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IZVLEČEK
Socialnogeografska analiza romskega naselja Lokve
Naloga temelji na analizi stanja partikularnih področij socialnega življenja Romov v romskem
naselju Lokve pri Črnomlju, in sicer: bivalne in stanovanjske razmere, vzgoja in
izobraževanje, zaposlovanje ter zdravstvena in varnostna tematika. Romsko naselje Lokve je
največje romsko naselje v Beli krajini. Po ocenah Centra za socialno delo Črnomelj v
romskem naselju Lokve živi 356 Romov. Bivališča so v veliki meri zidana in oštevilčena,
navzoče pa so tudi lesene lope in prikolice. Mnogo teh je zgrajenih nelegalno, zato so prisotne
težave z vzpostavitvijo infrastrukture. Naselje je preskrbljeno z vodo preko javnega
vodovoda. Zaradi varstva osebnih podatkov pristojne institucije ne vodijo evidenc na podlagi
etnične pripadnosti, zato točnih podatkov glede zaposlenosti in izobrazbe ni bi bilo moč
pridobiti. Raziskovanje je potekalo od maja 2017 do avgusta 2017. Pri delu so bile
uporabljene kabinetne (povzemanje literature) in terenske metode (opazovanje območja
raziskovanja in intervjuji s predstavniki različnih institucij).
Ključne besede: romsko naselje Lokve pri Črnomlju, Romi, romska naselja, socialna
geografija.

ABSTRACT
A Sociogeographic Analysis of the Roma settlement Lokve pri Črnomlju
This diploma thesis is based on an analysis of the situation of the Roma social lives at the
Roma settlement Lokve pri Črnomlju. It focuses on living and housing conditions, education
and schooling, employment and health and security. The Roma settlement Lokve pri
Črnomlju which is located on the outskirts of the town Črnomelj, is the biggest Roma
settlement in the Bela krajina region. The social centre CSD Črnomelj estimates that 365
Roma people live in the Roma settlement Lokve pri Črnomlju. Most of the dwellings are
numbered and solid, yet one can also come across wooden sheds and trailers. Many of these
were built illegally, which leads to problems regarding setting up a proper infrastructure. The
settlement is supplied with water through a public water supply system. Due to protection of
data privacy, competent institutions keep no records on the basis of ethnic nationality, which
made it impossible to gain any precise data regarding employment and education. The
research took place from May 2017 to August 2017. For research purposes cabinet methods
(literature summarizing) and field methods (observing the area of research, interviews with
representatives of different institutions) were used.

Key words: the Roma settlement Lokve pri Črnomlju, the Roma, Roma settlements, social
geography.
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1. UVOD
Romi v občini Črnomelj prebivajo v štirih naseljih: Lokve pri Črnomlju, Kanižarica pri
Črnomlju, Čudno selo in Drenovec pri Vinici. Romsko naselje Lokve pri Črnomlju je največje
romsko naselje v Beli krajini, saj v njem živi 356 Romov, to je skoraj polovica vseh živečih
Romov v občini Črnomelj (728). Romsko naselje Lokve je razloženo naselje, ki se je
formiralo južno od istoimenske vasi na severnem robu mesta Črnomelj in je prostorsko
izolirano od obeh. Bivanjske razmere, v katerih živijo Romi, so slabe, saj živijo v zidanih
hišah, lesenih barakah in prikolicah, okolica pa je neurejena. Dostop do pitne vode v naselju
imajo, do elektrike pa so upravičeni tisti, ki imajo na legalen način zgrajeno bivališče.
V zaključni seminarski nalogi se pojavita dve poimenovanji: Cigan in Rom. Prvo je navedeno
tam, kjer to poimenovanje uporabijo povzeti avtorji, sicer pa se uporablja poimenovanje Rom.
Cilja zaključne seminarske naloge sta: analizirati določena področja romske tematike, in sicer
lokacijo naselja, način poselitve, demografsko sestavo (spol in število), strukturo naselja
(infrastrukturno opremljenost, bivalno in stanovanjsko kulturo), socialno-ekonomsko stanje
(zaposlovanje in izobraževanje Romov), higiensko stanje in zdravje Romov, varnostne
razmere, versko življenje in društveno organiziranost med Romi v naselju in ovrednotenje
dela različnih institucij, ki so v rednem kontaktu z romsko populacijo na Lokvah in ki skrbijo
za urejanje razmer v naselju.
Pri zaključni seminarski nalogi so bile uporabljene naslednje metode: povzemanje literature,
intervjuji oziroma osebni razgovori s pristojnimi na različnih javnih ustanovah, statistična
obdelava podatkov in terensko raziskovanje. Raziskovanje je potekalo od maja 2017 do
avgusta 2017. Aplicirali smo več disparatnih metod. Delo je potekalo kabinetno in terensko.
Začeli smo s kabinetnim delom, to je pregled in povzemanje literature ˗ različnih
monografskih publikacij, strokovnih člankov, objavljenih v revijah in na svetovnem spletu,
elaborata, diplomskih del in ostalih internetnih virov. Literatura je bila dobljena v Ljudski
knjižnici Črnomelj, Mestni knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, Osrednji humanistični
knjižnici na Oddelku za geografijo, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, na Občini Črnomelj,
v Župnišču Črnomelj, v strokovnih revijah in na medmrežju. Sledilo je angažiranje na
področju kontaktiranja predstavnikov različnih ustanov. Kontakt je bil vzpostavljen preko
telefona, elektronske pošte in osebno. Vsi osebni razgovori so potekali maja 2017. Opravljeni
so bili intervjuji s pristojnimi na Občini Črnomelj, Centru za socialno delo Črnomelj, Zavodu
za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Policijski postaji Črnomelj, s socialno delavko in
vzgojiteljico v Vrtcu Otona Župančiča, s svetovalnim osebjem na treh črnomaljskih osnovnih
šolah: Osnovni šoli Mirana Jarca, Osnovni šoli Loka in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše, s
patronažnimi sestrami in s črnomaljskim župnikom. Od Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje Območne službe Novo mesto so bili podatki pridobljeni preko elektronske
pošte. Določeni govorci so želeli ostati anonimni, zato njihovih identitet ne navajamo.
Terensko delo je potekalo maja 2017 v spremstvu patronažne sestre. Patronažne sestre so ene
redkih, ki imajo vstop v hiše Romov. Romi so do njih bolj zaupljivi kot do kateregakoli
drugega osebja. Pozornost je bila usmerjena v opazovanje pokrajine in prostora, v katerem
živijo. Samega naselja ni bilo mogoče fotografirati, ker prebivalci tega ne dovolijo. Naselje je
na videz anarhično in kaotično, videz kvarijo razmetani odpadki in kupi sekundarnih surovin
na deplasiranih predelih.
Dobršen del podatkov je bil pridobljen na Prostorskem informacijskem sistemu občin (PISO).
Na Občini Črnomelj smo dobili podatke o komunalni opremljenosti, legalnosti, odkupih
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zemljišč in bivalnih razmerah. Prav tako smo dobili tudi Prostorski načrt romskih naselij v
občini Črnomelj za obdobji 2012-2016 in 2017-2021.
Podatke o demografski sestavi (spol in starost) in socialnih razmerah smo dobili od svetovalne
delavke na Centru za socialno delo Črnomelj. Točnih podatkov nismo dobili, saj se Romom ni
potrebno opredeliti po etičnosti, zato navajamo zgolj ocene.
Informacije o izobrazbi Romov v romskem naselju Lokve smo pridobili od svetovalnega
osebja na treh črnomaljskih osnovnih šolah: Osnovni šoli Mirana Jarca od Tatjane Pašič,
Osnovni šoli Loka od Katice Starc in Osnovni šoli Milke Šobar Nataše ter Zavodu za
izobraževanje Črnomelj od organizatorice izobraževanja Mojce Frankovič (preko elektronske
pošte). O udeležbi romskih otrok iz romskega naselja Lokve v vrtcu smo se pogovorili z
romsko vzgojiteljico in romsko svetovalko v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj.
Informacije o zaposlenosti Romov so nam preko elektronske pošte sporočili z Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto, ki pokriva tudi Belo krajino.
Pristojni so nam sporočili, da posebne evidence o brezposelnosti Romov ne vodijo, saj se
Romom ob vpisu v evidenco brezposelnih ni potrebno identificirati po narodnosti, tako da
tovrstnih podatkov nimajo.
S podatki o zdravstvenem stanju nas je obvestila patronažna sestra, ki redno obiskuje romsko
naselje Lokve in ima zelo dober vpogled v zdravje romske skupnosti na Lokvah. Izpostavila
je nekaj bolezni, ki pestijo Rome ter vzroke, ki botrujejo temu. Za podatke o varnosti v
romskem naselju smo se obrnili na policista na Policijski postaji Črnomelj. V župnišču v
Črnomlju nam je, zdaj že bivši, župnik Peter Kokotec povedal o njihovem odnosu do religije
in cerkve kot ustanove.
Z opravljenimi intervjuji smo pridobili veliko podatkov, na podlagi katerih, smo lahko izvedli
analizo samega naselja.

