s tušem in WC-jem je pozimi počila vodovodna 

cev, ki do izvedbe našega terenskega obiska še ni bila popravljena. Tako je na izvedbo 

obšolskih dejavnosti, ki smo jih obiskali in so se jih udeležili učenci AX-Pr, AX2-Pr, NX-Pr, 

in OX-Pr, romska pomočnica AŠ-Pr prinesla s seboj higienske robčke in vodo. 

 

Institut romskega pomočnika  
 

Sogovorniki menijo, da je institut romskega pomočnika sicer dobra praksa, vendar se na terenu 

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

paralelnem sistemu izobraževanja, namesto da bi jih za nedoločen čas zaposlile šole, ki 

imajo med učenci Rome;  

- nekatere občine ne najdejo primernih oseb za to delo. 

 

V romskih družinah se utrjeni patriarhalizem kaže na več načinov: kadar je govor o 

izobraževanju ali zaposlovanju, interes pretežno kažejo moški, in se tudi pretežno ali izključno 

udeležujejo pogovorov. Pri izobraževanju pogosto izpostavljajo, da se starši bojijo za svoja 

odraščajoča dekleta in zato naj ne bi spodbujali izobraževanja deklet. Pri izobraževanju imajo 

veliko vlogo romski pomočniki Institut romskega pomočnika in delavci v njem imajo 

posledično celo vrsto težav: kot so navajali sogovorniki, se ponekod ne upajo hoditi v naselja; 

premalo jih je, in niso povezani v mrežo, ki bi jih opolnomočila; bolj kot premagovalci 

segregacije in etnične meje delujejo kot nekakšni blažilci med Romi samimi; končno, zaradi 

nestalnosti zaposlitve se mnogi pomočniki po nekaj letih odrečejo nadaljnji tovrstni poti, zaradi 

česar ne raste poklicna kultura. 

 

Nasilje med mladimi in vzgojni ukrepi 
 

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 naj bi po 

besedah ene socialne delavke predstavljali varnostno tveganje. V izogib dodatnemu 

administrativnemu delu sedaj namesto večdnevnih taborov za mladoletnike - storilce kaznivih 

dejanj npr. v Krškem izvedejo dva enodnevna zato, da udeleženci ne prenočijo. Te tabore 

izvajajo v okviru Večnamenskega romskega centra DROM (Kerinov Grm), v sodelovanju s 

CSD, policijsko postajo in Mladinskim klubom MK Krško, ki izvaja programe za mlade z manj 

priložnostmi, in programe za ranljive skupine, in ki je prevzel tudi vlogo organizatorja. Ko je 

bilo še zelo fajn delati tabore, so se postavili šotori in smo prespali, pripoveduje AČ2-Po. Ker 

pa je potrebno za vsakega posameznega udeleženca izdelati oceno tveganja, kar zahteva preveč 

birokracije, imajo sedaj dva enodnevna tabora … veliko je birokracije, mladoletni so, urediti 

bi bilo treba varstvo pri delu, ocena tveganja, če tak mulc kje prespi, to se zdaj organizira 

tretje leto. (AČ1-Po) 

 

Tabor naredijo v obliki delovne akcije na koči na Bohorju, hribu nad Sevnico. Skrbnica koče 

je mladoletnike z izrečenim vzgojnim ukrepom lepo sprejela. V letu 2020 je bila že druga 



Stran 73 od 128 

delovna akcija, skrbnica koče prispeva hrano, na kočo pa pride tudi medicinska sestra iz 

Zdravstvenega doma AČ4-Po izvest delavnico, nato pa gredo tudi na pohod. Lani so iz lesene 

koče pobrali vsa okna, jih prebarvali in namestili nazaj; leto pred tem so obnovili klopi. 

Policista NK-Po in OA-Po, ki prideta običajno na intervencijo, prav tako sodelujeta. 

Udeleženca AČ1-Po in AČ2-Po pojasnjujeta, da gledajo na romske mladostnike kot na ljudi, 

za katere jim je mar. Mladoletniki imajo v sebi en tak potencial, da so kulturni, ne konfliktni, 

sledijo navodilom, brez uporniških vedenj … Kot strokovni delavki se zdi AČ1-Po pomembno, 

da delajo skupaj. Obiskat so šli tudi hipodrom, lesarsko delavnico, predstavljajo tudi možnosti 

zaposlovanja. 

 Izvajalci teh in podobnih 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; tudi 

sicer Neromi nikoli ne posedajo 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, 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. 

 Izvajalcem mladinskih programov manjka znanja in ponotranjenja veščin 

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. 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. 

 

Mladoletno starševstvo, mladoletne poroke, prostitucija 
 

NT-Pr pravi, da so dekleta, ki se poročijo, stare 17 ali 18 let; malo je razlike med Prekmurjem 

in Dolenjsko, pojasni. Pri njih ni imela še nobena otrok pri petnajstih letih; dandanes imajo 

ljudje v povprečju 2 do 3, ali pa 3 do 4 otroke. On sam je imel 5 otrok, 4 fantke in eno punčko, 

ima že 4 vnuke. Njegovi otroci so že polnoletni.  
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OK-Pr pojasni, da je tu problem predvsem prostitucija: pravi, da gre za dve družini, kjer moža 

ženi prodajata. NT-Pr to hoče preprečiti, a ne ve, kako: 

To mož prodaja ženo, a ne direktno, pač pa tako: Mož ji reče, idi, prinesi denar za alkohol 

in cigarete, in bo šla za 10, 20 EUR. Enkrat je en rekel, da mu je punca vzela 100 EUR. 

Izginile so moškim tudi denarnice [ki so jih ženske odtujile], pa tak vsega je bilo …. Kak 

boš šel prijavljat, hah? Doma je pa poročena? (OK-Pr) 

 

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.  

 

Nasilje: problem izpostavljenosti socialnih delavk in patronažnih sester  
 

Zbrani podatki kažejo tudi, da poskuse Romov, da bi se sami preživljali npr. s prodajo nabranih 

gozdnih sadežev, otežuje tržna inšpekcija na tržnicah ali ob cestah, ki zahteva spoštovanje 

pravil o dovolilnicah. Da to vodi tudi v fizično nasilje, govorijo 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.  

 

O nasilju sta govorila sogovornika AS-Do in NC-Do iz Ribnice. NC-Do se o tem pogovarja 

tudi s patronažnimi sestrami. Ljudje, ki na terenu delajo z Romi, si ne upajo povedati vsega, 

kar vidijo, ker jim potem Romi grozijo, pravi. Ko je neka patronažna sestra povedala za razmere 

v eni od romskih družin pristojnim na CSD, je povedala, da so jo Romi lovili po Šparu. Policist, 

ki je »rajonski«, je pri njih na rednih obiskih, socialna služba bi morala biti v naselju in bi 

morala poročati naprej, a kaj, ko ta dekleta nimajo nobene zaslombe višje, od države: Ona je 

po 14.00 uri naprej mati, žena, ne more ona tam urejati zadev, ker je to zatečeno stanje, toliko 

in toliko let že tako živijo. (NC-Do) 

 

AS-Do, ki je zaposlena preko Občine Ribnica na CSD preko javnih del pripoveduje, da je v 

Ribnici prisoten kriminal. Romi so v mesecu juliju 2020 izvedli poskus nelegalnega priklopa 

na vodovodno napeljavo. Lahko bi okužili celo Ribnico, pravi AS-Do, poleg tega tudi streljajo 
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s strelnim orožjem, pojavljajo se konflikti in kazni dobivajo, ker kurijo smeti, o čemer so se 

pogovarjali tudi na zadnji seji Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. Romom so 

naložili, naj tega ne počnejo. Izkušnjo verbalnega nasilja nad njimi so izpovedali tudi člani 

medicinskega osebja iz Krškega. Zaradi tega so vpeljale praksi, da v romska naselja ne hodijo 

sami.  

 

V Ribnici je problem tudi streljanje, ali pa Romi delajo nepotrebno škodo: nekemu kmetu 

nastavljajo kose železa na njivo, je dobil železno palico v stroj. Streljanje je moteče, nekdo je 

pred časom dobil izstrelek v okensko roleto. Streljajo za zabavo. Včasih zdržijo kak mesec, 

dva brez streljanja. B. razlaga, kdo hoče imeti Cigana? NC-Do pravi, da je vseeno, al je 

Ukrajinc, Bosanc, Cigan, samo normalen naj bo. V Kočevju so Romi prisotni že dlje časa, in 

ko gredo ven iz naselij v individualizirane hiše, med ljudmi ni nobenih težav. V Ribnici je se 

je iz taborov izselila ena družina, ki zdaj živi v Dolenji vasi. NC-Do pripoveduje, da z Romi 

nima nobenih težav. Vendar hkrati opaža, da se bolj ali manj mladi Romi, ki so s starši živeli 

izven vračajo nazaj v naselja, pri čemer sogovornik ni navedel vzrokov za vračanje Romov v 

naselja. Vračajo se lahko zaradi porok ali zato, ker drugje ne najdejo možnosti za bivanje. 

 

NC-Do pravi, da fizičnega nasilja ali zasmehovanja Romov po njegovem mišljenju ni, ker 

ljudje nočejo imeti težav. Vendar Romi doživijo neuspehe, kakor vidi težavo NC-Do, 

...ker ne hodijo v šole imajo težave z dojemanjem [birokratskih postopkov], ko pridejo v 

občino, jim nekaj razlagaš, ne dojemajo... Pojasni, da nekateri ljudje ne poznajo 

kompleksnosti postopkov, pravil, zakonodaje, procesov urejanja razmer npr. bivanjskega 

vprašanja, saj so slabo pismeni in zato izključeni iz tovrstnih izkušenj, tudi zaradi svojega 

načina življenja. Ker postopkov dela urejanja bivalnih pogojev ne razumejo, ne vedo, kaj 

bi morali storiti, v napotkih ne vidijo pomena ali pa tega, kar jim je bilo naročeno, da bi 

morali narediti, ne znajo narediti: Mislim, da vas ne bi več želel videti, ker vas ne 

razumem. Pa me boste še kaj vprašala, kar ste mi naročila, pa ne bom vedel, kaj ste mi 

naročila. (NC-Do)  

 

Kadrovska stiska CSD-jev 
 

AS-Do, zaposlena na CSD v občini Kočevje pove, da je prišlo do povezave med institucijami, 

ko so ugotovili, da neke pomoči z vrha, s sistemske ravni, ne bo. Ni drugega, kot da sami stopijo 
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skupaj, se lokalno povežejo in naredijo plan za vse enako in gredo v akcijo. Kot lokalni 

prebivalci namreč  

...vedo, kaj je težava, in kaj se da narediti. Lahko pridejo s strani države neka navodila, 

a koliko so realna, to je drugo. Ker je vsaka družina specifika. Ugotovijo, kaj je dejanski 

problem na terenu, potem pa v okviru neke možnosti, neke zakonodaje, predpisov, to 

peljemo po neki legalni poti. (AS-Do) 

 

Izhajajo iz dejanskega problema, šele potem iskati rešitev: 

CSD je en od pomembnih akterjev, vsi ti prebivalci so prejemniki socialne pomoči, ki je 

transfer, ki je zaščiten od izvršb in od vseh možnih odtegljajev, in če ni sodelovanja in 

dogovora, da si ti ljudje želijo nekega aktivnega reševanja svoje situacije, nobenega 

odtegljaja ni možno izvesti. Torej jih ni možno naučiti, da je treba za osnovne življenjske 

potrebščine nekaj plačat, da je elektrika stvar, ki stane, da je komunalna storitev stvar, 

ki stane, da voda stane in da je vse to treba poravnat. V bistvu jih učimo teh stvari in 

hkrati skrbimo za to, da so redni plačniki. (AS-Do) 

 

Zaposleni (MO-Do) na občini Kočevje poudarja potrebo po kadrovski okrepitvi, saj ima CSD 

300 strank; na voljo je le en delavec, ki dela na denarnih prejemkih: 

Izpostavil bi problem CSD, to je ta, če se oni hočejo aktivno ukvarjati s to problematiko, 

so kadrovsko podhranjeni. Zato je tudi občina pristopila in pomaga, sofinancira, 

določene delavke, v temu sistemu, da lahko to aktivno rešujemo. Vi morate vedeti, tuki 

brez dela na terenu nekega napredka ne bo, iz pisarne se zadev ne da rešiti. (MO-Do) 

 

Tudi na CSD, pristojnem za Kerinov Grm, je prisotna kadrovska stiska. Od CSD se pričakuje 

čudeže, ta CSD ima preko 400 uporabnikov, tri četrt Romov v Kerinovem Grmu. AČ2-Po 

pojasni, da je na terenu večinoma sama, a to ni edino; narediti bi se morali normativi, kontakti, 

opravljanje storitev, ne pa še javna pooblastila: sogovornica dela odvzem otrok, in potem še 

svetovanje mami. Izredno so kadrovsko podhranjeni, center je 2010 ali 2007 izgubil, ko se je 

delal kriterij vsaj 350 Romov na krajevni pristojnosti za enega socialnega delavca: bizarno je, 

da so ostali brez ene dodatne zaposlitve, ker niso izpolnjevali številčnega kriterija, da bi lahko 

dobili še eno dodatno delovno moč, ki bi bila nujna, da bi lahko več delali na terenu: 

Hvala bogu za projekt DROM, za program prek javnih del, ker postopki so zahtevni, po 

družinskem zakoniku, delajo nujnejše ukrepe, napotovanje, svetovanje, redno 

obiskovanje šole. (AČ2-Po) 
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Sogovornica pripravlja tudi predloge za sodišče, forma mora biti sodna, vemo kako sodišče 

dela, dolgo je obdobje za odvzem otroka, dolgo obdobje do obravnav, pripravljen je treba biti 

za ves ta šov, ki se dogaja v sodni dvorani, starši imajo ob sebi odvetnika, CSD ima možnost 

za državnega odvetnika, vendar je običajno na sodiščih sama. Pomembno je zadostiti 

določenim parametrom in kriterijem; ob tem ostaja osnovni problem pomanjkanje kadra: 

Če bi vlagali predloge, nas je premalo, s tem številom kadra ... Ni več higienično, kako 

široki so naši referati in kako široko je delo strokovnega delavca. Izgubljamo zaposlene, 

dober kader odhaja. O tem se nihče ne sekira, da mladega kadra ni več in da diplomanti 

nimajo pogojev za pripravništvo. Prej je direktorica lahko vedno po skrbela, da je imela 

maso pripravnikov, za odsotnosti, ekipo mladega kadra za rezervo je imela vedno v 

predalu. (AČ2-Po) 

 

NC-Do iz Ribnice pojasni, da socialna služba hodi po terenu, vendar je poseben problem 

mladost romskih staršev in nizka izobrazba: 

Socialna služba hodi po terenu, samo starši, zdaj so starši ... oni so stari 15, 20 let, 

staršem ne bo po enem predavanju naredilo klik, mogoče bi bilo pa res tako fajn. B. 

pravi, da pelje otroka v šolo, toda otrok mu pri drugih vratih uide ven, ker je star 10 – 

12 let. 5-6 let je zamujenih, jih je težko ujeti. (NC-Do) 

 

Za Ribnico, Goričo vas so socialne delavke vedele, da je tam stanje slabo; sogovornik razloge 

za težave vidi v sistemski neurejenosti in nezadostnosti skrbi za otroke:  

Problem je, da se država ne postavi v to, če bom rekel, da je treba otroka vzeti, imam za 

sabo 15 ljudi, ki bodo name skočili, in živimo v istem kraju. Pa kaj sem jaz, da se bom 

izpostavil za kompleten sistem, ki ga država ima vzpostavljenega? To bi morala država, 

na teh stvareh bi morali biti bolj odločni. Tudi pri civilih, ki izkoriščajo, tudi tukaj bi 

morala biti država … bolj odločna. (NC-Do) 

 

Komentiram, da država nima dobro vzpostavljenega sistema, ne za posvojitev, ne za rejništvo, 

ne za varne hiše. NC-Do pravi, da je vse preveč na blago, in doda, da pozna 

primere odvzetih otrok, ki so jih odvzel Romom, so vsi na pozitivno šli, otroci so bili 

super. V Kočevju so dosti sami sebi prepuščeni, so jim enega fantka vzeli, zdaj je čisto 

drug, ga videvam, je toliko star, hodi za vikende k staršem. Dali so ga v neko rejniško 

družino. Da ni temne polti, ga ne bi ni porajtal. Normalno se sprehaja. Se spomnim, ko 
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je bil majčken a veste, ko je risanka Maugli, ko se po gozdu podi. Ne moremo pričakovati, 

da bo pri tridesetih pa doktor. (NC-Do) 

 

Odnosi z okoliškim večinskim prebivalstvom 
 

Sogovorniki, zlasti Romi, pogosto opozarjajo na problem poenostavljenih diskriminatornih 

kategorizacij Romov, in poudarjajo raznolikost romskega prebivalstva 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 slojno raznoliko skupnost, katere člani spadajo v različne socialne statuse in 

razrede, lokalni rasizem večinskega prebivalstva pa jih prav tako tlači v enotno diskriminirano 

in 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. 