2. O ROMIH
Za Rome obstaja več poimenovanj: Romi, Cigani, Sinti in Egipčani. Beseda Cigan (Tzigane,
Gitano, Zigeuner, Ciganin, Zingaro) je razširjena v skoraj vseh evropskih jezikih in izvira iz
grške besede athinganos (nedotakljiv), ki je v romskem jeziku ne poznajo. Tako so indijske
nomadske skupine poimenovali drugi ob prihodu na evropska tla. Zaradi negativnega
prizvoka so na prvem svetovnem kongresu Romov v Londonu 8. aprila 1971 sprejeli
poimenovanje Rom kot uradno ime za vse pripadnike tega naroda. Beseda Rom v romščini
pomeni človek in poročenega moškega, Roma pa ljudje. V nemških pokrajinah se imenujejo
Sinti. Izvor gre iskati v jeziku hindi ali reki Ind. V nekaterih državah pa so poimenovani celo
Egipčani (v Angliji Gypsies, v Grčiji Ejiftos, v Albaniji Evgit), ker naj bi Romi ob prihodu v
Evropo pripovedovali zgodbe, da prihajajo iz Egipta (Brizani, 2000).
V Evropi so prisotni že od 14. in 15. stoletja, tako pričajo različni pisni viri. Začetki
priseljevanja segajo v 10. stoletje. Na osnovi številnih jezikoslovnih in lingvističnih raziskav
so številni jezikoslovci dognali (med njimi tudi Slovenec Fran Miklošič), da imajo Romi
domovino v severnozahodnem delu Indije, v dolini južnega Hindukuša. O vzrokih selitev
obstajajo številne legende in miti, ki so se med Romi ohranjali samo ustno, zato lahko o njih
le sklepamo in domnevamo (Štrukelj, 2004; Klopčič, 2007).
Fran Miklošič nakazuje dve poti selitev teh nomadov. Iz svoje domovine, iz pokrajin Sind in
Pandžab na Indijski podcelini, so se najprej napotili v Afganistan in Perzijo. Kasneje so odšli
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čez iransko ozemlje v Armenijo, Turčijo, Bizanc, Grčijo proti Balkanskemu polotoku in
Srednji Evropi. Druga skupina je šla v Sirijo, Egipt, severno Afriko in v Španijo. Romi
jezikovno gledano spadajo med indoevropska ljudstva. Najdemo jih skoraj v vseh evropskih
državah, severni Afriki od Magreba do Egipta, Rusiji, Mali Aziji in arabskih državah vse do
Indije. V vzhodni in južni Aziji o njih ni veliko poročil (Štrukelj, 2004; Zupančič, 2013).
2. 1. ROMI V SLOVENIJI
Na ozemlju današnje Slovenije historični viri omenjajo Cigane že v 14. stoletju. Pomemben
podatek nam daje škofijska sodna kronika iz Zagreba, ki leta 1387 omenja Cigane v Ljubljani.
Najstarejše doslej znane zbirke listin v Sloveniji, ki omenjajo ime Cigan, so mlajše. Prva je
darilna listina samostanu Bistra 24. marca 1452. Poznejše zapise najdemo v fevdalnih knjigah.
Od 17. stoletja naprej o njih zasledimo vse več podatkov. Ohranjeni so zapisi v sodnih
listinah, odredbah, v okrožnicah in v matičnih knjigah. V istem stoletju so doživeli najhujše
preganjanje v zgodovini indijskih nomadov. V 18. stoletju so zapisi o Ciganih v Sloveniji že
precej frekventni. Iz leta 1723 in 1724 sta ohranjena dva rabeljska računa o opravljenih kaznih
nad Cigankami. Cigani so ostali večinoma v tistih delih Slovenije, ki se nahajajo v bližini
sosednjih pokrajin in držav z večjim številom Ciganov (Štrukelj, 2004).
Naselitev našega ozemlja je potekala iz treh smeri: s severne strani, preko današnje Avstrije,
kjer se je naselila majhna grupa Sintov, s severovzhodne strani preko Madžarske v Prekmurje,
kjer imamo prekmurske Rome in z juhovzhodne smeri preko Hrvaške, kjer so se naselili
dolenjski Romi. Včasih so Romi veljali za nomadsko prebivalstvo, ki je se pogosto selilo,
danes pa imajo stalna, zaokrožena območja poselitve v Prekmurju, Beli krajini, Posavju in na
Dolenjskem. Različna smer naselitve je botrovala nastanku drugačnih romskih narečij, vsaka
skupina Romov govori svoje narečje in se med seboj težko razumejo (Štrukelj, 2004;
Statistični in osnovni podatki, 2017).

Slika 1: Pregledna karta poselitve Romov in Sintov v Sloveniji.
Prevzeto: Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji, 2013, str. 11.
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Po ocenah različnih ustanov (centrov za socialno delo, upravnih enot, nevladnih organizacij) v
Sloveniji prebiva 7.000˗12.000 Romov. Zgoščeno so poseljeni v Prekmurju, na Dolenjskem, v
Beli krajini in Posavju ter v Mariboru, Velenju, Ljubljani, Celju, Radovljici in na Jesenicah.
Na Jesenicah in v Radovljici prebivajo večinoma Sinti (Statistični in osnovni podatki, 2017).
Ob konskripciji populacije leta 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246
prebivalcev, nekaj več oseb, 3.834, pa je kot materni jezik navedlo romski jezik. Če
primerjamo število Romov ob popisu iz leta 1991, opažamo, da se je število Romov v
Sloveniji povečalo. Za pripadnike romske skupnosti se je leta 1991 opredelilo 2.259 oseb,
2.752 oseb pa je kot materni jezik navedlo romski jezik. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da
se je položaj Romov v Sloveniji izboljšal (Statistični in osnovni podatki, 2017).
V Beli krajini živi avtohtono romsko prebivalstvo v vseh treh belokranjskih občinah:
Črnomlju, Metliki in Semiču. Največje število Romov živi v Črnomlju, sledi Metlika, najmanj
pa v najmanjši belokranjski občini, Semič. Ob popisu leta 2002 se je za pripadnike romske
skupnosti v Beli krajini definiralo 222 prebivalcev (v občini Črnomelj 85, v Metliki 90 in v
Semiču 47) od skupno 26.413 prebivalcev (Črnomelj 14.580, Metlika 8.123, Semič 3.710).
Kot že omenjeno, se je 85 oseb v občini Črnomelj leta 2002 opredelilo za pripadnike romske
skupnosti, kot materni jezik pa je romščino navedlo 192 oseb (Popis 2002). Razkorak med
narodno opredeljenimi Romi in tistimi, ki so kot materni jezik navedli romščino, lahko iščemo
v tem, da se veliko Romov ne želi definirati za Rome zaradi njihove splošne nesprejetosti v
okolju in se ti raje opredelijo za Slovence.
Po podatkih Centra za socialno delo je leta 2015 v občini Črnomelj živelo 728 Romov.
Največ jih živi v največjem romskem naselju v Beli krajini, na Lokvah pri Črnomlju, in sicer
356, sledi Kanižarica pri Črnomlju s 163 Romi, Drenovec pri Vinici z 39 Romi, Čudno selo s
34 Romi in Ručetna vas z 28 Romi. Veliko jih prebiva v mestu Črnomelj in njegovi okolici,
na Rodinah, Cerkvišču in v Dobličah, teh je 108. Za primerjavo lahko vzamemo leto 2011, ko
je v občini Črnomelj živelo 540 Romov.
Romsko naselje

Število Romov
356
163
34
39
28
108

Lokve pri Črnomlju
Kanižarica pri Črnomlju
Čudno selo
Drenovec pri Vinici
Ručetna vas
Črnomelj z okolico (Rodine, Dobliče,
Cerkvišče)
Skupaj
728
Preglednica 1: Število Romov leta 2015 po romskih naseljih v občini Črnomelj.
Vir podatkov: Center za socialno delo, 2017.
Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju
RS) je 65. člen ustave, ki določa, da zakon ureja položaj in pravice romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji. Leta 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v RS, to je sistemski zakon, ki
določa skrb državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju
pravic romske skupnosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in lokalni ravni in
financiranje. Vlada je 5. marca 2009 imenovala vladno delovno telo – Komisijo Vlade RS za
zaščito romske skupnosti – za spremljanje položaja romske skupnosti v Sloveniji. Ta spremlja
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uresničevanje programa ukrepov in ustavnih obveznosti ter zakonskih določil RS, oblikuje
pobude in predloge glede zaščite romske skupnosti, izmenjuje mnenja med predstavniki
romske skupnosti, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vprašanjih, ki
zadevajo položaj romske skupnosti, obravnava aktualna vprašanja in uresničuje pravice
romske skupnosti. Leta 2006 je bila v okviru Ministrstva za okolje imenovana Strokovna
skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij. Skupina je leta 2010 pripravila
obsežen elaborat Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji, v njem so definirani
problemi romskih naselij v Sloveniji in podani konkretni ukrepi v obliki racionalizacije
urejanja romskih naselij (Program ukrepov ..., 2012). Vlada RS je 11. marca 2010 sprejela
Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010–2015. Fundamentalni
strateški cilji tega programa so: izboljšati bivalne razmere in ureditev romskih naselij,
izboljšati izobrazbeno strukturo, obisk romskih otrok v programih predšolske vzgoje,
šoloobveznih otrok, povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega
procesa, zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost, ohranjati in razvijati kulturne,
informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti, ohranjanje romskega jezika, povečati
osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad Romov. 25. maja
2017 je vlada RS sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017˗2021.
Njegova temeljna načela ostajajo enaka načelom prejšnjega programa (Nacionalni program ...,
2017).
Na lokalni ravni se pripadniki romske skupnosti povezujejo v društva. Nekatera se naprej
združujejo v zveze društev, največja takšna zveza je Zveza Romov Slovenije. Delovanje
romskih društev je usmerjeno predvsem na: povezovanje romske skupnosti na lokalni ravni,
ohranjanje identitete in razvijanje jezika, kulturno udejstvovanje, organizacija različnih
prireditev ter izboljšanje romskega položaja v okoljih, kjer živijo. Zakon o lokalni samoupravi
določa, da morajo imeti Romi zagotovljeno predstavništvo v mestnih oziroma občinskih
svetih občin. Tako tudi ZromS-1 vsebuje določbe, s katerimi RS zagotavlja uresničevanje
pravic romske skupnosti na področju soodločanja v javnih zadevah, ki se nanašajo ravno na
pripadnike romske skupnosti. Posebno poglavje ZromS-1 ureja organiziranost romske
skupnosti. V občinah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli
predstavnika romske skupnosti v mestni oziroma občinski svet, se v občinskem svetu ustanovi
posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Tam, kjer je romska
skupnost aktivno vključena v procese in postopke, ki jo zadevajo, so uspehi za integracijo
pripadnikov romske skupnosti vidnejši in uspešnejši (Organiziranost, 2017).
V Sloveniji se Romi povezujejo v romska društva in ta so večinoma združena v osrednjo
organizacijo Zvezo Romov Slovenije (v nadaljevanju ZRS). V letu 2014 je bilo vanjo
vključenih 33 društev, znotraj delujejo še politični, ženski forum, forum romskih svetnikov in
forum romskih izobražencev (Zveza Romov Slovenije, 2017).

3. ROMSKA NASELJA
Romska naselja so specifičen prostorski, socialni in kulturni pojav v slovenskem prostoru.
Posebne razmere nastanka se po lokaciji, tlorisni zasnovi, gradbeni sestavi, arhitekturnih
značilnosti in infrastrukturni opremljenosti so razlog, da se razlikujejo od ostalih elementov
slovenskega naselbinskega omrežja (Zupančič, 2012).
Romsko naselje ne predstavlja samo prostor, kjer Romi živijo, ampak tudi celovito območje,
kjer opravljajo različne funkcije. Sam izraz »romsko naselje« je nastal v zadregi, kako
imenovati skupino bivalnih enot, kjer živijo Romi. Te enote niso dejanska statistična naselja z
urejenim oštevilčenjem hiš. Nahajajo se v bližini obstoječih statistično opredeljenih naselij, pa
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se vanje funkcionalno ne vključujejo. V zadnjih desetletjih je romska populacija izoblikovala
več t. i. »romskih naselij« predvsem zaradi intencionalne ustalitve in drugih razlogov,
povezanih z modernizacijo (Zupančič, 2007).
V Sloveniji je po besedah Pavle Štrukelj 60 romskih naselij in zaselkov v 17 občinah v
Prekmurju, 56 naselij v 13 občinah na Dolenjskem in v Beli krajini ter 8 zaselkov Sintov na
Gorenjskem (Štrukelj, 2004).
Romska naselja so mlajšega nastanka, saj so se Romi stalno naselili šele v 70. letih. Prvotna
naselitev v poznem srednjem veku je trčila na precej gosto naseljeno pokrajino, zato jim ji
preostalo drugega, kot da so se prostorsko razpršili. Nomadski stil življenja se je zakoreninil,
saj so jih veliko preganjali. Stalnejša naselitev je uspela šele po velikih socialnih
transformacijah in modernizacijskih procesih. Naselje je navadno nastalo s preselitvijo ene
družine, ki se je pozneje okrepila zaradi porok in visoke natalitete. Zametek naselja je lahko
že opuščena hiša ali gospodarsko poslopje (Zupančič, 2007).
Skupne značilnosti naselij po Zupančiču (2007) so:
-

bližina središčnih krajev (več možnosti za preživetje),
bližina odlagališč odpadkov (možnost zbiranje sekundarnih surovin),
bližina kulturno-jezikovnih stikov in multietničnih okolij (veliko jih je v robnih
predelih),
naselili izpraznjena ali začasna bivališča ter delno že opustošen prostor (prazne
kočevarske vasi, kamnolomi ...),
bližina vodnih virov.

Domala dve tretjini romskih naselij je fizično ločenih od drugih naselij in tvorijo homogene
naselbinske enote s karakterističnim izgledom. Šestina jih je spojena z naselji, četrtina pa je
mestnih naselij. Regionalno se romska naselja vežejo na subpanonski del Slovenije:
Prekmurje, Dolenjsko s Posavjem in Belo krajino (Zupančič, 2007).
Razločujemo več tipov naselij z romskim prebivalstvom:
-

samostojno stoječa romska naselja, ki so prostorsko ločena od ostalih, a upravno del
njih,
romska naselja kot del ostalih naselij,
mestne romske »četrti«,
posamične hiše ali druge stanovanjske enote v vaških ali urbanih naseljih (Zupančič,
2007).

Funkcije romskih naselij so:
-

Bivanje: predstavlja osnovno vlogo, romska naselja so bivalne enote, ki so soočena z
mnogimi slabostmi ˗ lokacijo, kakovostjo gradnje in stanovanjske opreme. Te slabosti
se kažejo navznoter.
Izobraževanje: nobeno naselje z romskim prebivalstvom nima vzgojno-izobraževalne
enote, zato vrtce in šole obiskujejo v sosedstvu.
Delo: Romi so skromno zaposleni v industriji, storitvah, upravnih in drugih
dejavnostih z delovnimi pogodbami, zato so romska naselja velikokrat pomembni
prostori romske ekonomije. Ta aspekt je najbolj sporen v relaciji do okoliškega
prebivalstva. Pomembne gospodarske panoge med Romi so zbiranje in preprodaja
sekundarnih surovin (papir, plastika, steklo in kovine). To povzroča zasmetenost
naselja in okolice, pojavi se smrad predvsem zaradi kurjenja gum in kablov. Gosta
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-

pozidava onemogoča urejanje teh dejavnosti v naselju, zato nastajajo proizvodni in
servisni otoki na obrobju naselij, kar je še posebej moteče za okoliško prebivalstvo.
Oskrba: le redko imajo romska naselja trgovino, gostinski lokal, zdravstveno postajo,
enoto pošte, banke in drugih sodobnih storitev, zato jih Romi iščejo v okolici.
Rekreacija in sprostitev: druženje, zabava in rekreativne potrebe se najdejo v okviru
romskih naselbin.
Ohranjanje in razvoj kulture in identitete: poseben pomen za to ima družabno
življenje. Življenje v romskem naselju pripomore k ohranjanju romskega jezika,
prenosu njihove kulture iz roda v rod in s tem ohranjanju njihove identitete. Po drugi
strani pa je to dejavnik določene getoizacije, samozadostnosti in izogibanja kontaktov
z ostalim prebivalstvom (Zupančič, 2007).

Značilni elementi romskih naselij:
-

Lokacija na razdalji do 3 km, razdalja, ki je peš dostopna, do dobrin oskrbe, hkrati pa
nudi zasebnost.
Osrednji prostor se je oblikoval po družinskem poglavarju.
Vhod v samo naselje je manj opazen.
Naslonjena so na gozd, ki jim daje občutek varnosti.
Očitne so ovire, številni kupi smeti in surovin (Zupančič, 2010).

Naselja to še vedno zelo individualizirana in zaprta, zato se poraja vprašanje, kako ta naselja
odpreti. Pomemben korak je sanacija romskih naselij in vzpostavitev legalnih stanj in
standardov naselbinskega omrežja Slovenije (Zupančič, 2010).
V Prekmurju je največ romskih naselij, sledijo Dolenjsko in Kočevsko območje, Bela krajina,
Posavje ter druga območja v Sloveniji. Skoraj 3.000 Romov živi v Prekmurju, skoraj toliko
kot na območju JV Slovenije in predstavljajo tretjino vseh Romov v Sloveniji.

Območje

Število naselij

Delež (%)

Število
prebivalcev
932
1.618
528
364
2.928
2.100

Delež (%)

14
11 %
11 %
Bela krajina
30
23,4 %
19 %
Dolenjska
30
23,4 %
6,2 %
Kočevska
5
4%
4,3 %
Posavje
38
30 %
35 %
Prekmurje
11
8,5 %
24,7 %
Drugje
v
Sloveniji
79
61,7 %
3.442
40,5 %
JV
Slovenija
skupaj
skupaj
128
100 %
8.470
100 %
Preglednica 2: Število romskih naselij in Romov v Sloveniji po območjih.
Prevzeto: Zupančič, 2010.
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3. 1. ROMSKA NASELJA V OBČINI ČRNOMELJ
Romsko prebivalstvo je v Beli krajini svoje domove oblikovalo na obrobju mest in vasi,
največkrat jih najdemo v varnem zavetju gozdov. V zadnjem času je priljubljen trend
priseljevanja v središča mest (Analiza položaja ..., 2011).
V občini Črnomelj so romska naselja večinoma na obrobju mesta Črnomlja, večina jih je v
notranjosti gozda. Po podatkih Centra za socialno delo v občini Črnomelj Romi živijo v štirih
romskih naseljih: Lokve, Kanižarica, Čudno selo, Drenovec in v posameznih hišah ali barakah
na koncu vasi Rodine, Dobliče, Cerkvišče in Ručetna vas. Nekateri živijo v stanovanjskih
hišah ali bloku v centru mesta Črnomelj (Analiza položaja ..., 2011).

Slika 2: Romska naselja in posamezne romske hiše na območju Bele krajine.
Prevzeto: Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011, str. 6.

4. ANALIZA ROMSKEGA NASELJA LOKVE PRI ČRNOMLJU
4.1. LEGA, VELIKOST IN POIMENOVANJE ROMSKEGA NASELJA LOKVE
Romsko naselje Lokve pri Črnomlju leži v Beli krajini v občini Črnomelj. Lokve so največje
romsko naselje v občini Črnomelj, skupna površina znaša približno 98.941 m2. So dolgo
razloženo naselje, ki se razprostira ob regionalni cesti Črnomelj˗Črmošnjice. Romsko naselje
je na severu omejeno z istoimenskim naseljem. Ime je prevzelo ravno po njem, saj je nastalo v
njegovi neposredni soseščini. Na vzhodu, jugu in zahodu je obdano z obsežnim gozdom. V
naselju je opazna širitev v notranjost gozdnih površin, proti zahodu ekspanzijo preprečuje
železniška proga v smeri Metlika–Ljubljana (Program ukrepov ..., 2012).
Na Sliki 3 lahko opazimo, da obstajata dve poimenovanji za romsko naselje Lokve: romsko
naselje Hudorovac in romsko naselje Brajdič. To sta domača toponima, poimenovana po
prevladujočih priimkih družin, ki živijo v tistem delu naselja. Delitev naselja na romsko
naselje Hudorovac in romsko naselje Brajdič se ne uporablja več. Dandanes v grobem delimo
8

Lokve na »spodnji« in »gornji« del. Ta delitev ni uradna, ampak je zgolj med prebivalci
naselja, nastala predvsem zaradi konfliktov med družinami. »Spodnji« del je romsko naselje
Brajdič (na desni strani ceste, smer Semič), vse od konca mesta Črnomelj do avtobusne
postaje. »Gornji« del pa je od avtobusne postaje in do konca naselja. V njem je opazna
stihijska razporeditev hiš v notranjost. V tem delu se tik pred koncem naselja nahaja
lesnopredelovalni obrat Žagarstvo Župančič, Marjan Župančič s. p. To je edini gospodarski
objekt v naselju in omogoča zaposlovanje tamkajšnjim Romom.

Slika 3: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju leži južno od istoimenske vasi in severno od
Črnomlja.
Prevzeto: PISO, 2017.