 

Ena sogovornica je tovrstne probleme strnila v vrsto na videz nepovezanih ugotovitev: da med 

zdravstvenimi delavci ni dovolj posluha za medkulturnost; da Romi z nasiljem uveljavljajo 

svoje pravice; in da bi bile medkulturne kompetence dobrodošle posebej za podajanje 

zdravstvenih vsebin.  

 

Romski sogovornik je povedal zgodbo o nerazumljenosti, na katero Romi naletijo v stikih z 

zdravstvom. Povzetek povedanega: 

Odvisno je, kako naletiš, včasih si lepo sprejet, včasih pa si “civiliziran” in vse, pa to ne 

zadošča in enostavno ti popusti živec. Tega je bil deležen v treh primerih. Prvi primer 

smrt dedka, ki je bil takoj po prihodu z urgence, brez EKG in preiskav, odpuščen, 

predpisali so mu samo tablete. Doma je dedek čez pol ure umrl. So se vrnili in vprašali, 

kako je to mogoče, zakaj niso naredili vseh potrebnih raziskav. Zdravnica, ki ga je 

pregledala, je rekla, da je vse, kar se ji je zdelo potrebno, naredila. Dobesedno zlagala se 
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je, ker je babica bila prisotna in žal teh preiskav ni bilo. Potem je gospa dobesedno 

pobegnila na dopust Sogovorec ima občutek, da ne gre le za neenakopravno obravnavo, 

pač pa gre za hkratno opravljanje zasebne prakse in zanemarjanje javne zdravstvene 

službe določenega zdravnika. Teden dni po dedkovi smrti smo imeli podoben primer s 

sestrično: sem bil prisoten pa jaz, sestrična ima že nekaj časa zdravstvene probleme, 

padla je v nezavest, smo jo peljali na urgenco, ona ne sme biti ne vem koliko časa brez 

kisika, čakamo zdravnika, zdravnika od nikjer, leži na postelji, imajo pa tudi zasebne 

ordinacije in zdravnik, ki je bil dežuren, je bil v svoji zasebni ordinaciji. Čakali smo 15, 

20 minut, njega še kar ni, ona tam leži, nobenega pač …[ni bilo blizu], smo vse povedali, 

vse pokazali, da si tega pri njej ne smemo dovoliti, da lahko pride do trajne poškodbe. 

Posledice. Poklicali smo še enkrat zdravnika, dobesedno znoreli smo po telefonu, kaj se 

gre, da je to nujni primer. Nato reče, naj jo kar sami pripeljejo, zraven mu gre na smeh, 

na svojo odgovornost v njegovo ordinacijo. Tako da je vse to trajalo cirka 1 uro, in bi 

lahko to dejanje imelo hujše posledice. (SR-Do) 

 

Po pričakovanjih imajo Neromi diametralno obraten vtis; z besedami neromske sogovornice: 

Zdravstvenim delavcem Romi ne spustijo zraven [jim Romi ne zaupajo, med njimi je zid, 

nekakšna mentalna pregrada], razen takrat, ko je že zelo hudo. (AČ4-Po) 

 

In dalje, v povzetku: 

Med mamicami je težko priti zraven, da jim lahko razložijo o kontracepciji. Po njenih 

besedah naj bi romske mamice manj dojile, zdaj bolj uporabljajo stekleničke. Svoj čas je 

bilo znano, da dojijo, - dolgo – ali enako kot med ostalo populacijo. Po porodu gredo 

hitro iz bolnišnice, rodijo in gredo. Želijo iti čimprej v svoje okolje. Ne vedo, zakaj je 

dobro, da ostanejo v porodnišnici. [Poudari, da zaradi higiene.] Romi doživijo velik 

stres, ker se v bolnišnici poudarja higiena in vsakdanje tuširanje. Vedno je umivanje, kar 

doživijo ženske kot stigmo. (AČ4-Po) 

 

Sogovornica ni slišala, da bi Rominje ločeno bivale v porodnišnici, npr. v ločenih sobah, vendar 

so zaradi načina življenja nehote stigmatizirane: 

Vprašanje je, koliko žensk bi bili pripravljenih imeti romsko mamico v svoji sobi, problem 

je, kako bi jo sprejemale. (AČ4-Po) 
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To situacijo neka druga sogovornica primerja s sinovo izkušnjo v šoli. Njeni otroci hodijo v 

šolo skupaj z Romi, veliko več bi jih hodilo, če bi se ukvarjali z njimi; z leti bi se odnosi 

spremenili. Romi si želijo pomoči. Romska učenka je sedela z njenim sinom v klopi, on ji je 

veliko pomagal v šoli. (AN-Do) 

 

Glede redne preventive je druga sogovornica Neromka povedala:  

Romi so vključeni so v DORO, ZORO, SVIT, v referenčnih ambulantah jih vabijo s pošto 

domov, ko so stari 50 let. A odziv je slab. Urejeni Romi pridejo, neurejeni pa… sta prišla 

samo dva. Pošta naj bi jih dosegla zato, ker poštarji naslovnike poznajo, čeprav imajo 

naslov stalnega bivališča na občini ali na CSD. Problem je bil drugod. Razumejo 10 

številk, probajo jih doseči preko Ljudske univerze, preko predstavnice, vendar obstajajo 

blokade že od prej. Če nekdo pride, se zdi, da bi morali in z ene in druge strani imeti 

drugačen pristop. Morali bi z njim delati individualno. (AK-Do) 

 

Posebej kritična je zdravstvena situacija glede zobnega in ustnega zdravja in zdravstvene 

oskrbe. Mlajši romski sogovorec pravi: 

Kar se tiče zobozdravstva, se ga bolj malo uporablja .... Pri Romih se mi zdi, da 

zobozdravstvo ne jemljejo kot neko resno bolezen. To je nekje na dnu. Kar se tiče skrbi, 

bolezni … Bolj redki obiskujejo zobozdravnike. (SR-Do) 

 

Zaposlovanje Romov 

 

Tipičen povzetek problematike zaposlovanja Romov je sledeč: 

Sogovornica možnost vidi v samozaposlovanju, okolje je v odnosu do Romov 

nesprejemajoče, če 10 Romov hkrati dobi certifikate, težko dobijo zaposlitev, pripraviti 

je potrebno tudi okolje, da bi se lahko opolnomočeni [romski] posamezniki, ki delajo, 

tudi zaposlili. Nekateri sicer delajo v gradbenem podjetju, v šoli … Romi se ne odločajo 

na državni ravni, npr. za delo v Evrosadu, ni dovolj stimulativna misel na 

samozaposlitev, med večinskim prebivalstvom, tudi s strani delodajalcev, so zadržki. 

(AČ1-Po) 

 

MO-Do pove, da je zaposlitev malo, in da vsak Rom preračuna, koliko bo zaslužil kot zaposlen, 

in koliko dobi socialne pomoči kot nezaposlen.  
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To ti gladko sam pove, imamo svetle izjeme, ko hočejo delati. Načeloma zaradi 

minimalne razlike od minimalne plače in prejemka transferjev [socialne pomoči], kadar 

je velika družina, veliko otrok, ne bodo delali. Na zaposlitvenem področju so premiki zelo 

majhni. Mogoče najmanjši. (AS-Do) 

 

Več sogovornikov – romskih svetnikov je podalo pobudo za kreiranje novih delovnih mest ali 

socialnih podjetij, pri katerih bi bili Romi soudeleženi tudi pri vodenju in sprejemanju 

pomembnih odločitev. Primerna se zdijo zelena delovna mesta, delo v kmetijstvu, vendar bi 

zaradi integracije ta delovna mesta morala biti izven romskih naselij. V obstoječih situacijah 

so to ideje, uvožene iz evropskega Zahoda, ki se premlevajo predvsem kot vizije, za katere na 

terenu praktično ni nikakršnih izhodiščnih možnosti. 

 

Sogovornik NČD-Po pove, da je težko dobiti službo, če si Rom; pri delodajalcih je naredil 

anketo in niso hoteli zaposliti Romov, zaradi predsodkov, zaradi higiene. Ima idejo, da bi 

izvedel projekt za mlade, ne govorim za starejše, najbolj kritični so najstniki in od 13-18 let, 

za te kritične bi našel rešitev. Projekt bi bil na odboru za kmetijstvo, tako da bi mladi Romi 

delali na projektu, mladi, nasilni, da bi jih pritegnil h kmetovanju, da bi pridelovali jagode, 

zelenjave, manj kraje bi bilo. Ker bi dobili tudi evropska sredstva. Vendar je mnenja, da takšna 

ideja ni sprejemljiva, ker je to predlagal Rom, se ne da, če bi predlagal Nerom, bi šlo skozi. 

(NČD-Do) 

 

Problem majhnega števila zaposlitev MO-Do vidi v prenizki izobraženosti Romov na eni strani, 

in v sistemskih razlogih na drugi. Veliko premikov vidi na področju izobraževanja:  

...zdi se, da je nujno doseči vsaj dve leti predšolske vzgoje, vrtca, obvezno za vse, ker 

vidimo težavo, ko pride v prvi razred, starši, ki se niso z otrokom ukvarjali, imajo strašne 

težave že v prvem razredu. (MO-Do) 

 

Izpovedo klasične ovire: Romi ne znajo jezika, zamujajo v socializaciji, ne morejo stopiti v 

sistem, povedo, da 9. razreda nočejo končati, zaradi starosti imajo potem probleme. Hitro si 

začnejo oblikovati družino:  

Druga stvar, z 9 končanimi razredi te lahko zaposlijo prek javnih del, tega pa Romi 

nočejo. Interesa za zaposlovanje ni z njihove strani, in to iz razloga, ker je razlika med 

prejemki zaposlenega in ljudmi na socialni podpori minimalna. Skoraj več zasluži, če ne 

dela. Zadeve se dela na dolgi rok. Delodajalca s stereotipi ne moreš spremeniti čez noč, 



Stran 82 od 128 

Rome s slabimi izkušnjami tudi ne. V socialnih politikah se bo obseg pravic vsem nam 

skrčil. (MO-Do) 

 

V Kočevju tisti, ki so hodili v šolo, so normalno [živijo izven naselja in imajo delo], sogovornik 

našteje nekaj posameznikov Romov, ki so uspešni, izobraženi: O. avtomehanik, njemu posel 

laufa, že njegov oče je hodil v šolo. Z. isto, niso moteči, navihani, so tako kot mi. V Ribnici so 

družine, v hiši so živeli, otroci so šli v naselje nazaj. Nekateri so izobraženi. Ena punca ima do 

3-4- Srednje zdravstvene šole … Sogovornik RC-Do je pojasnil, da je na praksi v zdravstvenem 

domu mlada Rominja, ki hodi v zdravstveno šolo. Mo-Do pa pojasnjuje, kako nekateri Romi 

razumejo izobraževanje: Potem so mi razlagali, da več ko ima izobrazbe, večje imajo lahko 

težave, službo mu lahko najdejo. Tako so mi oni rekli. Eni zato nočejo 9 razreda OŠ narediti, 

ker pol je totalno nekvalificiran, ima 8 razredov OŠ in je posameznik nezaposljiv. Nadaljuje, 

da na tak način gre lažje sistem črpanja socialnih podpor: Potem gre sistem lažje, tako kot se je 

O. specializiral za avtomehanika, so se eni za socialne transferje. Na dolgi rok to ni dobro, če 

hočeš biti majčken več in mal več počet.  

 

Dodaten razlog za zavračanje zaposlovanja naj bi bila tudi preživetvena strategija, povezana z 

neizterljivostjo dolgov: kazni namreč ni mogoče izterjati iz socialnih pomoči. V Željnah je 

nekdo z 90.000 EUR dolga rekorder, kar nekaj jih pozna, ki imajo dolga preko 50.000 EUR; 

takšnega mi zaposlili ne bomo nikoli, ker mu bodo potrgali in bi imel minimalca. (MO-Do) 

 

V Beltincih so Rome zaposlovali preko programa javnih del. Mlajši Rom, starejši sin 

sogovornika NT-Pr, je delal v lederfabrik [v tovarni usnja v Avstriji], sedaj je na čakanju. Ko 

so Romi iskali delo v Perutnini Ptuj, se potencialni delodajalec ni odzval. Če ti iščeš, ko si 

napisan [s priimkom], si že [prepoznan kot] Rom, pravi NT-Pr. Pove, da so v osnovni šoli nujno 

rabili čistilca, sina poznajo, dal je prošnjo, ampak ker je bil Rom, ga niso vzeli, češ da ne 

rabijo. Kar je zanimivo, da bi on tam nekaj kradel?  

 

Določeni sogovorniki v Kočevju (RC-Do), Krškem (AČ5-Po), Ribnici (NT-Pr), so povedali, 

da se Romi zaposlujejo prek javnih del [tako je prek javnih dela zaposlena NX-Do], ali pa ljudje 

delajo družbeno-koristno delo, če so bili pogojno obsojeni na zaporno kazen, zaradi različnih 

prekrškov, kot je nepripenjanje v avtu z varnostnim pasom, nepošiljanje otrok v šolo ipd. Več 

sogovornikov je bilo zaposlenih kot romski pomočniki na projektih Skupaj za zanje ali v 

večnamenskih romskih centrih (VNRC), kot romski aktivatorji [vendar so o sebi dosledno 
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govorili kot o romskih pomočnikih], kar je razvidno v tabeli 3. Preko javnih del so zaposleni 

na območju občine za različne institucije, npr. v komunali ali v šoli. Redno zaposlujejo Rome 

v Kočevju. Javna dela za Rome so za dve leti, kar je začasna rešitev. Na območju Novega mesta 

pa niso mogli najti primernega kadra prek javnih del, ki bi delali kot pomožno osebje v 

projektih DRPDNM, zato so zaposlili dva Roma iz Šentjerneja. 

 

OK-Pr pove, da smo sedaj v kapitalizmu, s čimer hoče povedati, da ni več t.i. socialnih služb. 

Nekdaj je veliko Romov iz Pušče delalo v Muri, na Agroservisu. Delali so v podjetjih ABC 

Pomurka, Vodovod, Blisko, v 70. letih prejšnjega stoletja je bila politika zaposliti čim več 

Romov, in ljudje so delali do penzije. Naselili so se v bloke. Če nekdo na splošno, dobi delovne 

navade, dobi delo v Avstriji, če ne drugo ... Zdaj je na splošno zaradi korone slaba klima. 

Nekdaj je bilo je 6000 zaposlenih v Muri z vsemi obrati, Panonija je zaposlovala 800 ljudi. 

(OK-Pr) 

 

NT-Pr pove, da je sedaj tako: delajo tak na črno v Avstriji, sam dela vse, zidari, pometa, sem 

delovni, zasluži 10 EUR (na uro), v Avstriji je vsak skoraj teden. Kšefta s starimi avti, se precej 

razume na to … Sem začel od malega šraufat pleharijo, in motorje, dela vse, menja 

avtomobilske dele … V Avstrijo hodijo delat predvsem moški, ženske so večinoma doma. 
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4. PODLAGE ZA INTERPRETACIJO TERENSKIH PODATKOV 
 

Analizo podatkov, povzetih v gornji naraciji, bomo strnili v nekaj podpoglavij, katerih namen 

je opredeliti temeljne generativne plasti t.i. »romske problematike« v Sloveniji. Medtem ko so 

poglavja v naraciji oblikovana tako, da razvidno eksplicirajo parcialne zaključke za posamezne 

tematike, preostaja nekaj splošnih tem, ki tvorijo podstat »romske problematike«, in ki jih je 

potrebno podrobneje označiti. 

 

NEOBSTOJ NUJNIH ZBIRNIH PODATKOV O SLOVENSKI ROMSKI POPULACIJI 
 

Kot pravilno poudarja Svetovalni odbor po Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin 

(prim. str. 15-16 zgoraj), Slovenijo pri reševanju situacije romske populacije močno ovira 

neobstoj temeljnih naborov relevantnih podatkov o romski populaciji; eden od implicitnih 

rezultatov terenske raziskave za potrebe te študije je tudi vtis, da o njej še največ ve policija, 

kar je seveda za demokratično državo nevzdržno. Kljub načelom varovanja zasebnosti in 

načelom varovanja manjšinskih skupin (načelo nepreštevanja itd.) bodo namreč za kakršnokoli 

sistematično »celovito strategijo za reševanje diskriminacije« potrebni najmanj spodnji nabori 

podatkov: 

 Koliko otrokom v romskih družinah je materni jezik (lokalna) romščina, koliko 

otrokom (lokalna narečna) slovenščina, koliko otrokom pa kak tretji jezik? 

Ti podatki na nacionalni ravni so neobhodni zato, ker v trenutku, ko so pridobljeni, omogočajo 

vzpostavitev dejanske izobraževalne strategije za otroke in odrasle. Dokler namreč vztrajamo 

pri idealu izobraževanja v, in izobraževanja o »romskem jeziku« kot vrednoti, nimamo nobene 

strategije, ker je mnogim romskim otrokom romski jezik ravno tako tuj kot neromskim; 

vztrajamo pa na romantično razumljenem procesu državotvorja iz 19. stoletja, ki je vsaj v 

Srednji Evropi govorjeni (materni) jezik in njegovo knjižno varianto gledal kot bistvo 

narodotvorja. Podobno se nekateri, med njimi tudi strokovnjaki, posebej zanašajo na »romske 

intelektualce«, ki da bodo romsko situacijo razrešili, preprosto zato, ker v slovenskem 

nacionalnem zgodovinopisju velja, da je bil slovenski narod (v 19. stoletju) utemeljen na 

kulturni tvornosti (pisateljstvu, pesništvu, umetnosti sploh). Nič od te nacionalistične 

mitologije ne nudi realnega oprijema za izdelavo izobraževalne strategije za romske otroke.  

 Koliko odraslih Romov nad 18 let je v Sloveniji nepismenih? 

Nepismenost zlasti romskih staršev pomeni, da zanje otrokovo življenje v šoli predstavlja točko 

ločitve od otrok, ne točke povezave z njimi. Opismenjen otrok zelo hitro postane tudi 



Stran 85 od 128 

pomemben vir za nepismenega starša, kar otroka postavlja v položaj skrbnika za starša, 

namesto da bi bilo obratno. Opismenjevanje odraslih bi se verjetno izkazalo za neprimerno 

boljšo osnovno strategijo pri uresničevanju cilja, da bodo otroci končali osnovno in morda še 

srednjo šolo, verjetno boljšo od vseh prizadevanj, da bi otroke vključili v predšolske inštitucije 

kar čim prej v življenju. Slednja strategija namreč računa na to, da se bodo otroci intelektualno 

in čustveno oddaljili od družine skozi formalno izobraževanje, kar je v jedru razdiralna praksa, 

ki je utemeljena na nerazumevanju medgeneracijske revščine (četudi je slednja vsekakor 

prominentna tematika v nedavni zgodovini zlasti ruralnih Slovencev): osrednja ideja je »rešiti 

otroke« pred domnevno kvarnim vplivom »romskega okolja«, torej tudi njihovih lastnih 

staršev. V razmerah medgeneracijske revščine so otroci pomemben vir za družino in skupnost, 

zato zelo zgodaj prisilno »odrastejo«, se poročijo, imajo otroke. Enako je veljalo tudi za večino 

slovenske populacije še na začetku 20. stoletja. 

 Koliko odraslih in otrok je dejansko vključenih v sistem zdravstvene oskrbe (npr. 

po kriteriju, ali imajo osebnega zdravnika/pediatra ali ne)? 

Zelo negativne izkušnje, ki jih imajo slovenski Romi z zdravstvenim sistemom, vključno s 

terenskimi pogovori, ki smo jih opravili, v bistvu izkazujejo tipične odnose etnične meje, pri 

čemer je »neobiskovanje zdravnika« v teh situacijah vedno prevedeno v rasistično razumevanje 

o romski »drugačnosti«. Zdravstveni sistem bo moral sam narediti prvi korak, ne obratno. 

 

ODNOSI ETNIČNE MEJE  
 

Za odnose etnične meje je značilno, da si nasproti stojita dve skupnosti, ki imata isto 

zgodovino, le da jo vidita na diametralno nasprotna načina. Da je družbena meja etnična (v 

nasprotju npr. s slojno, starostno, itd.), so potrebni tile elementi: skupna zgodovina, tak ali 

drugačen spor zaradi teritorija, in medsebojna dehumanizirajoča ideacija. Tipično ljudje na 

obeh straneh meje ugotavljajo, da je problem nerešljiv; da ima skupnost na drugi strani 

radikalno drugačne vrednote in cilje; in da so pripadniki druge skupine zagledani skozi tako ali 

drugačno ideologijo dehumanizacije, pri čemer je slednja v funkciji nenehnega »nadzora«, ki 

ga večja skupina izvaja nad manjšo. 

 

Razreševanje odnosov etnične meje predpostavlja naslednja izhodišča za akcijo: 

Odpoved ugotavljanju, kdo ima »prav« in kdo »narobe«, kdo je »kriv« in kdo »ni kriv«: v 

praksi to pomeni tudi odpoved takim metodam reševanja »romske problematike«, ki Rome 

»trdo prijemljejo« in »učijo odgovornosti«, na primer s prisilnim poravnavanjem dolgov iz 
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socialnih transferjev ali pogojevanjem dolžnosti, ki jih imata država in občina, s tako naučeno 

»odgovornostjo«. Z drugimi besedami, iz analiz situacije, načrtovanja strategij in dejanskih 

akcij je potrebno odstraniti vso moralizacijo.  

 

Premagovanje odnosov etnične meje se začne z validacijo obeh interpretacij iste medskupinske 

zgodovine. Mnoge negativne izkušnje s posamezniki, ki so Romi in ki jih ima večinska 

skupnost, so resnične. Enako resnična je tudi druga plat zgodbe. Nosilci na eni in drugi strani 

so sicer odgovorni za posamezna dejanja, prav gotovo pa niso krivi, da so taki odnosi 

vzpostavljeni: najprej morajo torej prepoznati, da problem ni samo na eni strani, temveč da sta 

žrtvi problema obe strani. Šele v tej točki je mogoče začeti načrtovati strategije; šele ko je taka 

situacija prepoznave problema kot obojestranskega dosežena, ima smisel priporočilo Odbora 

ZN za človekove pravice (zgoraj), ki Sloveniji nalaga, naj »sprejme učinkovite ukrepe za 

okrepitev sodelovanja Romov v javnem življenju in postopkih odločanja.« 

 

V zvezi z enim od zaključnih priporočil te raziskave, naj se ustanovi posebna pisarna 

Zagovornika romskih pravic, lahko tukaj preciziramo, da bi bila temeljna naloga takega 

Zagovornika prav mediacija in aktivno vzpostavljanje odnosov, v katerih je strukturna 

prepoznava problematike na obeh straneh etnične meje prvi korak: tak Zagovornik bi torej imel 

prvenstveno nalogo terenskega dela in uresničevanja strategije preseganja etnične meje. Na 

voljo je cela vrsta metodologij, ki so nastale v primerljivih situacijah, npr. v postkolonialnem 

razreševanju konfliktov, ki so se strukturno vzpostavili v kolonialnem času; po različnih 

oboroženih konfliktih in vojnah, itd.  

 

Posebej pa se zdi zanimiva ideja, ki je bila predstavljena na dogodku ob 50. obletnici 

Mednarodnega dneva Romov z naslovom »Na poti k pravičnosti in vzpostavljanju zaupanja«. 

Projekt poteka v sodelovanju Centra za študije evropske politike (Centre for European Policy 

Studies, CEPS), Osrednjim Svetom nemških Sintov in Romov ter mrežo Evropskih romskih 

organizacij (European Roma Grassroots Organization ERGO).125  

 

Njihov skupni projekt CHACHIPEN (pomeni resnica, v romskem jeziku) je namenjen 

ohranjanju spomina, priznavanju anticiganizma, pravičnosti in vzpostavljanju zaupanja med 

                                                 
125 https://www.ceps.eu/ceps-events/chachipen-project-launch-event-in-a-run-up-for-50th-international-roma-

day/ 
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Romi in Neromi v Evropi. Ključni cilji projekta CHACHIPEN so pospeševanje prepoznavanja 

in odzivanja na zgodovinsko zakoreninjen sistemski anticiganizem, za doseganje resnice, 

pravičnosti, enakosti, nediskriminacije in polnega sodelovanja Romov kot enakopravnih 

državljanov po vsej Evropi. V projektu je uporabljen pristop modela "Procesi resnice in sprave" 

(Truth and Reconciliation Process, TRP) za pregled preteklih kršitev pravic in sedanje 

strukturne diskriminacije Romov, ki ovira izvajanje pravnega reda EU o nediskriminaciji. 

 

Namen projekta CHACHIPEN je, poleg razumevanja in ozaveščanja o anticiganizmu v Evropi, 

izoblikovati inovativen pristop, podoben modelu prehodne pravičnosti (transitional justice-like 

approach) kot načina za preoblikovanje skupne zgodovinske pripovedi, ki priznava tudi 

prispevek Romov k zgodovini Evrope.126  

 

Projekt CHACHIPEN bo združeval participativne raziskave in krepil zagovorništvo romskih 

aktivistov in skupnosti ter ciljno usmerjene dejavnosti ozaveščanja med oblikovalci politik, 

mediji in javnimi institucijami. Cilj projekta je učiti se od TRP, od izkušenj na Švedskem in v 

Nemčiji ter jih uporabiti za pospeševanje TRP v Romuniji in Nemčiji ter Španiji. Prav tako 

spodbuja tak pristop na celotni ravni EU, da bi spodbudil druge države članice k zagonom 

podobnih procesov kot načinov za obnovo zaupanja, sodelovanja in sprave med romskimi 

skupnostmi in institucijami večinske družbe, kot bistvenega koraka k uspehu pri zagotavljanju 

nediskriminacije in enakosti. Zavezala se je tudi Evropska komisija z novim strateškim 

okvirom EU za Rome 2030 za »ozaveščanje o romski zgodovini in spodbujati resnico in 

spravo«. Splošni cilji projekta so: 

 Raziskati resnico z analizo in razumevanjem dogajanja z Romi po vseh državah 

članicah EU in kako so Romi prispevali k zgodovini Evrope, in kar je najpomembneje, 

kako je anticiganizem postal institucionalizirana oblika rasizma. 

 Narediti načrt stanja pri priznavanju temnih poglavij anticiganizma po vsej EU in 

zagotavljanju bolj poglobljenih analiz za Nemčijo, Švedsko, Španijo in Nemčijo 

Romunijo. 

 Učiti se na obetavnih izkušnjah z ustanovitvijo neodvisnih strokovnih komisij na 

Švedskem in v Nemčiji, da bi javnost bolje razumela te procese, in vpliv te temne 

zgodovine na sedanjost romskih skupnosti. 

                                                 
126https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/03/CHACHIPEN_-short-

description_updated_with_milestones_EClogo.pdf 
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 Opolnomočiti romske aktiviste za zavzemanje za procese resnice in sprave in 

zagotavljanje njihovega solastništva pri postopku izgradnje njihovih zmogljivosti in 

oblikovanja, izvajanja in spremljanja takih procesov, ki so podobni prehodni 

pravičnosti. 

 Ozaveščati o anticiganizmu v družbi, zlasti med nosilci dolžnosti (duty-bearers), in 

spodbujati potencial procesov resnice in sprave za doseganje enakosti, nediskriminacije 

in polnega sodelovanja Romov. 

 

IDEOLOGIJE RAZČLOVEČENJA 
 

Rasizem je zgodovinsko utrjeno ime za ideologije razčlovečenja (dehumanizacije), ki so po 

svojih nastankih in zgodovini historične in zadevajo različne skupine ljudi: »nebele« in sploh 

ljudi drugačne barve kože; pripadnike skupin v odnosu etnične meje; ženske; 

neheteroseksualno usmerjene in nekonformne v spolnem izrazu in transseksualne osebe. Tako 

torej historično utrjeno govorimo o rasizmu (ali biološkem rasizmu za ljudi z drugačno barvo 

kože; govorimo pa tudi o kulturnem rasizmu, kadar ne gre za psevdobiološko razliko), 

antisemitizmu, anticiganizmu, islamofobiji, mizoginiji, homofobiji itd. 

 

Vsem tem razčlovečevalnim prepričanjem tudi netočno natikamo imena, kot so predsodek, 

stereotip. Vendar gre za prepričanja, ne za (s stališča nosilca) neutemeljene ideologije, ki jim 

je skupno to, da tarčam tega prepričanja pripisujejo zmanjšano človeškost. Vse te ideologije 

svoje tarče – Druge – gledajo skozi naslednjih pet kategorij: 

 Drugi je fizično toksičen (umazan, kužen); 

 Drugi je mentalno toksičen (ima prepričanja in verjetja, s katerimi želi zapeljati naše 

ženske in otroke, nam ukrasti kulturo, jezik, delovna mesta); 

 Drugi je zlohoten (med nas pride/med nami živi in se pretvarja, da bi bil rad tak kot 

mi, s skritimi zlimi cilji); 

 Drugi je seksualno drugačen, nevaren, nečloveški, živalski; 

 Drugi nikoli ne more postati kot mi, ker je neprehodno (zgodovinsko, »genetsko«) 

drugačen. 

 

Ideologije razčlovečenja so torej ljudske racionalizacije situacij etnične meje. 
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Živeti z rasistično označenostjo 
 

Na drugi strani etnične meje so ljudje, ki so tarče ideologij razčlovečenja, navadno v posesti 

veliko bolj analitskega razumevanja lastne diskriminiranosti, predvsem iz enega razloga: s 

svojo rasistično označenostjo namreč živijo brez predaha 24 ur na dan; so torej v nenehnem 

stanju čuječnosti (vigilantstva) pred takim ali drugačnim (verbalnim, neverbalnim, žaljivim ali 

fizično nasilnim) rasističnim napadom. Z rasistično označenostjo se ne spopadajo le, kadar se 

dogovarjajo za službo, pa je ne dobijo, ker so Romi; ne le, kadar pridejo v trgovino, in jim 

trgovec sledi po trgovini, da ne bi česa ukradli, ali pa se pretvarja, da jih ne vidi; ne le, kadar 

se srečujejo z občinskimi veljaki, ki se trudijo razkazovati odsotnost rasističnih prepričanj tako, 

da postanejo pokroviteljski; ne le, kadar jim na natrpanem avtobusu ljudje prepustijo cel meter 

praznega prostora. Rasistična označenost pomeni tudi nenehne odnose enostranskega 

nadzorovanja tako, da niti njihov dom nikoli ni varen pred nenapovedanimi (in nezaželenimi) 

obiski različnih pooblaščencev čez dan, ponoči pa policije. 