4. 2. DEMOGRAFSKA STRUKTURA ROMOV V ROMSKEM NASELJU LOKVE

Starost
Ženske
Moški
Vsi
23
31
54
0˗6
37
34
71
7˗15
12
14
26
16˗18
69
62
131
19˗45
28
26
54
46˗65
10
10
20
nad 65
Skupaj
179
177
356
Preglednica 3: Demografska struktura Romov v romskem naselju Lokve leta 2015.
Vir podatkov: Center za socialno delo Črnomelj, 2017.
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V preglednici 2 lahko vidimo, da je na Lokvah po ocenah Centra za socialno delo Črnomelj
leta 2015 prebivalo 356 Romov, od tega 179 žensk in 177 moških. Najmočnejša starostna
skupina je 18˗45 let, teh je skupaj 131 (69 žensk in 62 moških). Podatek, da je malo (20)
starejših oseb od 65 let, nam pove, da Romi ne dosegajo visoke starosti. Skoraj 80 % vseh
prebivalcev na Lokvah predstavljajo stari do 45 let.

Število Romov po spolu leta 2015

0˗6

ženske

7˗15
16˗15
19˗45

moški

46˗65
nad 65
0

50

100

150

200

Grafikon 1: Število Romov po spolu v romskem naselju Lokve pri Črnomlju leta 2015.
Vir podatkov: Center za socialno delo Črnomelj, 2017.

Z grafikona 1 je razvidno, da je število moških in žensk po določenih starostnih skupinah
približno enako. Moški prednjačijo v kategoriji do 6 let in 16˗18 let. Skoraj v vseh ostalih
skupinah je več žensk, razen v zadnji, nad 65 let, je stanje izravnano.

4. 3. STRUKTURA NASELJA
4. 3. 1. BIVALNA IN STANOVANJSKA KULTURA V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Na PISU (2017) smo pridobili podatke, da je v naselju 79 zidanih hiš, od tega je 56
oštevilčenih. Le redke izjeme imajo lepo urejene in opremljene hiše z moderno notranjo
opremo in ličnimi fasadami. Majoriteta živi v majhnih in skromnih bivališčih, navadno z
dvema funkcionalnima prostoroma (eden je namenjen pripravi hrane, drugi pa spanju).
Prostori v hišah so vlažni, skromno opremljeni in tesni, kar predstavlja težavo za družine z
večjim številom družinskih članov, saj nimajo ustreznega prostora za učenje in spanje
(pogosto spijo na tleh). Stanovanja so pisana in živahna, posebno mesto v bivališčih imajo
verski simboli ˗ verske figurice in podobice Marije. Poleg bivališč je postavljenih veliko
nadstreškov in lesenih lop, na dvoriščih je nekaj prikolic (»kampov« kot jim pravijo sami), ki
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so v slabem stanju. V njih je samo en prostor, kjer imajo vzmetnice in gašperček, ki služi
gretju. Znotraj naselja je malo manevrskega prostora, saj hiše stojijo tesno.

Slika 4: Večina hiš v naselju je oštevilčenih.
Prevzeto: PISO, 2017.

4. 2. 2. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST IN UREJENOST
Naselje je lahko dostopno, saj skozi pelje regionalna cesta Črnomelj˗Črmošnjice, na katero so
priključene makadamske in asfaltirane ceste. Občina Črnomelj je veliko makadamskih cest že
asfaltirala. V naselju je skoraj vsaka hiša priključena na glavno regionalno cesto, kar s strani
Direkcije Republike Slovenije za ceste ni dovoljeno.
V Programu (2012) je bila v načrtu gradnja dvokilometrskega pločnika na desni strani naselja
(smer Semič) in javna razsvetljava, ampak projekt ni bil realiziran. Občina je morala najprej
območje, kjer so želeli zgraditi pločnik, odkupiti od države. Projekt bodo izvajali v prihodnjih
letih, saj je v Programu ukrepov za Rome v občini Črnomelj 2017-2021 naveden kot
predviden ukrep do leta 2021 (Program ukrepov ..., 2017). V središču naselja imajo avtobusno
postajališče, opremljeno s postajnima hišicama in prometno signalizacijo, ki označuje prehod
za pešce (Program ukrepov ..., 2012).
Na električno omrežje je legalno priključenih 46 gospodinjstev (Program ukrepov ..., 2012). Z
občine smo dobili informacijo, da imajo legalne priključke tiste hiše, ki so bile zgrajene pred
letom 1976 (do takrat gradbeno dovoljenje za gradnjo hiš ni bilo potrebno), in tiste, ki so
zgrajene na legalen način. Za priklop na električno omrežje je potrebno opraviti postopek
legalizacije – odkup zemljišča, ureditev lastniških razmer, izdelava določnih projektov in
pridobitev gradbenega dovoljenja za že sezidane gradnje. V naselju se pojavlja problem
prodaje elektrike, in sicer tisti, ki imajo legalno priključeno elektriko, jo prodajajo tistim, tega
nimajo. Veliko jih za razsvetljavo bivališč uporablja agregate na bencin. Neplačevanje
računov za elektriko se kaznuje z izklopom elektrike.
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Slika 5: Skozi naselje je speljana državna cesta (rdeča), nanjo so priključene tri občinske
(modra). Vzdolž državne ceste poteka železniška proga v smeri Metlika˗Ljubljana (temno
rdeča).
Prevzeto: PISO, 2017.

Prav tako so nam z občine sporočili, da je romsko naselje je oskrbovano z vodo iz javnega
vodovoda. Dostop do pitne vode imajo vsi, saj je vodovod speljan v center naselja, a ni
priključen na vsako hišo, saj je za imeti potrebno urejena lastniška razmerja. Vodo se jim
zaradi neplačevanja komunalnega prispevka ne izklopi, kajti vsi imajo pravico do vode kot
osnovne človekove pravice.

Slika 6: V naselju je speljana električna napeljava, vodovod in komunikacije.
Prevzeto: PISO, 2017.
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Romsko naselje Lokve ni urejeno. Videz kvarijo odplake in kupi sekundarnih surovin, ki jih
zbirajo in preprodajajo, saj jim to predstavlja dodaten vir zaslužka. V naselju imajo urejene
ekološke otoke in odjemna mesta za odvoz odpadkov.
Naselje ni priklopljeno na kanalizacijsko omrežje, številni imajo urejene greznice. Velik
problem predstavljajo tisti, ki nimajo urejenih komunalnih odpadnih voda. S tem
obremenjujejo okolje in ogrožajo svoje zdravje. V Programu (2012) je bila predvidena
gradnja fekalne kanalizacije. Naselje bo potrebno skupaj z dvema črpališčema navezati na
kanalizacijski sistem Črnomelj, s čimer bo povezan sistem do Centralne čistilne naprave v
Vojni vasi. Povezovalni kanal bo potekal na zahodni strani regionalne ceste. Predvidevajo
etapno urejanje kanalizacije. Prav tako bodo rekonstuirali obstoječo infrastrukturo – uredili
bodo meteorno kanalizacijo in koridorje za telekomunikacijsko kanalizacijo (Program
ukrepov ..., 2012).

4. 2. 3. O PRAVNO-LASTNIŠKIH RAZMERAH IN LEGALNOSTI
Občina Črnomelj, ki je pristojna za postopke prostorskega planiranja, je romsko naselje
Lokve uspešno vključila v bivalno primerno območje. Prav tako je naselje opredelila kot
primerno za bivanje v Občinskem prostorskem načrtu. Občina Črnomelj je poleg tega izdelala
še Občinski podrobni prostorski načrt, kjer je izdelana parcelacija naselja.

Slika 7: Občinski prostorski načrt ˗ namenska raba romskega naselja Lokve.
Prevzeto: PISO, 2017.

Naselje večinoma leži na zemljiščih, ki so v privatni lasti (približno 60%), kar povzroča
konflikte med Romi in lastniki zemljišč, v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (10 %) in v lasti občine Črnomelj (30 %). V zadnjem času vse več
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Romov gradi hiše brez ustreznih dovoljenj in dokumentov, kar predstavlja v naselju velik
problem (Program ukrepov ..., 2012).
Leta 2012 so na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Črnomelj sprejeli Program ukrepov za
Rome v Črnomlju 2012˗2016, v katerem so se predvidevali sledeči odkupi zemljišč:
-

zemljišče ob državni cesti Črnomelj˗Lokve v velikosti 500 m2 za ureditev pločnika za
pešce,
del zemljišča (70 m2) v katastrski občini Talčji Vrh za ureditev poti v romsko naselje
Lokve in
zemljišče v velikosti 2512 m2 za ureditev romskega naselja.

Z Občine Črnomelj so nam po elektronski pošti posredovali podatke o odkupih zemljišč v
romskem naselju Lokve s strani Romov. Med letoma 2010 in 2017 so na Občini Črnomelj
dobili 17 vlog za odkup zemljišč, ki so v lasti občine. Od tega se je sklenilo samo šest
kupoprodajnih pogodb. Največkrat je razlog za odkup zemljišča električni priključek za
bivališče. Za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo pridobiti ustrezno dokumentacijo za
nelegalno zgrajen objekt, zato se večinoma ne odločijo za odkup. S tem so povezani določeni
stroški, ki jih ne želijo prevzeti. Pred odprodajo nepremičnine je obvezna geodetska odmera
na zemljiščih. Ker bivališča stojijo tudi na sosednjih zemljiščih, je potrebno urediti vso
katastrsko stanje nepremičnin – tudi s tem so povezani stroški. Spori prebivalcev v naselju
prispevajo k temu, da se ne odločajo za nakup zemljišča, saj ne želijo, da bi določeni med
njimi z nakupom zemljišča postali njihovi sosedi. Vrednost nepremičnin, ki se na nahajajo na
območju romskih naselij v občini Črnomelj, je določena v višini 5 evrov na m2 za vsa romska
naselja. Občina jim v skladu z veljavno zakonodajo daje možnost obročnega odplačevanja
zemljišč.