 

Vse žrtve rasistične označenosti razvijejo osebne in skupinske obrambne strategije izogibanja 

posledicam rasistične označenosti, zaradi česar jih Drugi zaznavajo kot nepristne, neiskrene, 

kot potrjevalce vseh rasističnih prepričanj Drugega, zlasti prepričanja, da svoje resnične 

osebnosti, cilje in prepričanja skrbno skrivajo. V osebnem stiku z diskriminirajočim Drugim 

se npr. eksplicitno uklanjajo in še potencirajo stereotipno vedenje, za katerega vedo, da ga 

Drugi od njih pričakuje. V skupinskih stikih vedno predstavijo enake poglede, omejene na 

navajanje nerešljivih paradoksov svoje situacije in včasih na frustracije. Ker nimajo varne 

priložnosti, da bi razgrnili vse plati dejanskega stanja, se omejijo na komunikacijo, ki jo 

dobronamerni Drugi navadno razume kot pasivnost, vdanost v usodo, brezbrižnost, rasistični 

Drugi pa kot skrivaštvo in prikrite zle namene. Razmere medgeneracijske revščine, ki so same 

na sebi nasilje in izvor vsega nasilja, potencirajo notranjo patriarhalno strukturo v rasistično 

označeni skupnosti: glasnogovorci za skupnost so vedno isti ljudje, navadno srednjeletni 

moški, dekleta in ženske pa plačujejo najvišjo socialno ceno, ker so zagledane kot nosilke 

fizične reprodukcije, ne pa tudi socialne in kulturne. Ker nobenim načrtom in obljubam s strani 

večinske družbe ne verjamejo več, se varujejo, da bi sami vztrajali na kakih predlogih, za katere 

bi se potem izkazalo, da se jim povrnejo kot bumerang, z natančno obratnim izidom od 

želenega. 
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V taki situaciji se ujetost otrok v medgeneracijsko revščino in nasilje kaže kot nezanimanje za 

šolo in sploh akademska znanja najkasneje takrat, ko stopijo v puberteto. Če otrok živi v skrajni 

revščini; ima od majhnega kronična obolenja, na primer astmo, ker živi v plesnivem in vlažnem 

zasilnem bivališču; je izpostavljen nasilju staršev in skrbnikov, med staršema in sorodniki, 

alkoholizmu, zraven pa še policijskim racijam, je njegov ali njen preživetveni izhod v 

prezgodnji seksualizaciji in prisilni, prezgodni odraslosti: šola mu/ji namreč ne nudi prav 

nobenega znanja o tem, kako naj v razmerah v svoji družini in skupnosti preživi, enako pa je 

nemogoče od otroka v takih razmerah pričakovati, da se bo lahko koncentriral na vsebine 

šolskega pouka. 

 

Gornja stališča smo vsa preverili in prediskutirali na fokusni skupini in skladno s tem oblikovali 

tudi nekatere zaključne predloge. 
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5. PRAVNA IZHODIŠČA IN PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO 

STRATEŠKEGA OKVIRA 
 
Iz zgornjih ugotovitev mednarodnih teles OZN, Sveta Evrope in EU, preučitve veljavnega 

pravnega okvira v Sloveniji ter opravljenega terenskega dela izhaja, da je vprašanje dostojnega 

življenja prebivalcev romskih naselij kompleksno in zahtevno vprašanje, ki ga je treba nujno 

reševati tudi na sistemski ravni. Šele nato bodo posamezni sprejeti ukrepi lahko tudi 

dolgoročno učinkoviti.  

 

V nadaljevanju sledijo priporočila za sistemske spremembe, nato pa tudi predlogi za konkretne 

ukrepe. 

 

Pristojnosti države in občine pri urejanju prostorske problematike romskih naselij 
 

NPUR 2017-2021 izpostavlja, da je pri izvajanju ukrepov preteklega programa prišlo do 

praktičnih težav pri vprašanjih delitve pristojnosti med občinami in državami. V opombi tako 

navaja, da je:  

...[s]kladno z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, [...] prostorsko urejanje na lokalni 

ravni v izvirni pristojnosti občin, vendar se ne glede na jasnost zakonskih določb politični 

diskurz nekaterih občin (sploh v jugovzhodni Sloveniji in v Posavju) vrti okoli tega, da 

je to državna pristojnost, zato bi morala država občinam zagotoviti dodatna sredstva, da 

bi se spopadale z izzivi v okolju. [...] Za zdaj razen Mestne občine Murska Sobota ni znan 

noben primer, da bi občina z lastnimi sredstvi celovito urejala vprašanja in izzive, 

povezane z romsko skupnostjo v občini. 

 

Med cilji in ukrepi NPUR 2017-2021 zasleduje preprečevanje getoizacije, med drugim preko 

priporočil za občine, kjer živijo Romi, glede priprave in sprememb občinskega prostorskega 

načrta, komunalnega opremljanja evidentiranih romskih naselij, in uzakonitvijo dovoljevanja 

posegov v prostor za že zgrajene projekte. 

 

Veljavni ZromS-1 v 5. členu določa: 

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

urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer 

pripadnikov romske skupnosti. 
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(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. 

 

Prostorske ureditve romskih naselij se torej štejejo za prostorske ureditve lokalnega pomena, 

zgolj izjemoma pa tudi za prostorske ureditve državnega pomena, če vladi poda 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. Že trenutno 

veljavni ZromS-1 torej omogoča, da vlada sama sprejme potrebne ukrepe za ureditev 

prostorske problematike romskih naselij s sprejemom državnega prostorskega akta v primerih, 

v katerih neurejenost romskega naselja predstavlja hujšo grožnjo za zdravje, dalj časa moti 

javni red in mir, ali trajno ogroža okolje. Do uporabe te možnosti v praksi s strani države še ni 

prišlo, saj naj bi bila določba preveč pomensko odprta.  

 

Četrti odstavek 5. člena ZromS-1 določa, da se sredstva za uresničevanje nalog države po tem 

členu zagotavljajo v proračunu. Glede na zakonsko dikcijo četrtega odstavka je treba določbo 

razumeti kot avtorizacijo za uporabo proračunskih sredstev v primeru vstopa države v urejanje 

prostorske problematike (kar se še ni zgodilo), ne pa določbo o splošnem financiranju nalog 

občine, ki je primarno pristojna za urejanje te problematike na lokalni ravni. 
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Naslavljanju problematike nejasnosti razdelitve pristojnosti med državo in občino je bil 

namenjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v 

Republiki Sloveniji,127 katerega zakonodajna obravnava zaradi razpusta Državnega zbora leta 

2018 ni bila izvedena. Predlog je v 5(a). členu določal: 

(1) Pogoje za urejanje ustreznih bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti 

zagotavljajo občine, na območju katerih so naselja, deli naselij ali posamična poselitev, 

kjer večinsko prebivajo pripadniki romske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: romska 

naselja), in Republika Slovenija.  

(2) Za namen spremljanja stanja in urejanja bivalnih razmer v romskih naseljih ter 

priprave in izvajanja nacionalnega programa ukrepov iz prejšnjega člena, ministrstvo, 

pristojno za prostor, periodično izvaja pregled stanja prostorske problematike po 

posameznih romskih naseljih, ki za posamezno romsko naselje vsebuje podatke o: 

 njegovi lokaciji in obsegu; 

 ocenjenem številu prebivalcev; 

 številu priključkov na javni vodovod in številu objektov, ki se oskrbujejo 

samooskrbno; 

 številu priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in številu objektov, ki imajo 

odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode urejeno z nepretočno 

greznico ali malo komunalno čistilno napravo oziroma na drug način v skladu s 

predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode; 

 tipu zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov; 

 številu električnih priključkov. 

(3) Občine, upravljavci gospodarske javne infrastrukture in izvajalci gospodarskih 

javnih služb ministrstvu, pristojnem za prostor, na zahtevo posredujejo podatke iz 

prejšnjega odstavka. 

(4) Občine za namen urejanja ustreznih bivalnih razmer v romskih naseljih izvajajo 

naslednje naloge: 

 v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora, romska naselja vključijo v 

sistem poselitve ter načrtujejo njihov prostorski razvoj in urejanje ustreznih 

bivalnih razmer s pripravo in sprejetjem prostorskih aktov; 

                                                 
127 Predlog Zakona o spremembah om dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji z dne 6. 2. 

2018, EVA 2016-1540-0001, str. 20. 
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 v skladu s predpisi, ki urejajo opremljanje zemljišč s komunalno opremo, 

predpisi, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja, in predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode, zagotavljajo pogoje za komunalno oskrbo, 

ki vključuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode in dostop do javne poti ali ceste. 

(5) Republika Slovenija lahko zagotavlja dodatna sredstva za sofinanciranje projektov, 

ki omogočajo prostorski razvoj in urejanje ustreznih bivalnih razmer v romskih 

naseljih. 

(6) Za uresničevanje nalog občine iz četrtega odstavka tega člena se sredstva 

zagotavljajo v občinskem proračunu, za uresničevanje nalog države iz prejšnjega 

odstavka pa v proračunu Republike Slovenije. 

(7) Če kljub izvajanju nalog iz četrtega odstavka tega člena bivalne razmere v romskih 

naseljih privedejo do škodljivih posledic za življenje ali zdravje ljudi, za naravno 

oziroma življenjsko okolje ali premoženje, sprejme vlada v sodelovanju z občinami, v 

katerih so ta naselja, interventni program za ureditev bivalnih razmer, v katerem 

opredeli ukrepe, njihove nosilce ter roke, sredstva in vire za njihovo izvedbo. 

(8) Če občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja naloge iz svoje izvirne 

pristojnosti in bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje 

ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje v romskem naselju, 

pristojno ministrstvo o tem opozori pristojni občinski organ in mu predlaga način 

izvršitve posamezne naloge ter določi rok za njeno izvršitev, da se preprečijo navedene 

posledice. 

(9) Če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom iz prejšnjega odstavka, 

pristojno ministrstvo občini naloži izvedbo naloge z odločbo. Če občina ne izvrši 

odločbe v določenem roku, pristojno ministrstvo opravi izvršbo v skladu z zakonom, ki 

ureja splošni upravni postopek. 

 

Predlog 
 

Predlog spremembe iz leta 2018, če bi bil sprejet, bi nadgradil trenutno veljavno ureditev tako, 

da bi natančneje določil naloge občine, hkrati pa tudi poudaril pomen in vlogo države pri 

sofinanciranju določenih nalog občine (pri čemer ostaja jasno, da odsotnost financiranja ne 
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vpliva na primarno vlogo občine pri prostorskem urejanju romskih naselij). Predlog 

spremembe je tudi ohranil možnost posega države v primeru, kadar občina ne izvaja svojih 

nalog tako, da se pripravi interventni program za ureditev bivalnih razmer. Če občina ne 

opravlja svojih nalog in to pripelje do nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, okolje ali 

premoženje, ima država pristojnost občini naložiti izvedbo teh nalog z odločbo, glede katere je 

mogoča izvršba v skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo, kar pomeni izvršbo na 

nedenarne obveznosti v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.128 Za razliko od 

trenutno veljavnega ZRomS-1, predlog spremembe ZRomS-1 izrecno ne vsebuje možnosti 

posega države v primerih, kadar neurejenost romskega naselja dalj časa moti javni red in mir, 

kar bi lahko predstavljalo zožanje možnosti državnih posegov. Na drugi strani pa predlog 

spremembe ZRomS-1 napram veljavnemu ZRomS-1 tudi širi možnost državnega posega z 

izrecno navedbo grožnje premoženju kot dejansko podlago za državni poseg. 

 

 

Poleg tega ostaja tudi možnost nadomestnega ukrepanja države, kadar občina ne bi sprejela 

prostorskega izvedbenega akta in bi to lahko ogrozilo življenje in zdravje ljudi ali bi lahko 

nastale škodljive posledice za prostor in okolje ter zagotavljanje izvajanja lokalnih javnih služb, 

kot to ureja 57. člen Zakona o urejanju prostora (ZureP-2).129 V takšnem primeru lahko država 

sprejme prostorske izvedbene akte na račun občine. Ministrstvo za okolje in prostor najprej 

pozove občino, naj sprejme prostorske izvedbene akte skladno z ZureP-2 ter ji za to postavi 

ustrezen rok. Če občina v določenem roku tega ne stori, ministrstvo po predhodnem mnenju 

Komisije za prostorski razvoj predlaga vladi, da sprejme sklep o nadomestnem ukrepanju 

skladno z določbami prejšnjega odstavka. Vlada sprejme prostorski izvedbeni akt na način in 

po postopku, kot velja za državni prostorski načrt, vendar ZureP-2 določa, da se šteje, da ima 

tak akt pravno naravo občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki ga nadomešča. 

 

Prelagamo, da se sledi namenu in cilju predlagane spremembe ZRom-1, pri čemer naj se 

posebna pozornost nameni preciziranju besedila, da ne bi prišlo do manjšanja možnosti 

državnih posegov. Urejanje te materije v ZRomS-1 je primerno, saj je to temeljni zakon, ki 

ureja pravice, obveznosti in naloge v povezavi z romsko skupnostjo v RS, in je tako primeren 

                                                 
128 Gl. Drugi oddelek XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE. 

129 Ur. l. RS, št. 61/17. 
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poseben predpis, ki bi urejal naloge občin in države pri prostorskem urejanju romskih naselij. 

Pri zasledovanju spremembe ZromS-1 je Predlog iz leta 2018 dobro izhodišče, saj poudarja 

primarno pristojnost občin, hkrati pa državi omogoča sofinanciranje projektov glede romskih 

tematik ter mehanizem, s katerim lahko doseže izvrševanje nalog občine. Slednje je ključnega 

pomena, saj je država tista, ki je tudi na podlagi mednarodnega prava zavezana zagotavljati 

temeljne človekove pravice pripadnikom romske skupnosti, pri čemer se pred mednarodno 

skupnostjo ne more izogniti svoji odgovornosti s sklicevanjem na to, da je po njeni domači 

zakonodaji ta pristojnost v rokah občin.130 

 

Razlikovanje med avtohtonimi in neavtohtonimi Romi 
 

Mednarodno pravo ne uporablja kriterija avtohtonosti ne na področju določanja temeljnih 

človekovih pravic, ne za priznavanje manjšinskega varstva, prav tako pa določanje obsega 

manjšinskih pravic ne povezuje z avtohtonim značajem kake manjšinske skupnosti na 

določenem ozemlju, kar velja tudi za varstvo romske skupnosti.131 Uporabi kriterija 

avtohtonosti nasprotujejo tudi številne države, predvsem tiste, ki imajo svoje manjšine na 

ozemljih drugih držav, saj ta kriterij zmanjšuje obseg varstva njihovim manjšinam. Tako tudi 

najširše sprejete opredelitve manjšin ne temeljijo na kriteriju avtohtonosti, predvsem pa mu 

nasprotujejo vsi mednarodni mehanizmi varstva manjšin. Zato tudi številni strokovnjaki 

opozarjajo,132 da bodo države kriterij avtohtonosti čedalje težje zagovarjale pred mednarodnimi 

institucijami in pogodbenimi telesi. 