Slika 8: Lastništvo parcel pravnih oseb na Lokvah.
Prevzeto: PISO, 2017.
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4. 3. SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE V ROMSKEM NASELJU LOKVE
4. 3. 1. ZAPOSLOVANJE ROMOV V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Podatki območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje kažejo, da je večina
Romov, starejših od 15 let, prijavljenih na območnih Zavodih za zaposlovanje kot iskalci
zaposlitve. Vzrok za tolikšne prijave lahko iščemo v Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o socialnem varstvu iz leta 2001. Ta določa pogoje, pod katerimi upravičencu pripada
denarna socialna pomoč ˗ pogoj je vpis v evidenco brezposelnih oseb. Prejemniki denarne
socialne pomoči se zavežejo, da se bodo udeleževali različnih oblik izobraževanja in da bodo
aktivno iskali zaposlitev. V nasprotnem primeru se jim denarno socialno pomoč lahko ukine
(Starašinič, 2005).
Podatke o zaposlenosti in brezposelnosti Romov smo poskušali pridobiti na Uradu za delo
Črnomelj, a so nas usmerili na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju
ZRSZ) Območno enoto Novo mesto. Sporočili so nam, da beležijo evidenco brezposelnih
oseb, imajo statistične podatke in analize, vezane na starostno, spolno, izobrazbeno strukturo,
prijavljenih oseb v njihovi evidenci. Evidence oseb glede na njihovo etnično oziroma
nacionalno pripadnost, ne vodijo, osebam, ki so na ZRSZ prijavljene kot brezposelne, se ni
potrebno opredeliti glede na narodnost. Prav tako ne beležijo statističnih podatkov glede na
posamezna lokalna naselja v občinah. Tudi statistiko vključenih oseb v razne ukrepe aktivne
politike zaposlovanja ne vodijo glede na etnično pripadnost udeležencev. Za vse, ki so na
ZRSZ prijavljeni kot brezposelni, velja, da so dolžni, skladno z Zakonom o urejanju trga dela
in podzakonskimi akti, ki veljajo za to področje, aktivno iskati zaposlitev, se odzivati na
napotnice in vabila zavoda, se udeleževati zaposlitvenih razgovorov in izpolnjevati vse
dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu. Osebe iz tako imenovanih ranljivih skupin,
kamor spadajo tudi pripadniki romske etnične skupine, so težje zaposljive. Največkrat je
glavni razlog neustrezna izobrazba, deficit delovnih izkušenj ter veščin, ki jih
delodajalci iščejo pri kandidatih za zaposlitev. V okviru ukrepov aktivne politike
zaposlovanja se že dvajset let izvaja program javnih del in je namenjen vnovični aktivaciji
brezposelnih oseb, ki so že dalj časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ. V
okviru različnih programov javnih del se v zadnjih letih na letni ravni vključuje približno 20
pripadnikov romske etnične skupine na območju Območne službe Novo mesto. Romi se
vključujejo tudi v ostale ukrepe aktive politike zaposlovanja, vendar natančne statistike ne
zapisujejo.
Na Centru za socialno delo Črnomelj (v nadaljevanju CSD) so nam povedali, da je po
njihovih neuradnih ocenah zaposlenih okoli 20 Romov iz romskega naselja Lokve.
Urad za delo Črnomelj aktivira odrasle na področju iskanja zaposlitve. Ker je večina odraslih
Romov brez dokončane osnovne šole, je stopnja nepismenosti visoka, s tem pa niso privlačni
za trg dela. Zato je njegovo poslanstvo, da si v okviru aktivne politike zaposlovanja prizadeva
za kulminacijo izobrazbe z vključevanjem v izobraževalne programe, ki omogočajo
vključevanje v izobraževanje brezposelnim osebam po javno veljavnih programih za
doseganje osnovne, splošne, poklicne, strokovne, tehniške ali univerzitetne izobrazbe
(Starašinič, 2005).
Romi imajo po besedah Urada za delo Črnomelj bore možnosti za zaposlitev, saj delodajalci
zanje ne kažejo pretiranega interesa, bodisi zaradi predsodkov bodisi zaradi predhodnih
negativnih izkušenj. Interes pa morajo pokazati tudi Romi sami, največkrat tega ne pokažejo,
saj je plačilo le redko višje od denarno socialne pomoči, ki jo prejemajo v času brezposelnosti.
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Razlog, da dolgo ne vztrajajo na delovnem mestu, je moč iskati tudi v deficitu delovnih
navad. Romske ženske predstavljajo ranljivo skupino, saj se srečujejo še s podrejenim
statusom v družini (Starašinič, 2005).

4. 3. 2. IZOBRAŽEVANJE ROMOV V ROMSKEM NASELJU LOKVE
V Sloveniji nimamo posebnih ustanov, ki bi bile namenjene izobraževanju Romov.
Izobražujejo se v ustanovah, ki so namenjene izobraževanju večinskega prebivalstva.
Involvirajo se v institucije šolskega sistema, v vrtce, osnovne in srednje šole. Odrasli, ki se
želijo izobraževati, so vključeni v ljudske univerze in ostale ustanove, kjer imajo organizirano
izobraževanje odraslih. Veliko vlogo pri neformalnem izobraževanju pa odigrajo romska
društva in organizacije (Starašinič, 2005).
V občini Črnomelj so romski otroci vključeni v vzgojo in edukacijo preko krajevnih vrtcev in
šol. Romski otroci z Lokev obiskujejo vrtec Otona Župančiča Črnomelj – enota Čardak in tri
osnovne šole: OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj in OŠ Milke Šobar Nataše
Črnomelj. Srednješolsko izobraževanje je zanje prej izjema kot pravilo. V srednje šole je
vpisanih okoli pet Romov, večina v novomeške poklicne šole. Za študij na fakulteti se ni
odločil noben Rom.

4. 3. 2. 1. PREDŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK IZ
ROMSKEGA NASELJA LOKVE
V vrtec Otona Župančiča Črnomelj že vrsto let vključujejo Rome. Leta 1979 se je začel
izvajati skrajšan program, namenjen le Romom. Leta 1999 pa so jih začeli vključevati tudi v
redne oddelke. Zadnja leta se izvaja poldnevni program za romske otroke, stare od tri do šest
let (Muhvič, 2016).
Romski otroci z Lokev obiskujejo Vrtec Otona Župančiča – enota Čardak, kjer imajo romski
oddelek. Vse informacije in podatki so bili podani s strani svetovalne službe in vzgojiteljice v
romskem oddelku. Točnega števila, koliko romskih otrok obiskuje vrtec, nismo mogli
pridobiti, ker starši uradno ne prijavijo otrok v vrtec. Vzgojiteljica, socialna delavka in Center
za socialno delo Črnomelj na začetku šolskega leta obvestijo in povabijo starše, k vpisu svojih
otrok v vrtec. Otroci imajo organiziran in financiran prevoz od naselja do vrtca in obratno.
Romske pomočnice v vrtcu nimajo, ker mora biti v oddelku najmanj 12 otrok, da je dodeljen
pomočnik. Obisk vrtca je odvisen od meseca1, na začetku šolskega leta je zanimanje veliko,
nato upade. V oddelku romski otroci med seboj govorijo romsko. Zaposleni se trudijo, da se
romski otroci čim več družijo z otroki iz rednih oddelkov. Kadar v vrtec pride samo en otrok,
se ga vključi v neromski oddelek. Pri enem romskem otroku, ki je bil že večkrat vključen v ta
oddelek, je opazen napredek pri rabi slovenskega jezika. To dokazuje, da bi bili integrirani
oddelki dobra rešitev za hitrejšo usvojitev slovenskega jezika in posledično hitrejšo
socializacijo med vrstniki.

1

Meseca oktobra 2016 jih je prišlo približno devet, decembra štirje, januarja eden, februarja 2017 pa ni bilo
nobenega skoraj cel mesec. V tem primeru se gre zopet v naselje, da se otroke še enkrat povabi k obisku vrtca.
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Grafikon 2: Obiskovanje vrtca romskih otrok v romskem oddelku od 2007 do 2016.
Prevzeto: Muhvič, 2016.
Iz grafikona 2 lahko razberemo, da je bila v šolskem letu 2007/08 v primerjavi z ostalimi leti
prisotnost otrok v vrtcu najvišja (45 %). Najnižja je bila leta 2010/11 (21,5 %), potem je rahlo
narasla. V šolskem letu 2013/14 romski oddelek ni obratoval. Prisotnost otrok je bila v
povprečju nizka, in sicer 28-odstotna.
Vzroki za tako nizko udeležbo romskih otrok v vrtcih so slaba poučenost romskih staršev o
pomembnosti predšolske vzgoje, nezaupanje v vrtec kot ustanovo in neizobraženost staršev,
ki prenašajo svoje znanje/neznanje in odnos do izobrazbe na svoje otroke. V okviru projekta
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti je
sodeloval tudi Vrtec Otona Župančiča na povabilo Pedagoškega inštituta. Cilj projekta je bil
dvigniti izobrazbeno raven romske skupnosti ter osveščanju o pomenu izobrazbe kot temeljni
akter za nadaljnji razvoj te skupnosti. Cilji projekta so bili doseči zaupanje staršev in otrok,
pripadnikov romske skupnosti v vrtec kot institucijo in v strokovne delavce, doseči njihovo
zanimanje in interes, izvedba delavnic v romskem naselju Lokve, spodbuditev staršev za
aktivno sodelovanje v dejavnostih in igri otrok ter premagovanje jezikovne ovire. Namen je
bil večja vključenost romskih otrok v predšolsko vzgojo in redno obiskovanje vrtca. Z
izvedbo delavnic za otroke in starše v romskem naselju Lokve so si vzgojiteljice pridobile
njihovo zaupanje, ki je temeljna komponenta dobrega sodelovanja, ki ga mora strokovni
delavec vzpostaviti pri otrocih in starših, če želi, da slednji vključijo svojega otroka v
delavnice in vrtec. Čeprav je bil udeležba staršev na delavnicah nizka, se to ni odražalo na
številu sodelujočih otrok. S tem programom jim je uspelo dvigniti odstotek vpisanih v vrtec.
K temu so pripomogle delavnice, ki so bile izvedene v naselju, saj so Romom na ta način
približali vrtec kot ustanovo in osebje, ki je tam zaposleno (Muhvič, 2016).
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Grafikon 3: Prisotnost staršev in otrok na delavnicah v letih 2011 in 2012.
Prevzeto: Muhvič, 2016.
Na delavnicah ni bilo prisotnih veliko staršev, možni vzroki za slabo udeležbo so: dvom
staršev v ustanovo, nepoznavanje strokovnega osebja in načina dela, pomanjkljiva poučenost
o pomenu predšolske vzgoje, slabi medsosedski odnosi (sprte družine) in mnenje staršev, da
njihova prisotnost ni potrebna (Muhvič, 2016).
Vključitev v vrtec je v prvi vrsti odvisna od izobrazbe in ozaveščenosti romskih staršev. Drugi
pomembni akter je okolje, v katerem bivajo pripadniki romske skupnosti. Tancer (1994) meni,
da otrokov uspeh v šoli ni odvisen samo od otrokovih fizičnih in psihičnih sposobnosti,
ampak je določen tudi s socialno-kulturnimi razmerami v družini, z relacijami v družini ter
delovanjem širšega življenjskega okolja. Okolje je pri vzgoji in izobraževanju pomemben
dejavnik, ki oblikuje otroka. Romski otrok je že ob rojstvu markiran s kulturnim in socialnim
okoljem. Romski starši navajajo svoje otroke opravljati dela, s katerimi se sami ukvarjajo in
služijo denar. Če otrok živi v takem okolju, ne dobi dovolj spodbud (ali so te zelo skromne),
ki bi mu omogočile intelektualno rast. Ta primanjkljaj kasneje težko nadoknadijo. Tretji
razlog pa je, da starši nočejo vpisati svojega otroka v vrtec, ker je vanj vključen otrok staršev,
s katerimi se ne razumejo.
4. 3. 2. 2. OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK IZ
ROMSKEGA NASELJA LOKVE
Največ romskih otrok obiskuje Osnovno šolo Mirana Jarca v Črnomlju, ker jim je ta glede na
lokacijo najbližja. Po besedah šolske pedagoginje obiskuje OŠ Mirana Jarca iz občine
Črnomelj 70 romskih otrok. Največ jih je v prvi triadi, 33, v drugi 23, v tretji pa 14. Od tega je
kar 66 otrok iz Lokev, ostali štirje Romi so s Čudnega sela. Pedagoginja opaža, da je obisk
romskih otrok dandanes večji, če primerjamo s prejšnjimi leti. Pouk obiskujejo relativno
redno. S slovenščino nimajo posebnih težav, tisti, ki imajo, jim je poleg dopolnilnega pouka
na voljo tudi dodatna strokovna in skupinska pomoč, pomoč pa jim nudijo tudi v okviru
podaljšanega bivanja. Učni uspeh je dober, vsako leto se zgodi, da vsaj eden ali dva končata
osnovno šolo in nadaljujeta šolanje v srednji šoli. Generalno gledano se dobro integrirajo v
razrede. V primerjavi s preteklimi leti je danes opazna večja uporaba romskega jezika v šoli.
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Vsem romskim učencem pripada subvencionirana prehrana, delovni zvezki in učbeniki, izlete
pa morajo plačati (denar, ki ga dobijo za izlete, namenijo za učbenike). Lahko bi izpostavili,
da v šoli kažejo večji interes za športno vzgojo in tehniko. Učitelji se izobraževanj o romski
kulturi redno udeležujejo. Na šoli imajo eno romsko pomočnico. Ta je vsakodnevno prisotna
pri urah, največ v prvi triadi, kjer so pomoči najbolj potrebni.
Na Osnovni šoli Loka Črnomelj so bile informacije pridobljene s strani socialne delavke
Katice Starc. Šolo obiskuje 548 učencev, od tega 55 Romov (10 %) in samo dva Roma iz
Lokev, ker imata stalno prebivališče v Kanižarici. V OŠ Loka namreč hodijo Romi iz
Kanižarice in Čudnega sela, iz Lokev pa obiskujejo OŠ Mirana Jarca. Na šoli imajo že sedem
let romsko pomočnico, kar se je izkazalo za dobro prakso. Učenci se z njo pogovarjajo in ji
zaupajo, zato lažje in bolj motivirano sodelujejo pri pouku. Starši otroka z večjim zaupanjem
pustijo v šoli, če vedo, da je tam romska pomočnica. Posledica tega je, da se jih vse več
udeležuje šolskih ekskurzij in večdnevnega bivanja v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Romska pomočnica je večinoma na razredni stopnji, smotrno bi bilo vpeljati še eno na
predmetni stopnji. Problemi s slovenščino največkrat nastopijo v prvem razredu, večje težave
imajo tisti, ki niso obiskovali vrtca. Tem je ponujena individualna pomoč s strani socialne
delavke in učiteljev ter dopolnilni pouk. Pomoč lahko dobijo tudi pri podaljšanem bivanju po
pouku. Splošno gledano so vse bolj uspešni v šoli in več se jih odloči za nadaljnje šolanje v
srednjih šolah. Starčeva ugotavlja, da Romi, ki prihajajo iz mešanih družin, so zelo uspešni.
Tudi na OŠ Loka imajo subvencionirano prehrano, za učbenike in delovne zvezke morajo
poskrbeti sami, ker denar, ki ga dobijo z ministrstva za delovne zvezke, namenijo izletom in
šoli v naravi.
V Črnomlju imamo osnovno šolo s prilagojenim programom, Osnovno šolo Milke Šobar
Nataše. Za informacije smo se obrnili na socialno osebje. V šolo je vpisanih 31 Romov od
skupno 57, kar je 54 %, od tega jih več kot tretjina (11) prihaja iz Lokev. Romi iz Lokev
obiskujejo: 1. razred (eden), 2. razred (eden), 4. razred (eden), 5. razred (dva), 6. razred (dva),
7. razred (dva) in 8. razred (dva). Pouka se udeležujejo dokaj redno. S slovenščino imajo
največ težav s sklanjatvami, šumniki (č, š, ž) in pisavo. Nudena jim je individualna pomoč za
vse predmete. Sistem v tovrstni šoli je malo drugačen, do 26. leta imajo možnost šolanja na
šoli, vendar jih večina že z osemnajstimi leti odide v Varstveno delovni center ali pa se
zaposli. Veliko se jih zaposli v lokalnih podjetjih2. V šoli izvajajo dva programa, prvi je nižji
izobrazbeni standard, drugi pa posebni program. V prvega je vpisanih devet, v drugega pa dva
Roma iz Lokev. Učencem pripadajo subvencionirana hrana, učbeniki, izleti3 in večdnevne
ekskurzije (šola v naravi). Slednje se v preteklosti niso udeleževali, predvsem zaradi strahu in
nezaupanja staršev. Danes je stanje drugačno, vse več romskih otrok se udeležuje ekskurzij in
raznih tekmovanj (na področju tehnike in športa), kjer osvajajo odlične rezultate. Romskega
pomočnika na šoli ni, bi pa ga želeli imeti, saj ta predstavlja vez med Romi in Neromi.
Temelj dobrega vključevanja in sledenja snovi je obisk vrtca, kjer se razvijajo otrokove
sposobnosti za komunikacijo v slovenščini. Tisti romski otroci, ki so obiskovali vrtec, lažje
sledijo pouku. Izkušnje pričajo, da je bistvenega pomena tudi romska pomočnica v šolah, saj
ta pripomore, da več romskih otrok obiskuje šolo.

2
3

Eno izmed takih podjetij je lesnopredelovalno podjetje ESOL.
Nekatere izlete (npr. plavanje) morajo doplačati, simbolična cena do 5 €.
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4. 3. 2. 3. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ROMOV IZ ROMSKEGA
NASELJA LOKVE
Zavod za izobraževanje Črnomelj (v nadaljevanju ZIK) je osrednja belokranjska ustanova za
izobraževanje odraslih, ki ponuja svetovanje in celostno ponudbo izobraževalnih in kulturnih
programov. V ospredju je izobraževanje odraslih Romov, saj so te ključni akterji pri
izobraževanju mladih Romov. Odraslim Romom ponuja mnogovrstne programe formalnega
in neformalnega izobraževanja. V program formalnega izobraževanja, ob spodbudi
območnega Zavoda za zaposlovanje in CSD-ja, se največkrat udeležujejo šole za odrasle. Več
zanimanja kažejo za programe neformalnega izobraževanja, ki so vsako leto organizirani s
strani ZIK-a. Programi so zelo koristni, saj prinašajo uporabna znanja s področje romske
kulture, gospodinjstva, urejanja doma in okolice ter nege in vzgoje otrok (Starašinič, 2005).
Organizatorica izobraževanja na ZIK-u Črnomelj, Mojca Frankovič, nam je podala podatke za
projekte, ki so jih na ZIK-u izvajali v preteklih letih, in so vključevali sodelovanje ali
udeležbo Romov.
IME PROJEKTA
PHARE – Poklicno usposabljanje za mlade brezposelne v
Sloveniji
Romske ženske to zmoremo
Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja
romske populacije
Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR
Sprejemanje drugačnosti – Korak k pravični družbi ELEM
Center vseživljenjskega učenja – CVŽU Dolenjska
Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje –
UVRVI
Splošno neformalno izobraževanje odraslih 2012–2014 –
SNIO
Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje
strokovnih delavcev – SNIO II
Prepoznavanje in zmanjševanje predsodkov kot vir konfliktov
med romskim in neromskim prebivalstvom – primer,
Bolgarije, Italije,
Romunije in Slovenije – REDUPRE
Usposabljanje za dvig konkurenčnosti brezposelnih oseb
(Pokolpje)
Usposabljanje za aktivno načrtovanje zaposlitve (Pokolpje)

TRAJANJE
2000–2001
2003
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2008–2013
2009–2011
2008–2011
2012–2014
2012–2014
2011–2013