 

Kriterij avtohtonosti z vidika manjšinskega mednarodnopravnega varstva 
 

Vprašanje manjšinskega varstva je danes na globalni ravni delno urejeno v 27. členu MPDPP, 

ki velja kot temeljna norma varstva manjšinskih pravic, saj je edina globalno veljavna določba 

v temeljnih mednarodnopravnih dokumentih s področja človekovih pravic. Na področju 

manjšinskega varstva države še niso sprejele univerzalno veljavne pogodbe.133 Pripadniki 

                                                 
130 Gl. npr. 50. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, UNTS vol. 999, str. 171. 

131 Poglavje povzeto po Sancin, V., Kovič Dine, M., Turšič, D. (2021). (Ne)primernost uporabe kriterija 

avtohtonosti za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji, Razprave in gradivo (v tisku). 

132 Roter, P., 2008. Spreminjajoči se pomen vsebine kriterijev opredeljevanja (narodnih manjšin), Razprav in 

gradivo 56-57, str. 61. 

133 Medda-Windischer, R. (2011). New Minorities, Old Instruments? A Common but Differentiated System of 

Minority Protection’, International Community Law Review 13, str. 365. 
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etničnih, verskih in jezikovnih manjšin imajo po MPDPP pravico do uživanja lastne kulture, 

veroizpovedi in uporabe lastnega jezika. To varstvo velja na ozemlju celotne države, saj 27. 

člen uporabi formulacijo »v tistih državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne 

manjšine, …«. MPDPP tako prepoveduje omejevanje manjšinskih pravic zgolj na nekatere 

pripadnike manjšine, ki živijo na določenem ozemlju znotraj iste države. Takšno razlago 

predlaga tudi Splošni komentar CCPR št. 23 o manjšinskih pravicah (Splošni komentar 23), ki 

razlaga 27. člen.134 Splošni komentar 23 določa, da manjšinsko varstvo pripada vsakomur, ki 

izpolnjuje objektivne kriterije pripadnosti skupini, s katero deli skupno kulturo, veroizpoved 

in/ali jezik. 

 

Države pogodbenice MPDPP morajo varstvo nameniti vsem pripadnikom določene kulturne, 

verske ali jezikovne manjšine na svojem ozemlju, ne glede na to, ali so pripadniki te manjšine 

njeni državljani ali ne.135 Še bolj ključna pa so določila druge točke petega odstavka Splošnega 

komentarja 23, ki potrjujejo zgoraj omenjeno: da pravice pripadajo vsem pripadnikom 

manjšine, ne gleda na stalno prisotnost na nekem območju, ki jo izraz »živijo« (v angleščini 

»exist«) nakazuje.136 CCPR nadalje dodaja, da je obstoj etnične, verske ali jezikovne manjšine 

vezan zgolj na objektivne kriterije in ne na odločitev države pogodbenice o tem, komu bo to 

pravico podelila, kar je relevantno za vprašanje avtohtonosti iz dveh razlogov:137 Prvič, 

manjšinsko varstvo pripadnikom manjšine priznava neodvisno od državnega priznanja obstoja 

manjšine. Drugič, s tem je CCPR izrecno zavrnil stališče, da bi manjšinsko varstvo temeljilo 

na zgodovinskem obstoju manjšine.138 Med objektivnimi kriteriji pa ni kriterija avtohtonosti 

ali dolgotrajnejšega bivanja na določenem ozemlju. 

 

Splošni komentar 23 opozarja tudi, da spoštovanje 27. člena MPDPP ne izključuje spoštovanja 

26. člena MPDPP, ki državam nalaga prepoved sleherne diskriminacije »na podlagi rase, barve 

kože, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnega ali socialnega porekla, 

                                                 
134 Yupsanis, A. (2013). Article 27 of the ICCPR Revisited – The Right to Culture as a Normative Source for 

Minority / Indigenous Participatory Claims in the Case Law of the Human Rights Committee, Hague Yearbook 

of International Law 26, Brill-Nijhoff, str. 360. 

135 Sancin, V. in ostali, op. cit. 

136 Ibidem. 

137 Ibidem. 

138 Ibidem. 
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rojstva ali kakršnekoli druge okoliščine.«139 To pomeni, da je prepovedano kakršnokoli 

neenako obravnavanje pripadnikov manjšine. Prepoved razlikovanja med pripadniki manjšine 

na podlagi avtohtonosti je vključena v izraz »kakršnekoli druge okoliščine«. Vsi pripadniki 

manjšine, ki je oblikovana na podlagi zgoraj omenjenih objektivnih kriterijev, morajo imeti 

zagotovljeno enako varstvo pravic; razlikovanje na podlagi mednarodnopravno neobstoječega 

kriterija avtohtonosti ni dopustno.140 Zato je CCPR v svojih periodičnih poročilih za RS (v 

prvem, drugem in tretjem) ugotovil kršitev MPDPP zaradi razlikovanja, ki ga RS ustvarja med 

t.i. avtohtonimi in neavtohtonimi romskimi skupnostmi, pri čemer so le prvim zagotovljene 

posebne pravice in možnosti, druge pa so na lokalni ravni brez zastopstva. 

 

Prav tako Deklaracija o pravicah oseb, pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih 

manjšin iz leta 1992 manjšinskega varstva ne veže na kriterij avtohtonosti ali zgodovinske 

poseljenosti. 

 

Manjšinsko varstvo na evropski regionalni ravni 
 

Iz 14. člena EKČP, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi pripadnosti narodnim/etničnim 

manjšinam ne moremo povzeti nobenega zaključka o avtohtoni naravi manjšinskega varstva.141 

Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin, ki je edini zavezujoč dokument manjšinskega 

varstva142 nudi varstvo le narodnim/etničnim manjšinam. Praksa Svetovalnega odbora pa kaže 

na širše razumevanje izraza narodnih manjšin iz Okvirne konvencije in zasleduje stališče, da 

je treba manjšine identificirati od primera do primera. To naj temelji na načelu, da se 

pripadnikom določenih skupin omogoči ohranjanje njihove posebne identitete, če si to želijo.143 

Dodatno ELRMJ sicer veže definicijo izraza regionalni ali manjšinski jezik na jezike, ki »jih 

tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju države državljani te države, ki sestavljajo 

skupino, številčno manjšo od preostalega prebivalstva te države«, vendar je ta ozemeljska 

                                                 
139 Ibidem. 

140 Ibidem. 

141 Ibidem. 

142 Roter, P.,op. cit., str. 36. 

143 Ibidem, str. 61. 



Stran 99 od 128 

vezanost relevantna izključno za izpolnjevanje pravic do uporabe manjšinskega jezika, in ne 

more biti kriterij za določanje celotnega manjšinskega varstva.144 

 

Tudi Okvirna konvencija ne omejuje manjšinskega varstva na avtohtonost. Prav tako njeno 

besedilo ne dovoljuje omejevanje manjšinskega varstva na zgolj določena ozemlja države. 

Tretji člen Okvirne konvencije določa, da manjšinske pravice pripadajo vsakemu posamezniku, 

in da ima vsak pripadnik narodnostne manjšine pravico do proste izbire o tem, ali želi biti 

obravnavan kot pripadnik manjšine.145 Svetovalni odbor, ki je že v svojem prvem poročilu za 

RS o spoštovanja določb Okvirne konvencije poudaril, da kljub temu, da ima država določeno 

polje proste presoje pri izpolnjevanju obveznosti konvencije, njeno izpolnjevanje ne sme 

temeljiti na arbitrarnem in neutemeljenem razlikovanju.146 Svetovalni odbor je pozdravil 

dejstvo, da RS manjšinsko varstvo priznava tudi pripadnikom madžarske in italijanske 

skupnosti, ki živijo izven »etnično mešanih območij«. Vendar je opozoril, da RS s tem, ko nudi 

manjšinsko varstvo le pripadnikom »avtohtonih« romskih skupnosti v RS in ne vsem 

pripadnikom romske skupnosti, nosi visoko tveganje za arbitrarno izpolnjevanje konvencije, 

saj izraza avtohtonost pravno ne definira.147 Tudi vsa kasnejša poročila Svetovalnega odbora 

(drugo, tretje in četrto) poudarjajo neustrezno izpolnjevanje konvencije, saj prihaja do 

diskriminatorne in arbitrarne obravnave pripadnikov romske skupnosti predvsem z vidika 

možnosti sodelovanja pri odločanju o romskih vprašanjih na lokalni ravni. V drugem 

svetovalnem mnenju odbor posebej poudari, da se »razlikovanje na osnovi koncepta 

‘avtohtonosti’ ne more ohraniti kot odločilno merilo za določanje kroga oseb, za katere se 

uporablja okvirna konvencija«.148 

 

Neustreznost slovenske ureditve 
 

Varovanje romske skupnosti v nekadnji republiki Sloveniji je bilo v nekdanji Jugoslaviji na 

ustavno raven prvič povzdignjeno z ustavnim amandmajem LXVII k Ustavi Socialistične 

                                                 
144 Sancin, V. in ostali, op. cit. 

145 Ibidem. 

146 Ibidem. 

147 Ibidem. 

148 Drugo poročilo Svetovalnega odbora (2005), str. 5. 
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Republike Slovenije (US 2001, odst. 7).149 Ta je v četrti točki 1. člena določal, da se z zakonom 

uredi »način uresničevanja posebnih pravic Romov«.150 

 

Ustava RS je že ob svojem sprejetju v 65. členu določila, da posebne pravice romske skupnosti 

v Sloveniji določa zakon. Ustava z vključitvijo 65. člena varuje romsko skupnost, ki živi v 

Sloveniji, kot etnično skupnost, podrobneje pa ne določa, katere so posebne pravice romske 

skupnosti ali kateri so posebni ukrepi, namenjeni izboljšanju položaja te skupnosti v Sloveniji. 

Ustava s tem pooblašča zakonodajalca, da romski skupnosti poleg splošnih pravic, ki gredo 

vsem posameznikom, zagotovi tudi posebne, dodatne pravice.151 Zakonodajalec pri tem ni 

omejen z načelom enakosti pred zakonom in prepovedjo diskriminacije zaradi narodnosti, rase 

ali katerekoli druge osebne okoliščine,152 saj gre za primer, kjer je tako imenovana pozitivna 

diskriminacija predvidena z Ustavo. 

 

Pooblastilo zakonodajalcu v 65. členu Ustave ni zgolj zakonodajalčeva pravica, temveč gre za 

obveznost, ki bi jo zakonodajalec nedvomno kršil, če posebnih pravic bodisi ne bi uredil na 

zakonski ravni, bodisi bi z zakonodajo določil, da romska skupnost, ki živi v Sloveniji, 

posebnih pravic nima.153 Ustava v 65. členu od zakonodajalca torej zahteva aktivno ravnanje: 

gre za obveznost rezultata.154 

 

Državni zbor je leta 2007 sprejel ZromS-1, katerega namen je bil sistemsko urediti položaj in 

posebne pravice romske skupnosti, ki živi v RS. Vlada je v Sedmem poročilu o položaju 

romske skupnosti v RS navedla še 16 področnih zakonov, ki urejajo položaj in posebne pravice 

romske skupnosti, med njimi tudi Zakon on lokalni samoupravi (ZLS), ki v petem odstavku 

39. člena določa, da imajo Romi najmanj po enega predstavnika v občinskem svetu na 

območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost. Nato v šestem odstavku 39. člena 

                                                 
149 Sancin, V. in ostali, op. cit. Nadaljevanje tega podpoglavja je del citiranega članka, ki je še v tisku. 

150 Ibidem. 

151 Zakrajšek, F. (2010). 65. člen (položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji). V L. Šturm (ur.) 

Komentar Ustave Republike Slovenije. Fakulteta za državne in evropske študije, Kranj, str. 630. 

152 Ibidem., 631. 

153 Zagorc, S. (2007). The constitutional framework for regulation of the position of the Roma community in the 

Republic of Slovenia. Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) 52, 256-266, 261. 

154 Valentinčič, D., 2019. 65. člen (položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji). V M. Avbelj (ur.) 

Kometar Ustave Republike Slovenije. Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, odst. 6. 
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zakon našteje dvajset občin, za katere zakonodajalec šteje, da na njihovem območju prebiva 

avtohtona romska skupnost. ZLS je zaenkrat edini slovenski zakon, ki posebne pravice romske 

skupnosti veže na izpolnjevanje kriterija avtohtonosti. 

 

Ustava v 65. členu za uživanje položaja in posebnih pravic romske skupnosti, ki naj jih določi 

zakonodajalec, ne vsebuje pogoja avtohtonosti. Avtohtonost Ustava omenja zgolj v 64. členu, 

ki ureja posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, in 

v 5. členu, ki med drugim državi nalaga obveznost skrbi za avtohtone slovenske narodne 

manjšine v sosednjih državah ter pospeševanje njihovih stikov z domovino. Zakonodajalec 

torej v 39. členu Zakona o lokalni samoupravi nikakor ni bil pravno zavezan posebno pravico 

predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu vezati na kriterij avtohtonosti. 

 

US je večkrat presojalo kriterij avtohtonosti v ZLS, vendar samega kriterija avtohtonosti nikoli 

ni konkretneje opredelilo. Tega tudi ni storil zakonodajalec. US se je zadovoljilo s tem, da 

zakonodajalec že v samem ZLS opredeli občine, za katere se šteje, da v njih prebiva avtohtona 

romska skupnost.155 

 

Pojem avtohtonosti tako ostaja neopredeljen; brez zakonodajalčeve konkretne opredelitve 

pojem avtohtonosti vnaša zgolj negotovost v pravno ureditev. Neopredeljenost tega pojma tudi 

ni presenetljiva, saj je bilo že ob snovanju Ustave precej opozoril glede neustreznosti tega 

pojma. Tako je npr. sodnik Ude v svojem ločenem mnenju v zadevi U-I-283-94, ki se je 

nanašala na pojem avtohtonosti v povezavi z dvema narodnima skupnostima, opozoril, da: 

[p]ojem avtohtone narodne skupnosti pravno-politično in strokovno ni dovolj opredeljen. 

Že v razpravi ob sprejemanju Ustave so nekateri pravni teoretiki, zlasti tisti, ki se v okviru 

mednarodnega prava ukvarjajo s pravnim položajem manjšin oziroma narodnih 

skupnosti, menili, da Ustava tega pojma ne bi smela uporabljati in na ta pojem vezati 

izjemno visoko stopnjo pravic. Tudi po sprejemu Ustave pojem avtohtonih narodnih 

skupnosti ni bil nikoli zadovoljivo pojasnjen in niso bili opredeljeni elementi, ki so 

odločilni za ugotovitev, ali je neka narodna skupnost avtohtona ali ne. Zaradi tega 

dvomim, da bi lahko zakonodajalec zadovoljivo izpolnil obveznost z zakonom opredeliti 

                                                 
155 Ustavno sodišče Republike Slovenije, zadeva U-I-315/02-11, odločba z dne 3. 10. 2002. 
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merila za vpis volivcev v posebni volilni imenik pripadnikov avtohtone italijanske in 

madžarske narodne skupnosti...156 

 

V zadnjem predlogu novele ZRomS-1 iz leta 2018 je uresničevanje posebnih pravic romske 

skupnosti v RS vezano na kriterij avtohtonosti, kot razlog za takšno ureditev pa je v obrazložitvi 

naveden namen,  

...da se poudari, da se uresničevanje pravic in določitev položaja in zastopstva romske 

skupnosti ne nanaša na katerekoli Rome, ki bivajo v Republiki Sloveniji, temveč na 

tiste, zaradi katerih je bil leta 1991 v slovensko ustavo zapisan 65. člen, in ki so v 

Republiki Sloveniji prisotni oziroma tudi bivajo skozi daljše zgodovinsko obdobje, 

torej tradicionalno. Tudi zagotavljanje in uresničevanje posebnih pravic italijanske in 

madžarske narodne skupnosti v Sloveniji je skladno s 64. členom Ustave RS vezano na 

avtohtonost. Glede na to, da 65. člen Ustave RS, s katerim se predvideva urejanje 

posebnih pravic romske skupnosti, sledi 64. členu Ustave RS, ki posebne pravice 

italijanske in madžarske narodne skupnosti veže na avtohtonost, je namen ustavodajalca 

mogoče razumeti na način, da se tudi pravice romske skupnosti vežejo na avtohtonost 

oziroma koncept tradicionalne, zgodovinske poselitve oziroma bivanja (poudarki 

izvirni). 

 

Takšna razlaga 65. člena Ustave je neustrezna in nesprejemljiva vsaj iz dveh razlogov. Najprej, 

65. člen Ustave določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v RS, ureja 

zakon, in nikjer ne omenja pogoja avtohtonosti. Dejstvo, da 65. člen Ustave sledi 64. členu, ki 

avtohtonost omenja, nikakor ne more utemeljiti zaključka, da je avtohtonost ustavni pogoj tudi 

za uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti, ki naj jih določi zakonodajalec, temveč 

ravno nasprotno: dejstvo, da 65. člen sledi členu, ki omenja avtohtonost, govori v prid 

zaključku, da avtohtonost ni pogoj, ki bi izhajal iz 65. člena, saj bi ga sicer ustavodajalec 

izrecno vključil. Če bi torej ustavodajalec v resnici želel omejiti uporabo 65. člena zgolj za 

avtohtono romsko skupnost, kot to trdi vlada, bi to tudi izrecno zapisal, tako kot v 5. in 64. 

členu Ustave skladno z maksimo lex certa. Razlaga, ki bi torej uživanje posebnih pravic 

pogojevala z omejevanjem stalnega bivanja na točno določenem prostoru neke občine (zlasti 

glede na izjemno veliko število občin v RS), bi bila tako v očitnem nasprotju s temeljnimi 

                                                 
156 Sodnik Ude, Odklonilno ločeno mnenje z dne 12. februarja 1998 v zadevi U-I-283-94, odst. 2. 
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mednarodnopravnimi obveznostmi, ki jih je RS sprejela na področju varstva človekovih pravic, 

ter posledično tudi v nasprotju z Ustavo, ki določa primat mednarodnih pogodb nad zakoni.  

 

Predlog 
 

Presoja mednarodnih in domačih pravnih aktov, kakor tudi terensko delo sta pokazala, da je 

vloga romskega predstavnika v občinskem svetu izredno pomembna za zagotavljanje 

izpolnjevanja pravic Romov v posamezni občini. Na podlagi teh ugotovitev predlagamo 

ukinitev kriterija avtohtonosti kot pogoja za imenovanje predstavnika romske skupnosti v 

občinskih svetih, tako da se romskim skupnostim v vseh občinah, kjer živi opredeljiva romska 

skupnost, omogoči izbor njihovega predstavnika v občinskem svetu, ki bo zagovarjal in skrbel 

za izpolnjevanje njihovih pravic.  

 

Prepoznavanje anticiganizma 
 
Evropske institucije razvijajo nove pobude za naslovitev romskih vprašanj v okviru EU. Po več 

pobudah in Desetletju za vključevanje Romov (2019) s ciljem »izboljšati socialnoekonomski 

status in socialno vključenost Romov po vsej regiji«157 je bil leta 2011 sprejet skupni EU Okvir 

za nacionalne strategije vključevanja Romov. EU je Okvir za nacionalne strategije 

vključevanja Romov vpeljala po lveč etih različnih tovrstnih pobud, programov in projektov.  

 

Cilj tega dokumenta je bil spodbuditi novo pot: pametno, vzdržno in vključujočo rast, ki ne bi 

pustila prostora za vztrajno ekonomsko in socialno marginalizacijo Romov; ki bo v aktivnem 

dialogu z Romi, nacionalnimi državami in mednarodnimi institucijami.  

 

Države članice EU, ki poskušajo uresničiti politiko in cilje vključevanja Romov, ki so 

opredeljene v nacionalnih strategijah za vključevanje Romov, so poročale o težavah pri 

izvajanju teh političnih ukrepov zaradi pomanjkanja volje na ravni lokalnih skupnosti, ali 

zaradi odpora večinskega prebivalstva. Hkrati je bilo prepoznano, da ni odpora romskih 

skupnosti ali ovir, ki bi jih vključevanju postavljali romska tradicija ali kultura. 

 

                                                 
157 Za več informacij gl. https://www.un.org/en/chronicle/article/decade-roma-inclusion-addressing-racial-

discrimination-through-development 
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Raziskovalci so poudarjali, da je glavni problem pri vključevanju Romov v večinsko družbo  

strukturno zavračanje Romov ali anticiganizem.158 Poleg znanstvenikov so Svet Evrope, ECRI 

in FRA anticiganizem prepoznali kot obliko institucionalnega rasizma do Romov, in kot oviro 

za vključevanje Romov v evropske nacionalne družbe. Po definiciji ECRI je anticiganizem:  

posebna oblika rasizma, ideologija, ki temelji na rasni superiornosti, obliki razčlovečenja 

in institucionalnega rasizma, ki ga goji zgodovinska diskriminacija, ki se med drugim 

izraža v nasilju, sovražnem govoru, izkoriščanju, stigmatizaciji in najbolj očitni vrsti 

diskriminacije.159  

 

Zavezništvo proti anticiganizmu, koalicija organizacij, ki spodbujajo enakopravnost pravic 

Romov, Sintov in Popotnikov poudarja, da čeprav še vedno ni soglasja o skupnem razumevanju 

pojava, izraz združuje spekter diskriminatornih izrazov in praks proti Romom:  

Anticiganizem je zgodovinsko skonstruiran, persistenten kompleks običajnega rasizma v 

odnosu do družbene skupine, opredeljene pod stigmo »cigan« ali drugimi sorodnimi 

izrazi, in vključuje: 

1) homogeniziranje in esencializacija dojemanja in opisa teh skupin;  

2) pripisovanje posebnih značilnosti;  

3) diskriminiranje družbenih struktur in nasilne prakse, ki se pojavijo v tem ozadju 

in so ponižujoče in imajo učinek sramotenja /ostrakizma in ki ustvarjajo strukturne 

pomanjkljivosti. 

 

Zavezništvo proti anticiganizmu slednjega opredeljuje kot specifično obliko rasizma v odnosu 

do Romov, Sintov in Popotnikov ter drugih, ki so stigmatizirani kot »cigani« v domišljiji 

/fantazmah javnosti. Čeprav je izraz začel pridobivati mednarodno sprejemljivost, še ni 

skupnega razumevanja njegove narave in implikacij. Anticiganizem se pogosto razume v 

ožjem smislu za označevanje protiromskega razpoloženja ali izražanje negativnih stereotipov 

v javni sferi, oziroma za označevanje sovražnega govora. Kakorkoli, anticiganizem označuje 

širok spekter diskriminirajočih izrazov in praks, vključno s številnimi implicitnimi ali zakritimi 

                                                 
158 Cortés Gómez I. and End M. (eds. 2019a), Dimension of Antigypsyism in Europe. European Network Against 

Racism (ENAR) and the Central Council of German Sinti and Roma, Brussels. 

159 FRA (2018) European Union Agency for Fundamental Rights, A Persisting Concern: Anti-Gypsyism as A 

Barrier to Roma Inclusion, Luxembourg, Publications Office of the European Union 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf, str. 8; 

Cortés Gómez I. and End M. ((2019b), op. cit., str. 22. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion_en.pdf
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manifestacijami. Pri anticiganizmu ne gre le za to, kar nekdo reče, pač pa gre tudi za to, kar 

nekdo stori oziroma opusti. Da bi prepoznali vse učinke anticiganizma, je bistveno natančnejše 

razumevanje tega družbeno procesnega fenomena.160  

 

Medtem ko je izraz mednarodno prepoznan kot oznaka za pomembno dejavnost v boju proti 

normalizirani dehumanizaciji Romov (vsi rasizmi namreč temeljijo v ideologijah 

razčlovečenja, dehumanizacije posameznikov in skupin, proti katerim so uperjeni), politike 

držav članic še ne EU ne priznajo obstoja te posebne oblike rasizma, in ne sprejmejo ukrepov 

proti njej.161 Podobno kot anticiganizem je tudi protiromski rasizem opredeljen kot kontinuiran 

proces izključevanja in marginalizacije Romov v sodobni EU.162  

 

Anticiganizem je prepoznan kot en izmed ključnih problemov, poseben vidik strukturne 

diskriminacije in sistemskega rasizma oziroma specifičnega rasizma do Romov, Sintov in 

Popotnikov ter drugih, ki so stigmatizirani kot »Cigani«, od nedavna tudi v delovanju 

transnacionalne organizacije Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA).  

 

IHRA je na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav 

članic pod letošnjim nemškim predsedovanjem oktobra 2020 soglasno prejela pravno 

nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, pri oblikovanju katere so sodelovali tudi člani 

strokovnjaki slovenske nacionalne delegacije pri IHRA, kakor tudi romska skupnost v 

Sloveniji. Besedilo delovne definicije v slovenskem prevodu se glasi: 

IHRA se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju 

predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in 

prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije (4. 

in 7. člen Ministrske deklaracije IHRA iz leta 2020 ter 3. člen Stockholmske deklaracije), 

zato sprejema naslednjo delovno opredelitev anticiganizma: 

Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi 

institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, 

                                                 
160 Antigypsyism Reference Paper (2017), Antigypsyism.eu, Antigypsyism–a reference paper 

http://antigypsyism.eu/wp-content/uploads/2017/07/Antigypsyism-reference-paper-16.06.2017.pdf. 

161 Post S. (2019), Foreword In: Cortés Gómez, I. and End, M. (eds. 2019a), str. 16. 

162 Powell, R in H. van Baar (2019), The Invisibilization of Anti-Roma Racisms. v: H. van Baar, A. Ivasiuc, in R. 

Kreide (eds. 2019) The Securitization of the Roma in Europe. New York: Palgrave Macmillan, str. 2. 

 

http://antigypsyism.eu/wp-content/uploads/2017/07/Antigypsyism-reference-paper-16.06.2017.pdf
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fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni 

govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času 

nacizma in so še danes označeni za »cigane« ter zaradi tega stigmatizirani ali 

preganjani. To vodi v obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in 

povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih 

podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma. 

Pri svojem delu je IHRA kot vodilo upoštevala naslednje premisleke: 

Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in 

uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni 

nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. 

Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostaja 

osrednji element zločinov, zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga 

opravljajo Organizacija združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija 

za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o 

Romih še vedno vztrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni 

dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgel. 

Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je 

ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi 

uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih 

gospodarskih dejavnostih. 

Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Ob upoštevanju celovitih 

okoliščin se lahko anticiganizem danes kaže kot kaj od spodaj naštetega, čeprav seznam 

ni dokončen: 

 Izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi. 

 Poveličevanje genocida nad Romi. 

 Podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo 

lastnino in posameznimi Romi. 

 Vsiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov. 

 Ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih. 

 Z uporabo sovražnega govora zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne 

družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave. 

 Stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. 

 Uporaba izraza »cigan« kot zmerljivke. 
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 Potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov, uperjenih proti Romom, na 

podlagi rasno diskriminatornih podmen, na primer izključevanje iz rednega šolanja 

in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. 

 Sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo 

svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. 

 Nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja 

posameznih članov romskih skupnosti. 

 Razširjanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, na 

primer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji.163 

 

                                                 
163 Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2020-10-20-delovna-opredelitev-anticiganizma/#_ftnref1. 
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6. PREDLOGI UKREPOV NA NACIONALNI RAVNI 
 

NPUR 2017-2021, ki sledi Okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, 

predstavlja temeljni nacionalni dokument politik ukrepanja, namenjenega izboljšanju 

družbenega položaja pripadnikov romske skupnosti v RS. NPUR 2017-2021 vsebuje konkretne 

ukrepe, ki so že sedaj izredno dobro zastavljeni, ob upoštevanju nekaterih temeljnih zahtev 

mednarodnih pogodb in mednarodnih teles ter določb prava EU. Vseeno pa zbrani podatki in 

terensko delo kažejo, da ti ukrepi niso učinkoviti v praksi.  

 

Prvi večinski razlog neučinkovitosti je neustrezna sistemska ureditev področja, ki še vedno 

razlikuje med samimi pripadniki romskih skupnosti, med pripadniki romskih skupnosti in 

večinskim prebivalstvom, ter ureditev, ki nenatančno ureja obveznosti občin in države do 

zagotavljanja varstva pravic Romov. Kljub temu na podlagi ugotovitev terenskega dela 

predlagamo tudi nekatere dopolnitve trenutnih ukrepov. 

 

Drugi večinski razlog neučinkovitosti so naturalizirani, utrjeni odnosi etnične meje, ki jih 

nereflektirano delijo tudi mnogi odločevalci in deležniki na vseh hierarhičnih in 

institucionalnih nivojih. Znotraj tega so posebej neprepoznani: 

 Problematika medgeneracijske travme revščine; 

 Nerazumevanje etnične meje kot trka dveh interpretacij iste situacije in njene 

zgodovine, pri čemer se razmišljanje namesto v analizo ukrivi v moraliziranje (npr. o 

»krivdi« namesto o sistemskih vzrokih), slednje pa v ideje in ukrepe na lokalni ravni, 

ki so mestoma celo razvidno nezakoniti; 

 Nerazumevanje in normalizacija dehumanizajočih prepričanj o rasistično označenih 

Romih kot »rasnih«, mentalitetnih, kulturnih ali celo »genetskih« Drugih; 

 Splošno prepričanje, da je »romska problematika« izključno stvar Romov, in da jo 

izključno Romi sami tudi generirajo.  

 

V nadaljevanju predlagani ukrepi za izboljšave v okviru obstoječega legalnega in sociološkega 

stanja predstavljajo potrditev uspešnih ukrepov iz NPUR 2017-2020 in jih dopolnjujejo z 

ugotovitvami raziskave, na podlagi katere so vključeni tudi novi predlogi ukrepov. 
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Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja 
 

NPUR 2017 – 2021 kot prvi strateški cilj zasleduje izboljšanje izobrazbene strukture Romov 

in izboljšanje udeležbe romskih otrok v programih predšolske vzgoje in šoloobveznih romskih 

otrok v rednem izobraževanju ter povečanje vključenosti mladih in odraslih v nadaljevanje 

izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja. 

 

Med prednostnimi nalogami in ukrepi NPUR 2017-2021 je na prvem mestu izpostavljeno 

področje vzgoje in izobraževanja. V obrazložitvi področja je navedeno, da bodo ukrepi 

namenjeni učinkovitejšemu vključevanju Romov ne le v predšolsko vzgojo in osnovno šolo, 

temveč tudi srednjo šolo ter v neformalne oblike izobraževanja. Pri tem je pravilno nakazano 

zavedanje, da je za učinkovito izpolnjevanje te naloge nujen celosten pristop – za učinkovito 

vključevanje Romov v izobraževalne procese na vseh ravneh so potrebni ukrepi s sinergičnimi 

učinki tudi na področju zaposlovanja, urejanja bivalnih razmer, zdravstva, odpravljanja 

revščine, itd.  

 

Kot prvi cilj in prvi ukrep za doseganje tega cilja je navedena dopolnitev in prilagoditev 

strateških usmeritev na področju vzgoje in izobraževanja Romov, kar naj bi se doseglo preko 

prenove Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS. 

 

Podpora deklicam in ženskam pri izobrazbi in zaposlovanju 
 

V romskih družinah se patriarhalna miselnost kaže na več načinov: kadar je govor o 

izobraževanju ali zaposlovanju, interes pretežno kažejo moški. Podpirati je potrebno ženske in 

deklice, da presežejo miselnost, po kateri so same dobre samo za gospodinjstvo in družino. 

Nujno jih je osveščati o pomenu izobraževanja in ustvarjanju družine šele potem, ko pridobijo 

vsaj srednješolsko/poklicno izobrazbo. Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na 

fokusni skupini. 