2012–2015

Preglednica 4: Projekti, ki so jih na ZIK-u izvajali 2000-2015, in so vključevali sodelovanje
ali udeležbo Romov.
Vir podatkov: Frankovič, 2017.
Po besedah Frankovičeve ZIK Črnomelj od sredine 90. let izvaja tudi splošno izobraževalne
programe za Rome po romskih naseljih s področij zdravja in osebne higiene, vzdrževanja,
gospodinjstva, vrtnarjenja, organizira otroška in odrasla literarna srečanja ter likovne
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ustvarjalnice. Poleg tega je na ZIK-u že vrsto let zaposlena ena oseba (preko javnega dela
Pomoč pri socializaciji Romom), ki odraslim Romom nudi oslombo pri iskanju zaposlitve, jih
spodbuja za izobraževanje in društvom pomaga pri prijavah na javne razpise. Raziskava
Poklicno informiranje in svetovanje za Rome iz leta 2006 je pokazala, da je bilo 60 % Romov
na področju intervjuvanja zadovoljnih s svojim položajem in si niso želeli ne izobraževanja ne
zaposlovanja. To je bil vsekakor izziv za Rome in stroko v prizadevanjih za večjo inkluzijo
Romov v izobraževanje kot neizbežen predpogoj za njihovo uspešno integracijo in reševanje
perifernega statusa v družbi.
Po podatkih, ki smo jih pridobili s strani Frankovičeve, je bilo v šolskem letu 2016/2017 v
program osnovna šola za odrasle vključenih 78 udeležencev, od tega jih je bilo 73 oz. 93,6 %
Romov, od tega 28 oz. 38 % iz Lokev. Za primerjavo lahko vzamemo tri predhodna šolska
leta. V šolskem letu 2015/2016 je bilo skupno vpisanih 57 udeležencev, med njimi 54 oz. 94,7
% Romov, od tega iz Lokev 16 oz. 29,6 %. Šolsko leto 2014/2015 je obiskovalo 38
udeležencev, od tega 32 oz. 84,2 % Romov, od tega 7 oz. 21,8 % iz Lokev. V šolsko leto
2013/2014 je bilo skupaj vpisanih 43 udeležencev, od tega 35 oz. 81,4 % Romov, od tega 10
oz. 28,6 % iz Lokev.
šolsko leto

vsi udeleženci

Romi

Romi iz romskega naselja
Lokve
43
35 (81,4 %)
10 (28,6 %)
2013/2014
38
32 (84,2 %)
7 (21,8 %)
2014/2015
57
54 (94,7 % )
16 (29,6 %)
2015/2016
78
73 (93,6 %)
28 (38 %)
2016/2017
Preglednica 5: Število vseh udeležencev, vključenih v osnovno šolo za odrasle, v letih 20132017.
Vir podatkov: Frankovič, 2017.
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Grafikon 4: Število odraslih Romov iz romskega naselja Lokve, vključenih v osnovno šolo za
odrasle, v letih 2013-2017.
Vir podatkov: Frankovič, 2017.
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Večina udeležencev, ki obiskujejo osnovno šolo za odrasle, predstavljajo pripadniki romske
skupnosti (v letu 2016/2017 skoraj 94 %). Od tega že več kot tretjino (38 %) predstavljajo
Romi iz romskega naselja Lokve. V štirih letih se je odstotek dvignil za 10 %. Opazna je
kulminacija zanimanja Romov za izobraževanje, saj se jih vse več vključuje v osnovno šolo
za odrasle.
Za vključevanje Romov v izobraževalne programe je potreben velik impulz. Izvajanje
programov v naselju ne zagotavlja zanesljive udeležbe. Pri izvajanju programa osnovne šole
za odrasle se učitelji soočajo z nekaterimi problemi in izzivi, to so: disciplinske posebnosti
(nizek in nereden obisk, zamujanje, nemir med urami, medsebojni konflikti, neupoštevanje
navodil in pravil), slaba skrb za učne pripomočke, nesledenje spremembam na urnikih in
svojih učnih obveznostih (Frankovič, 2017).
Inkluzija Romov v sistem vzgoje in izobraževanja je odvisen tudi od učinkovitosti ukrepov na
drugih področjih: urejanju bivanjskih okoliščin, zmanjšanje brezposelnosti, napredek na
področju zdravstva itd. S tem bi se Romom zagotovili enakovredni pogoji, napredek bi se
odražal v obliki socialne vključenosti, povečala bi se mreža odnosov in izobraževanje bi bil
naslednji smiselni korak (Muhvič, 2016).

4. 3. 3. SOCIALNO VARSTVO ROMOV V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Območni Centri za socialno delo omogočajo denarno socialno pomoč vsem, ki si ne morejo
zagotoviti preživetja z delom, s pravicami iz dela ali z zavarovanjem in iz drugih virov
oziroma nadomestili in kdor ne more zagotoviti zase in za svoje družinske člane sredstev v
višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni imel vpliva (Denarna socialna pomoč,
2017).
Osnovni znesek za prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v
konstitucionalnem varstvu znaša 292,56 €. Vsaka naslednja odrasla oseba dobi 166,76 €.
Poleg tega lahko državljani Republike Slovenije uveljavljajo še starševski in otroški dodatek
(za prvega otroka 222,35 €, za vsakega naslednjega otroka 193,09 €) (Denarna socialna
pomoč, 2017).
Socialna pomoč
Otroški dodatek
Denarna socialna pomoč

Vsi (vključno z Romi)
1412
547

Romi v občini Črnomelj in
Semič
Cca. 171 družin
Cca. 235:
- 75 samskih,
- 131 družin,
- 29 parov
26
/

79
Varstveni dodatek
456
Izredna denarna socialna
pomoč (l. 2014)
Preglednica 6: Število prejemnikov socialne pomoči v letu 2015 v občini Črnomelj in Semič.
Vir podatkov: Center za socialno delo, 2017.

Podatkov o tem, koliko Romov na Lokvah prejema socialno pomoč, nismo mogli dobiti. So
pa nam po neuradnih ocenah sporočili, da je takšnih oseb veliko. Pridobili smo podatke o tem,
koliko jih je prejemalo denarno socialno pomoč v letu 2015 v občini Črnomelj in Semič. V
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zgornji preglednici je navedeno, da je v letu 2017 otroški dodatek prejemalo okoli 171 družin,
varstveni dodatek pa je prejemalo 26 Romov. Za izredno socialno pomoč (za leto 2014)
podatka ni. Denarno socialno pomoč je dobilo približno 235, od tega 75 samskih, 131 družin
in 29 parov. Več kot polovica prejemnikov denarno socialne pomoči predstavljajo Romi.
Center za socialno delo Črnomelj nam je tudi sporočil, da je bilo v maja leta 2011 172
vlagateljev za DSP, leta 2013 pa 190.

Število vlagateljev denarne socialne pomoči v
občini Črnomelj in Semič v letih
2011, 2013 in 2015
250
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Grafikon 5: Primerjava med številom vlagateljev denarne socialne pomoči v občini Črnomelj
in Semič v letih 2011, 2013 in 2015.
Vir podatkov: Center za socialno delo Črnomelj, 2017.

Romi dobijo denarno pomoč tudi pri Zvezi prijateljev mladine, a le najbolj ogroženi. S pisno
prošnjo lahko za pomoč prosijo na Karitasu. Prav tako je najbolj potrebnim pomoč nudena s
strani Območnega Rdečega križa (v nadaljevanju RK). Oskrbujejo jih z materialnimi stvarmi,
kot so kosovno pohištvo, kuhinjski pripomočki, hrana in obleke. Včasih so območni RK
pomagali tudi finančno, sedaj pa finančno pomoč nudi samo krovna organizacija Rdeči križ
Slovenije. V zadnjem času kapacitete RK niso zadostne in ne morejo nuditi pomoči Romom,
saj je bilo veliko sredstev namenjenih za pomoč beguncem. Pred nekaj leti se je pomoč RK
zlorabila, saj se je hrano, namenjeno pomoči potrebnim, prodajalo.
Veliko Romom denarno socialna pomoč pomeni poglavitni vir dohodka. Nemalo pa se jih
ukvarja z ilegalnimi posli (preprodaja orožja, drog, tablet, avtomobilov), delo na črno,
zbiranje sekundarnih surovin. Zelo radi nabirajo sezonsko sadje (gozdni sadeži, borovnice),
gobe, storže, lipovo cvetje, katerega prodajajo »od hiše do hiše«.
Vloga CSD Črnomelj je poleg dodeljevanja denarno socialne pomoči motiviranje za
izobraževanje Romov, tako otrok kot odraslih, največkrat to poteka v obliki individualnih
razgovorov (Starašinič, 2005).
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4. 3. 4. ZDRAVSTVENO VARSTVO V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Podatki o zdravju Romov so bili dobljeni pri patronažni sestri Zdravstvenega doma Črnomelj,
ki redno obiskuje romsko naselje Lokve. Romi dosegajo krajšo življenjsko dobo (v naselju je
malo starejših ljudi) in večjo umrljivost otrok. Najpogostejše težave, s katerimi se spopadajo,
so respiratorne bolezni, prehladi, kronična obolenja, sladkorne bolezni in debelost. Romi že
zelo zgodaj začnejo kaditi, kar je povod za številna pljučna obolenja. Vse bolj opazne so
psihične bolezni, pretirana živčnost in s tem povezano prekomerno uživanje analgetikov.
Velikokrat je problematično tudi uživanje alkohola. Med njimi prevladuje nizka stopnja
precepljenosti, saj pozabljajo na naslednja cepljenja. Veliko punc ne obiskuje ginekologa,
čeprav bi bilo to nujno. Zanosijo razmeroma zelo mlade, ker nimajo zadostnih informacij o
zaščiti. Patronažne sestre se trudijo stanje izboljšati z rednim informiranjem in obveščanjem
punc.
Na preglede se ne naročajo, v zdravstveni dom hodijo le, kadar je nujno (resnejše poškodbe,
vročina). Kartice zdravstvenega zavarovanja so pri mnogih poškodovane, pogosto pa jih tudi
izgubljajo. Obvezno zavarovanje (zadostuje za urgentne preglede in patronažo) vsem Romom
krije občina, le redki pa imajo urejeno tudi dodatno zavarovanje.
Imajo slabe prehranjevalne navade, jejo slabo in na hitro pripravljeno hrano (konzervirana
hrana, testenine, čipsi), pijejo sladke gazirane pijače. Pojem zdrave prehrane poznajo le
bežno. Ideja je bila, da bi imeli svoje vrtičke (za tovarno Esol naj bi imeli njivo), a problem
nastopi, ker nimajo ustreznega znanja za gojenje vrtnin. Sami tudi nočejo imeti vrtov, saj
pravijo, da jim bi sosedi vse pokradli.
Zdravstveni dom Črnomelj jim redno jim pošilja pošto, opominja jih, kdaj morajo priti na
cepljenja. Ta pošta velikokrat ne pride v prave roke, ker je veliko Romov razseljenih v druge
kraje (največ v Kočevje, Ribnico, Krško), nimajo poštnih nabiralnikov in ker na istem naslovu
živi ogromno družinskih članov z različnimi priimki.
Z zdravstvenega vidika so Romi ogroženi, saj so razmere, v katerih bivajo (utesnjena majhna
bivališča, zasmeteno naselje z odpadki) slabe. Takšno stanje je odraz neizobraženosti Romov.
Za zdravo in kvalitetno življenje je potrebna tudi določena stopnja izobrazbe, znanja in
zavedanja, kaj pomeni živeti zdravo in se tako tudi ravnati.
V letih 2004 in 2005 je bil ZIK koordinator na območju Dolenjske, Bele krajine, Posavja in
Kočevja v projektu »Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja romske
populacije«. V projektu so sodelovale naslednje institucije: Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Krško, Razvojno izobraževalni center
Novo mesto in ZIK Črnomelj. Znotraj projekta so potekale številne dejavnosti, njihov namen
je bil :
-