 

Podpora sistemski rešitvi problematike prekernih romskih pomočnikov/aktivatorjev 
 

Romske pomočnice in pomočniki in romski aktivatorji so zaposleni preko prekernih 

aranžmajev: na projektih, v javnodelovnih okvirih. Potrebno jim je omogočiti varne zaposlitve 

za nedoločen čas v sestavi organizacij, kjer delujejo, kar so predvsem osnovne šole, ali CSD, 
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v primerih romskih aktivatorjev. Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na fokusni 

skupini. 

 

Vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred začetkom 
osnovne šole 

 

Zgodnje zasledovanje vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem je eden izmed ključnih 

ciljev, kar je nadalje opredeljeno kot vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih 

vsaj dve leti pred začetkom osnovne šole. Tako naj bi izboljšali znanje slovenščine in 

pripomogli k socializaciji in posledičnemu lažjemu vključevanju romskih otrok v 

osnovnošolsko izobraževanje in v okoliško družbo. 

 

V Prilogi k NPUR 2017-2021 je obrazloženo, da se bo cilj zasledoval v okviru projekta Skupaj 

za znanje, ki temelji na elektronskih gradivih v spletnih učilnicah, s pomočjo katerih naj bi tako 

romski otroci kot njihovi starši lahko bogatili svoj besedni zaklad v romščini in slovenščini. 

Priloga omenja, da bo dostop zagotovljen v večnamenskih romskih centrih v romskih naseljih. 

Ker dostop do spleta žal ni dobrina, ki bi je bili deležni vsi romski otroci, in ker je dostop do 

e-gradiva v večnamenskih romskih centrih nujno časovno omejen in odvisen od dostopnosti 

takšnega centra za romske otroke, predlagamo pripravo in diseminacijo takšnega gradiva tudi 

v fizični obliki. 

 

Omogočanje družbeno koristnega dela staršev Romskih otrok v vrtcih 
 

Priloga izpostavlja težave pri plačilu vrtca ter organizaciji prevoza. Sogovorniki s terena so 

predstavili problem nestimulativnega finančnega nagrajevanja tistih, ki otroke pošiljajo v vrtec, 

saj finančno kompenzacijo dobijo starši, ki otrok ne pošiljajo v vrtec, medtem ko staršem, ki 

pošiljajo otroke v vrtec zmanjšajo otroški dodatek. Podatki s terena nakazujejo tudi na 

pomemben vidik (ne)zaupanja staršev do izobraževalnih ustanov, ki je posledica strukturne 

diskriminacije. Povečanje zaupanja staršev v izobraževalne institucije je tako ključnega 

pomena za doseganje cilja zgodnjega vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem, kot tudi 

širšega cilja izboljšanja izobrazbene strukture Romov. Priloga omenja pomen vzporedne 

integracije, ki sestoji iz hkratnih aktivnosti v romskih naseljih in v vrtcih. Na terenu se je kot 

učinkovit ukrep vzpostavljanja zaupanja staršev v vrtce izkazalo omogočanje družbeno 
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koristnega dela v vrtcih, tako da so starši, ki so opravljali družbeno koristno delo, videli na 

lastne oči, kako poteka delovanje teh ustanov, kar je izboljšalo odnos zaupanja. 

 

Vključevanje romskih pomočnikov v vzgojno-izobraževalni proces 
 

Tretji cilj v NPUR 2017-2021 je vključevanje romskih pomočnikov v vzgojno-izobraževalni 

proces, pri čemer ukrep predvideva delno vključevanje romskih pomočnikov tudi v srednje 

šole. Romski pomočnik je na podlagi podatkov s terena ključen institut za vključevanje 

romskih otrok v izobraževalni proces. Zato je izjemnega pomena, da bo romski pomočnik 

sistemiziran v plačni sistem javnih uslužbencev.  

 

Institut romskega pomočnika je nedvomno treba vzdrževati in ga sistemsko podpirati. Podatki 

s terena kažejo tudi, da je za uspešno delovanje romskega pomočnika nujno znanje romskega 

jezika in obvladovanje medkulturnih kompetenc. 

 

Čeprav je v ukrepu NPUR 2017-2021 navedeno tudi delo romskih pomočnikov v srednjih 

šolah, se NPUR 2017-2021 ali Priloga do tega žal ne opredelita podrobneje. Ravno 

nadaljevanje dela romskih pomočnikov tudi v zadnjem triletju osnovne šole in v srednji šoli bi 

moral biti nadaljnji fokus ukrepov, saj podatki s terena kažejo na to, da primarna težava pri 

izboljšanju izobrazbene strukture Romov izhaja iz dejstva, da večinoma niso vključeni niti v 

začetne faze izobraževalnega procesa, ter dejstva, da z izobraževanjem ne nadaljujejo v 

najvišjih razredih osnovne šole in v srednji šoli. Posledično je delo in pomoč romskih 

pomočnikov v teh slednjih fazah izobraževalnega procesa še posebej zaželeno, če ne celo 

nujno, za doseganje širših ciljev NPUR 2017-2021. 

 

Štipendije za izobraževanje romskih pomočnikov 
 

Priloga k NPUR 2017-2021 priporoča sistem mentorstva na novo rekrutiranim pomočnikom s 

strani že izkušenih romskih pomočnikov, in nadaljevanje z izobraževanjem romskih 

pomočnikov tudi po tem, ko zaključijo program Predšolska vzgoja – srednje strokovno 

izobraževanje, bodisi preko tematskih delavnic ali s formalnim izobraževanjem. Da bi dosegli 

ustrezno izobrazbeno strukturo, ki je potrebna za delo romskih pomočnikov, predlagamo tudi 

kadrovske štipendije za izobraževanje pripadnikov romske skupnosti za to delovno mesto. 
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Takšni stroški bi bili za državo minimalni, hkrati pa bi delno naslovili številne druge probleme, 

kot so zaposlovanje, diskriminacija, odnosi etične meje in drugi. 

 

Podatki raziskave kažejo na nepogrešljivo vlogo romskih pomočnikov. Institut je nedvomno 

potrebno vzdrževati in ga sistemsko podpirati. 

 

Povečanje socialnega in kulturnega kapitala v romskih naseljih 
 

Za povečanje socialnega in kulturnega kapitala v romskih naseljih se kot temeljni izpostavljajo 

večnamenski centri. Ob tem pa NPUR 2017-2021 poudarja, da je dolgoročni cilj odpiranje 

romskih naselij privedba vrste aktivnosti, ki niso omejene na romska naselja. To je tudi skladno 

z ugotovitvami s terena, po katerih je getoizacija v romskih naseljih tako rekoč univerzalna. 

Tako naj bi večnamenski centri stremeli k temu, da postanejo središča povezovanja z 

aktivnostmi in storitvami izven romskega naselja. 

 

Spodbujanje učenja slovenskega jezika za romske otroke 
 

Kot peti cilj NPUR 2017-2021 navaja spodbujanje učenja slovenskega jezika za romske otroke. 

Način, na katerega naj bi se cilj dosegel, temelji predvsem na uporabi interaktivnih e-gradiv 

preko spletnih učilnic, do katerih bi lahko dostopali v večnamenskih romskih centrih. Čeprav 

je ta ukrep zelo dober za siceršnje IT opismenjevanje otrok, kar je v sodobnem svetu izjemnega 

pomena, velja tudi tu pomislek, da dostop do spleta žal ni dobrina, ki bi je bili deležni vsi 

romski otroci, poleg tega pa je dostop v večnamenskih romskih centrih nujno časovno omejen 

in odvisen od možnosti romskega otroka dostopiti do takšnega centra. Zato bi bilo smotrno 

pripraviti takšna gradiva tudi v fizični obliki. 

 

Poleg tega je ukrep, ki ga v NPUR 2017-2021 in Prilogi ni, vendar je na terenu izjemno 

uspešen, dodatni učitelj v prvem triletju za opismenjevanje. Podatki iz terena kažejo, da je 

uspešnost romskih otrok v razredih, kjer je takšen dodatni učitelj prisoten, bistveno boljša kot 

v razredih, kjer ga/je ni. 
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Vključevanje Romov v sistem vajeništva 
 

Kot šesti cilj (in istoimenski ukrep) se navaja vključevanje Romov v sistem vajeništva. Takšen 

ukrep je pomemben z vidika povezovanja ukrepov na področju izobraževanja ter ukrepov na 

področju zaposlovanja, kar pripomore k celostnemu pristopu k problematiki. 

 

Izobraževanje strokovnih delavcev, ki izvajajo delo z učenci Romi 
 

Sedmi cilj zasleduje izobraževanje strokovnih delavcev, ki izvajajo delo z učenci Romi, kar je 

bilo izpostavljeno kot nujno tudi na podlagi dela na terenu. Dodatna izobraževanja in 

usposabljanja naj pripomorejo k temu, da zaposleni izobraževalnih ustanovah dobijo vpogled 

v širšo problematiko in težave, izhajajoče iz getoizacije, ter okolja, iz katerega prihajajo in v 

katerem romski otroci živijo. Dodatno izobraževanje naj se osredotoči tudi na delo s starejšimi 

otroki, saj je ravno pri otrokih v višjih razredih osnovne šole ter v srednji šoli potrebno doseči 

večji delež uspešnega zaključka izobraževanja.  

 

Problem vključevanja romskih učencev v šole za učence s posebnimi potrebami 
 

Pri izvajanju terenskega dela so nas sogovorniki opozorili na problem neutemeljenega in 

arbitrarnega vključevanja romskih učencev v razrede in šole za otroke s posebnimi potrebami. 

Romski učenci morajo biti deležni enake obravnave kot neromski pri vključevanju v šole s 

posebnimi potrebami.164 Zato je treba zagotoviti, da to oceno opravijo strokovno uposobljene 

osebe. 

 

Ukrepi na področju zaposlovanja 
 

NPUR 2017-2021 zasleduje cilj zmanjševanja brezposelnosti med Romi in povečanje 

zaposljivosti. Položaj Romov je glede na predpise v okviru zaposlovanja izenačen s pravicami 

in dolžnostmi ostalih državljanov RS, zato naj bi bili Romi prav tako vključeni v programe 

aktivne politike zaposlovanja (APZ). Vendar Romi zaradi diskriminacije, pomanjkanja znanja 

in predvsem pomanjkanja informacij o možnostih in pomoči, ki jih nudi država brezposelnim, 

pogosto ostanejo izključeni iz omenjenih programov. 

                                                 
164 Glej prakso ESČP zgoraj, še posebej D. H. in ostali proti Češki, op. 56. 
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Ukrep romskega svetovalca pri zaposlovanju 
 

Terensko delo je pokazalo pomanjkanje informacij o možnostih, ki jih imajo Romi v okviru 

APZ. Kljub temi, da trenutni ukrepi že precej celovito naslavljajo številne probleme Romov 

kot ene izmed ranljivih skupin, je treba odstraniti dejansko oddaljenost med Romi in programi 

APZ, ki so jim na voljo. Zato predlagamo uvedbo romskega svetovalca pri zaposlovanju, ki bi 

deloval terensko, v območnih enotah Zavoda za zaposlovanje in skrbel za informiranje Romov 

o zaposlitvenih možnostih in drugih programih. Pri tem je pomembno, da romski svetovalec 

deluje proaktivno in naveže stike z brezposelnimi ter jih zainteresira za programe APZ, nato z 

njimi individualno dela in jim svetuje pri naslednjih korakih. Individualna obravnava bi 

spodbudila hitrejši prehod med brezposelnostjo in zaposlitvijo, kar bi prispevalo k 

zmanjševanju socialne izključenosti Romov. Naloge romskega svetovalca bi bile smiselno 

primerljive romskemu pomočniku v šolskem sistemu, zato bi moral imeti primerljive 

kompetence in znanja. 

 

Romski svetovalec pri zaposlovanju naj bi z Romi izvajal tudi nekatere delavnice v okviru 

programa »Storitev za trg dela«. Romski svetovalec bi se moral posebej posvetiti dolgotrajno 

brezposelnim.  

 

Ukrep usposabljanja in izobraževanja 

 

Izsledki terenskega dela so pokazali potrebo bo neformalnem izobraževanju in usposabljanju, 

kjer bi Romi pridobivali nova znanja in veščine za vstop na trg dela. Tako izobraževanje in 

usposabljanje naj se izvaja v okviru potreb na trgu dela in v okviru programa, ki ga pripravi 

romski svetovalec pri zaposlovanju. 

 

Ukrep spodbud za zaposlovanje Romov 
 

Že obstoječi ukrep spodbujanja delodajalcev pri zaposlovanju Romov je vsekakor nujen ukrep 

za povečanje zaposlitvenih možnosti Romov. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki 

subvencij za zaposlitev ter v obliki povračila prispevkov delodajalcem za socialno varnost v 

primeru, da zaposlijo Roma. Terensko delo je pokazalo, da je teh spodbud premalo, in da so 

neučinkovite. Predlagamo, da se pri iskanju delodajalcev poudarijo primeri dobrih praks z 

namenom, da se poveča zaupanje pri delodajalcih. 
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Ukrep kreiranja delovnih mest za Rome 
 

NPUR 2017-2021 določa, da je ukrep kreiranja delovnih mest namenjen spodbujanju delovne 

in socialne vključenosti Romov ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin. Izvaja se 

kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se 

zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju. V ta ukrep sodijo javna dela, v katera 

so lahko posamezniki vključeni do 2 leti.  

 

Predlog nadgraditve tega ukrepa je določitev določenega procenta delovnih mest v okviru 

javnih del, ki jih morajo zapolniti Romi v lokalitetah, kjer živijo. 

 

Ukrep spodbujanja samozaposlovanja preko omogočanja dostopa mikrofinanciranja 
za začetek lastne dejavnosti 

 

Obstoječi ukrep spodbujanja samozaposlovanja je namenjen pomoči pri uresničitvi 

podjetniških idej in ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih in spodbujanju opravljanja 

katerekoli samostojne dejavnosti. Za oblikovanje samostojnih mikro podjetij in oblikovanje 

samostojne dejavnosti so potrebna zagonska finančna sredstva, ki pa jih Romi večinoma 

nimajo. Država bi morala vzpostaviti sistem mikrokreditiranja in nadzorovati poslovanje. 

 

Ukrepi na področju zdravstvenega varstva 
 

Zdravstveno varstvo je eno izmed najbolj težavnih področij za urejanje predvsem zato, ker 

Romi poiščejo zdravstveno oskrbo praviloma šele, ko je njihovo zdravstveno stanje izredno 

slabo. Zato je tudi ključno, da se jim zagotovi zgodnji dostop do zdravstvenih storitev. 

 

Podpora sistematičnemu nacionalnemu programu temeljnega zdravstvenega varstva 
 

Zaradi revščine in njenih mnogoterih, tudi zdravstvenih posledic, romska populacija v 

Sloveniji ni redna odjemalka zdravstvenih storitev, tako preventivnih kot kurativnih. Potrebno 

bi bilo organizirati usmerjene nacionalne akcije pod pokroviteljstvom države na naštetih 

prioritetnih področjih zato, da bi romska populacija dosegla zdravstveno nego na ravni 

povprečja nacionalne populacije. Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na fokusni 

skupini. Prioritete so: zobozdravstvo; ginekologija; duševno zdravje. 
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Romske patronažne sestre 
 

Podobno kot se je pozitivno uveljavil ukrep romskih pomočnikov na področju izobraževanja, 

bi uvedba romskih patronažnih sester lahko pomenila korak naprej k boljšemu stanju na 

področju iskanja zdravstvene pomoči s strani Romov. Romske patronažne sestre bi bile del 

zdravstvenih domov na območjih, kjer prebivajo romske skupnosti. Svoje delo bi opravljale na 

terenu v romskih naseljih, kjer bi imele redne stike z romskim prebivalstvom in bi lahko tako 

izvajale storitve preventivne oskrbe ter hkrati napotovale posameznike na ustrezne preglede v 

zdravstveni dom.  

 

Z rednim delom v naseljih bi si pridobile tudi zaupanje Romov, ki bi s časoma spoznali koristi 

dostopa do zdravstvenega varstva. Znanje romskega jezika bi moralo tu biti prioriteta. 

Terensko delo je pokazalo, da so ravno pomanjkanje zaupanja med Romi in zdravstvenim 

osebjem in težave v komunikaciji razlogi za izogibanje zdravstveni pomoči. 

 

Drugi ukrepi, ki so predlagani za romskega pomočnika v šolah glede izobraževanja in 

štipendiranja, bi veljali tudi v tem primeru. 

 

Ukrep izobraževanja Romov o zdravstvenem varstvu 
 

Romske patronažne sestre bi lahko poleg preventivnih izvajale tudi programe izobraževanja o 

določenih zdravstvenih tematikah. Tukaj je predvsem pomembno začeti z izobraževanjem o 

načrtovanju družine, o pomembnosti zobozdravstvene oskrbe, o zdravju v času nosečnosti in 

po porodu, ter duševnem zdravju. 

 

Dodatno gre za predlog dveh vrst izobraževanj: prvo je namenjeno prepoznavanju različnih 

pogostih bolezenskih stanj in razumevanju, kdaj je treba poiskati zdravstveno oskrbo. Drugo 

je namenjeno poznavanju možnosti o tem, kakšno zdravstveno oskrbo lahko poiščejo in kje jim 

je na voljo.  

 

Ukrep izboljšanja kompetenc zdravstvenih delavcev za delo z Romi 
 

Že NPUR 2017-2021 je poudaril potrebo po večjem razumevanju posebnosti romske 

materialne in socialne situacije pri zdravstvenih delavcih. Delo na terenu je to potrebo potrdilo. 
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Večkrat je bilo omenjeno, da ljudje ne obiščejo zdravnika zaradi slabih izkušenj z 

zdravstvenimi delavci, ker so bili deležni diskriminatorne obravnave ali so bili žrtve 

predsodkov zdravstvenega osebja.  

 

Zato je nujno dodatno izobraževanje zdravstvenih delavcev, predvsem v zdravstvenih domovih 

na območjih, kjer prebivajo Romi, o temah, kot so: prepoznavanje odnosov etnične meje; 

razumevanje problematike življenja z rasistično označenostjo; ter o anticiganizmu kot posebni 

obliki rasizma. 

 

Ukrepi na področju bivanjskih razmer 
 

Na nujnost ureditve bivanjskih razmer Romov nas opozarjajo vsa poročila mednarodnih 

pogodbenih teles. Pri tem gre za zahtevno področje, saj vključuje tako vprašanje legalizacije 

romskih naselij v povezavi z urejanjem dostopa do temeljnih komunalnih storitev, vključno s 

čisto pitno vodo; proces degetoizacije; konstruktivno in sporazumno razseljevalno politiko. 

 

NPUR 2017-2021 je na tem področju že predlagal pomembne ukrepe, ki so skladni s potrebami 

romskega prebivalstva. Terensko delo je izpostavilo zlasti problem prisilnega skupnega bivanja 

v »romskih naseljih« in nujnost koordinirane, sporazumne razseljevalne politike.  

 

Podpora sistematičnemu nacionalnemu programu degetoizacije s projekti 
razseljevanja 

 

Večina slovenskih Rominj in Romov biva v komunalno neurejenih ter zdravstveno in neredko 

tudi življenjsko nevarnih naseljih, ki so se izoblikovala predvsem v času po 2. sv. vojni kot 

oblika inertne, neprostovoljne getoizacije. Legalizacije in komunalne ter gradbeniške sanacije 

teh naselij niso povsod najboljša ali celo mogoča pot reševanja problematike, ker prisilna 

narava skupnega bivanja družin in posameznikov povzroča vrsto konfliktov in nasilje. 

Potrebno se je tudi z izobraževanjem večinske populacije in ustanov, ki se ukvarjajo z Romi, 

boriti proti romantičnemu rasizmu večinske družbe, saj ta naselja večinska družba neredko 

gleda kot nekakšne idilične plemenske skupnosti. Programi razseljevanja tistih, ki si to želijo, 

so nujni tako s stališča integracije in ustvarjanja temeljnih življenjskih pogojev zanjo, kot tudi 

s stališča reševanja mestoma kar obupnih bivanjskih razmer. Ta ukrep je bil posebej usklajen 

s sogovorniki na fokusni skupini. 
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Ukrep sodelovanja Romov pri odločanju o njihovem bivanjskem položaju 
 

Terensko delo je pokazalo, da na področju bivanjskih razmer Romov ni enotne rešitve, ki bi 

veljala za vse. Zato je treba iskati rešitve ločeno za vsak primer posebej. Pri tem je ključna 

vključenost Romov samih v razprave o iskanju rešitev za ureditev problema. S tem ne rešujemo 

samo individualnih primerov, ampak ljudi tudi opolnomočimo za iskanje ustreznih rešitev, ki 

s tem prevzamejo tudi svoj del odgovornost za spoštovanje sprejetih rešitev. 

 

Ukrep legalizacije romskih naselij, kjer si Romi to želijo in razselitev, kjer legalizacija 
ni mogoča 

 

Na območjih, kjer si Romi želijo legalizacije njihovih bivanjskih enot, bi bilo treba v okviru 

občine najti ustrezne rešitve. Vendar je tudi v teh primerih potrebno razseliti vse, ki si tega 

želijo. Postaviti je treba model in postopke reševanja te problematike, tudi na spodletelih 

primerih iz preteklosti, ko se je reševanje začelo na podlagi razseljevanja, končalo pa s 

preusmeritvijo sredstev v urejanje romskega naselja (primera Žabjak in Brezje od leta 2016 

dalje). 

 

Ukrep vključenosti v sheme socialnih stanovanj 
 

Številni Romi si ne želijo legalizacije bivanjskih enot, ampak iščejo načine za izselitev iz 

romskih naselij. Med drugim samostojno iščejo možnosti nakupa parcel ob pomoči odvetnikov, 

ali pa sami iščejo dogovore s starejšimi ljudmi, ki nimajo potomcev, za prenos njihovega 

premoženja ob pogoju, da bodo zanje do smrti skrbeli, in podobno. Ob tem se večkrat soočajo 

z nasprotovanjem sosedov in lokalnih skupnosti.  

 

Zato je ljudem, ki iščejo možnost izselitve iz romskega naselja, potrebno omogočiti, da se 

vključijo v obstoječe sheme socialnih stanovanj; oziroma, da se na državni ravni oblikuje 

posebna shema socialnih stanovanj za Rome. Pri tem je treba poskrbeti za dostojanstveno 

izvedbo teh shem in predaje teh stanovanj, ki bi preprečevale negativne odzive lokalne 

skupnosti. 
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Ukrep sofinanciranja dostopa do komunalnih storitev vključno z varno pitno vodo 
 

Slabe bivanjske razmere brez dostopa do temeljnih komunalnih storitev so prvotna ovira za 

ureditev številnih drugih problemov s katerimi se srečujejo Romi. Zato je nujno treba zagotoviti 

takojšnjo ureditev dostopa do varne pitne vode, sanitarij, elektrike in ogrevanja.  

 

Obveznost zagotavljanja ustreznega življenjskega standarda je obveznost države po 

mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah. Čeprav je zagotavljanje komunalnih storitev v 

pristojnosti občin, v primeru, da občine tega ne morejo zagotoviti, mora to zagotoviti država. 

Zato mora država zagotoviti ustrezno finančno pomoč, da se dokončno uredi to področje, kot 

tudi ustrezen nadzor na porabo javnih sredstev s strani občin v te namene. Na terenu je bilo 

večkrat izraženo stališče, da sredstva, ki jih občine pridobijo iz razpisov za ureditev dostopa 

Romov do komunalnih storitev, neustrezno porabijo v korist urejanja drugih prostorskih in 

komunalnih težav občine. 

 

DODATNI PREDLOGI UKREPOV 
 

Poleg gornjih ukrepov na področju dostopa do izobraževanja, zdravstvenega varstva in trga 

dela izpostavljamo še tri predloge, ki temeljijo na izsledkih terenskega dela in pogovorih z 

romskim predstavniki. Ti ukrepi bi presečno pomagali tudi pri učinkovitejšemu izpolnjevanju 

zgoraj predstavljenih predlogov. 

 

Podpora spremembi Zakona o romski skupnosti, ki v primerih nepravilnosti oziroma 
neodzivnosti občin, prenaša nekatere prisojnosti na državo  

 

Na lokacijah, kjer živijo v romska naselja getoizirani slovenski Romi, tako rekoč brez izjem 

dokumentiramo odnose etnične meje med romskim in večinskim, neromskim prebivalstvom. 

Odnosi etnične meje so po definiciji nerazrešljivi v kontekstu take lokalitete brez zunanje 

podpore in mediacije.  

 

Zato podpiramo tako spremembo ZRomS-1, ki bi zagotovila odločanje o bistvenih konturah 

preseganja lokaliziranih etničnih meja na državni namesto lokalni ravni, kadar se problematika 

izkaže za nerešljivo na lokalni ravni. Tudi v takšnih primerih pa je seveda nujno potrebno 

sodelovanje lokalne samouprave, tudi če je odločanje preneseno na državno raven. 
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Dodatno naj se to upošteva pri še pri naslednjih identificiranih problematikah, poleg že zgoraj 

omenjenem urejanju prostora in komunalnih storitev165: 

 Razselitveni programi, ob soglasju romskih prebivalcev getoiziranih naselij; 

 Podpora romskim ženskam in deklicam; 

 Zdravstveno varovalni in zdravstveno preventivni nacionalni programi za Rome. 

 

Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na fokusni skupini. 

 

Ukrep kontinuiranega osveščanja med ciljnimi lokalnimi populacijami, ki prelamljajo 
določnice etnične meje in podloženih rasističnih prepričanj 

 

Terensko delo na projektu je dokumentiralo potrebe po temeljitem izobraževanju na terenu in 

akcijsko orientiranih programih z več ciljnimi publikami, ki nikakor niso samo iz vrst romske 

populacije, temveč so namenjeni predvsem večinski populaciji na lokacijah, kjer se odnosi med 

Romi in Neromi kontinuirano vrtijo v začaranem krogu. Med drugimi so to naslednje tematike: 

 Kaj je etnična meja, in kako funkcionira. Akcijsko osveščevalno delo mora razviti 

strokovno metodologijo s ciljem ljudi osvestiti, in kako je etnično mejo mogoče 

»znižati« ali odstraniti; 

 Revščina in patriarhalna razmerja v romskih skupnostih. Ti dve oznaki za 

realistična razmerja v mnogih romskih družinah in skupnostih je treba razkrivati kot 

resnico, ki se skriva za vsemi rasističnimi prepričanji večinskega prebivalstva; 

 Živeti z rasistično označenostjo: z obstoječo strokovno metodologijo je potrebno 

zlasti večinskemu prebivalstvu plastično predočiti, kaj za posameznika pomeni biti 

zagledan kot pripadnik »druge rase«; 

 Revščina kot oblika nasilja. Z izsledki strokovne literature, pa tudi na primerih iz 

socialne zgodovine večinskega naroda, ki vsebuje izdatna pričevanja o 

medgeneracijski revščini zlasti v ruralni Sloveniji, razbijati predsodke o revščini, 

npr. najbolj razširjenega, ki trdi, ki da jo je revni sam kriv za svojo revščino, ker je 

len ali nesposoben; da je revščina nujno posledica nedela; da je revščina znak 

mentalne »zaostalosti«, itd.  

                                                 
165 Glej str. 91. 
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 Anticiganizem kot posebna oblika strukturnega rasizma. Temeljito je treba 

obrazložiti strukturo dehumanizacijskih ideologij in mesta, ki ga imajo v skupinskih 

moralnih univerzumih. 

Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na fokusni skupini, tematike pa so obrazložene 

zgoraj, v poglavju 4. 

 

Ukrep predhodnega monitoringa obstoječega stanja in nadzorovanja izpolnjevanja 
ukrepov 

 

Terensko delo je pokazalo, da so določeni podatki o trenutnem stanju glede števila Romov, 

vključenih v izobraževanje, na trg dela in v zdravstveno varstvo pomanjkljivi, predvsem pa 

težko izsledljivi in nedostopni na enotni lokaciji. Z vidika uspešnega reševanja romske 

problematike so ti podatki ključnega pomena, zato je treba zagotoviti ustrezen monitoring na 

letni ravni.  

 

Prav tako pa je treba nadzorovati izpolnjevanje ukrepov. Terensko delo je tudi tukaj pokazalo, 

da slab nadzor nad porabo finančnih sredstev, namenjenih programom in projektom 

odstranjevanja težav, ki jih ima romska populacija, na vseh obravnavanih področjih. Zato je 

treba poskrbeti, da bodo sredstva, ki so na voljo iz različnih mehanizmov financiranja, ustrezno 

porabljena. 

 

Ukrep ustanovitve funkcije Zagovornika romskih pravic  
 

Kot kažejo že zgornje ugotovitve, so romske skupnosti v mnogih situacijah prepuščene samim 

sebi, brez ustreznega znanja in informacij o tem, kam naj se obrnejo za pomoč. Predvsem 

manjka funkcija posrednika med Romi in državnimi organi ter organi lokalne samouprave, 

kamor bi se lahko Romi zatekli za pomoč in nasvet, kadar ni posluha za njihove težave in je 

kršeno zagotavljanje njihovih pravic. Zato bi bilo treba razmišljati o oblikovanju takšne 

funkcije. Ena izmed možnosti je, da se ta funkcija na nacionalni ravni integrira npr. v obstoječi 

urad Zagovornika enakih možnosti, saj romska problematika v celoti korespondira z zakonskim 

delokrogom ZEM. Ta ukrep je bil posebej usklajen s sogovorniki na fokusni skupini. 
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Ukrep spremembe sestave Sveta romske skupnosti 
 

Mnogi sogovorniki, kot tudi mednarodna pogodbena telesa, so opozorili na neustrezno sestavo 

Sveta romske skupnosti, ki ne deluje kot reprezentativno telo vseh Romov, ki živijo v RS. Pri 

tem predlagamo naslednjo spremembo: 1/3 članov ostane predvidenih za romske svetnike, 2/3 

pa sestavljajo predstavniki, ki so voljeni s strani članov vseh v RS registriranih romskih zvez. 

Tako bi Romski svetniki predstavljali vidike lokalne ravni, predstavniki iz romski zvez pa bi k 

reševanju zadev pristopili iz državne perspektive. 

 

Ukrep širitve politične reprezentacije na nacionalni ravni 
 

Potreben je tudi ponoven premislek o različnih oblikah politične reprezentacije romske 

populacije na nacionalni ravni, v parlamentu. Možnost bi bila vsaj uvedba redne točke na 

dnevnem redu Državnega zbora RS, ki bi naslavljala aktualne romske tematike. Ta ukrep je bil 

posebej usklajen s sogovorniki na fokusni skupini. 

 

Ukrep priprave načrta ukrepanja v izrednih stanjih 
 

Epidemija Covid-19 je pokazala, da so Romi kot posebej ranljiva skupina v izrednih razmerah 

izrazito nesorazmerno prizadeti, še posebej na področjih izobraževanja, zdravstvenega varstva 

in zaposlovanja ter preskrbe z vodo, ki je bila v razmerah epidemije kritičnega pomena. Zato 

bi bilo dobro pripraviti načrt ukrepanja in pomoči tem posebej ranljivim skupinam v primeru 

bodočih tovrstnih situacij ter tudi za odpravo škodljivih posledic epidemije ter podobnih 

izrednih stanj.  
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