narediti študijo prehranjevalnih navad in zdravstvenega stanja romske populacije,
osveščanje Romov o pomembnosti zdrave prehrane za varovanje in krepitev zdravja,
spodbujanje romskih družin k odločanju za zdravo prehrano in zdravega načina
prehranjevanja,
usposabljanje romske populacije za pridelovanje zdrave prehrane in
povezovanje različnih partnerjev ter kreiranje mreže partnerskih organizacij, ki bi
lahko prispevale k varovanju in krepitvi zdravja Romov (Analiza položaja ..., 2011).
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4. 3. 5. VARNOSTNE RAZMERE V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Za pridobitev podatkov dejanskega stanja na področju varnosti v romskem naselju Lokve smo
se obrnili na Policijsko postajo Črnomelj. Glavni in najpogostejši akterji ogrožanja varnosti so
streljanje z orožjem, pokanje, kurjenje plastike na kablih in avtomobilih (še posebej moteče
zaradi dima in vonja), kršenje javnega redu in miru, kazniva dejanja ˗ tatvine4 in ropi ter
poškodbe tujih stvari. Vse več je tudi groženj5 in nasilja v družinah6. Hud problem se kaže v
preprodaji orožja, avtomobilov, drog in tablet. Drugi problemi so povezani z varstvom okolja.
Težava varstva okolja v romskih naseljih nastane z zbiranjem odpadnih kovin, saj si s to
dejavnostjo določeni Romi dvigujejo slab življenjski standard. Odpadne kovine običajno
kopičijo ob svojih bivališčih ter jih ob večji količini preprodajo odkupovalcem kovin. V
naseljih prihaja tudi do nelegalne razgradnje odsluženih motornih vozil, ki jo opravljajo
nestrokovne osebe na deplasiranih mestih, ali odslužena vozila celo zakurijo in nato ostanke
prodajo.
4. 3. 6. VERSKO ŽIVLJENJE ROMOV V ROMSKEM NASELJU LOKVE
Romi kot nomadi, ki so potovali po tujih ozemljih, so vedno prevzeli vero večinskega
prebivalstva. V Evropi je bila to krščanska vera – katoliška, grškokatoliška, pravoslavna. V
Bosni, Albaniji in na Kosovu so Romi muslimani, nekateri Romi pa so dandanes
neopredeljeni oz. brez vere. Samo razumevanje in dojemanje vere je preprosto in čustveno.
Pri veri Romov je Marija najbolj čaščena in cenjena. Kipce Marijice (kot ji pravijo sami)
najdemo skoraj v vsakem prebivališču. Romi razlikujejo tudi med dobrim in zlim. Zlo je duh,
satan, hudič, (romsko Beng), ki je zanje še kako resničen in ob nekaterih dogodkih posega v
življenja posameznika. Veliko je vraževerja, klicanja duhov, okultizma in vere v čarovnice in
duhove. Bogoslovje je za Rome težko razumljivo, tudi najbolj preprosto. Romi so kristjani, a
je njihova vera tesno povezana z raznimi poganskimi verovanji, predkrščanskimi običaji in
sodobnimi gibanji, vse skupaj pa je prepleteno z vraževerjem (Kokotec, 2016).
Romi na Lokvah so po veroizpovedi kristjani, razen tistih, ki so se pozneje preselili v naselje
iz bivše Jugoslavije. S cerkvijo kot institucijo niso tako povezani, a njihovo dojemanje vere je
globoko. Zelo radi pridejo v cerkev na blagoslov jedi, krste in razne druge cerkvene obrede.
Cerkvenih porok je izredno malo, ker sami poroko dojemajo drugače - poroka jim pomeni
skupno življenje dveh oseb. Vsako leto sta dva do tri otroka vpisana v prvi razred verouka
(Kokotec, 2017).
Črnomaljski župnik Peter Kokotec je koordinator za pastoralo Romov pri Slovenski škofovski
konferenci. Več kot desetletje se je ukvarjal z Romi na Lokvah in si prizadeval za njihovo
integracijo v širšo družbo. Čeprav jim vera pomeni veliko, župniku pa zaupajo, njegovo delo
prineslo vidnejših rezultatov. Izdal je Romsko-slovenski katoliški molitvenik in Katekizem
dolenjskega in belokranjskega narečja.

4

V Kazenskem zakoniku so tatvine razdeljene na velike in male tatvine. Velike tatvine
(https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/204-clen-tatvina, citirano 2. 5. 2017)
5
Predvsem so tukaj mišljene grožnje med stanovalci romskega naselja Lokve, se pa dogaja tudi med Romi in
Neromi.
6
Pojavil se je primer zanemarjanja mladoletne osebe.
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4. 4. DRUŠTVENA ORGANIZIRANOST ROMOV NA LOKVAH
Leta 2007 so zaradi nestrinjanja z delovanjem Zveze Romov Slovenije izstopila iz zveze tri
romska društva, od tega dve belokranjski: iz Trebnjega, Semiča in društvo Rom iz Črnomlja.
Ta društva so ustanovila Zvezo romskih skupnosti Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in
Posavje, ta ima sedež v Črnomlju (Analiza položaja ..., 2011).
V Preglednici 3 lahko vidimo vsa uradno registrirana društva v romskem naselju Lokve. Teh
je šest, deluje pa tudi neregistrirano društvo Društvo Gele Roma – Odšli so Romi. Največ, tri,
je v naselju kulturno-umetniških društev (Kulturno romsko društvo Vešoro, Romsko društvo
Mavrica, Romsko kulturno umetniško društvo ROMANO GAV), dve politični društvi
(Romsko društvo Rom Črnomelj, Zveza romske skupnosti Slovenije – Bele krajine,
Dolenjske) in eno društvo za pomoč ljudem (Zveza za razvoj romske skupnosti).
Ime društva
Kulturno romsko društvo
Vešoro

Vrsta društva
Kulturno in
umetniško društvo

Zastopnik
Srečko Brezar

Registrirano
29. 7. 2003

Romsko društvo Mavrica

Kulturno in
Liljana Tudija
26. 11. 2005
umetniško društvo
Romsko društvo Rom
Nacionalno in
Anton Hudorovac 5. 2. 2002
Črnomelj
politično društvo
Romsko
kulturno Kulturno in
Henček Kosec
8. 1. 2015
umetniško
društvo umetniško društvo
ROMANO GAV
Zveza romske skupnosti Nacionalno in
Anton Hudorovac 27. 2. 2007
Slovenije – Bele krajine, politično društvo
Dolenjske
Zveza za razvoj romske Društvo za pomoč Zvonko Golobič
17. 2. 2017
skupnosti
ljudem
Preglednica 7: Registrirana romska društva v romskem naselju Lokve.
Vir podatkov: Iskalnik društev, 2017.
V podrobnosti delovanja posameznih društev se nismo spuščali, predstavljenih je nekaj
najbolj vidnih dosežkov Kulturnega romskega društva Vešoro. To je zagotovo najbolj dejavno
društvo, ki je v preteklih letih izdalo veliko publikacij. Predsednik društva je bivši romski
svetnik Srečko Brezar. V kulturnem društvu so izdali romsko zgoščenko, knjigi Naše življenje
(Mengaro življeni) in Zlata orehova vejica (Zlato rihoskari vijica), pesniške zbirke
Belokranjske romske pravljice, Samo malo sreče in Pomlad se prebuja (Spomlad avi) ter
kratke zgodbice o ljudeh in živalih Zajček kratkouhec (Šošoro ka le hine kanora tiknona).
Najpomembnejši prispevek društva je zagotovo Romsko-slovenski slovar avtoric Marine in
Madaline Brezar. V slovarju so predstavljene osnove slovnice romskega jezika in zbranih
7.600 besed, ki jih uporabljajo belokranjski Romi. Slovar je nastal v želji boljšega
razumevanja med Romi in večinskim prebivalstvom. Slovar predstavlja velik korak naprej k
standardizaciji romskega jezika (Brezar M., 2008).
Romska društva imajo veliko vlogo pri integraciji Romov v družbo in imajo možnost, da
večinskemu prebivalstvu približajo kulturo Romov. Na podlagi javnih razpisov bi se lahko
prijavljali na razpise, organizirali okrogle mize, prireditve, se na različne načine kulturno
udejstvovali (gledališče, folklora, koncerti romske glasbe). Vidnejše udejstvovanje je
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pokazalo Kulturno romsko društvo Vešoro, o ostalih društvih nismo zasledili odmevnejših
aktivnosti na kakršnemkoli področju. Tu ostaja prostor za napredek, ki pa mora priti s strani
romskega prebivalstva.
V preteklosti so se društva prijavljala na javne razpise Ministrstva za kulturo in razpise
posameznih občin. Tako so si pridobili sredstva za delo na kulturnem in športnem področju.
Zadnje čase interes društev za projekte upada, razlog za to so pomanjkljiva strokovna znanja
za finančno in vsebinsko vodenje projektov (Analiza položaja ..., 2011).

5. ZAKLJUČEK
Romsko naselje Lokve pri Črnomlju je od mestne naselbine Črnomelj in od istoimenske vasi
Lokve prostorsko izolirano. Prostorska determiniranost pogojuje njihov način življenja, ki je
precej izoliran. Romi se večinoma znotraj naselja družijo med seboj, kontaktov z okoliškim
prebivalstvom imajo malo, kar vodi v določeno stopnjo getoizacije. Živijo v slabih bivanjskih
razmerah – bivališča so majhna in utesnjena, okolica pa je prežeta z raznovrstnimi odpadki in
kupi sekundarnih surovin (odpadnega železja in drugih barvnih kovin). Hiše so razporejene
brez kakršnekoli konfiguracije, stihijsko se širijo v notranjost gozda, ki obdaja naselje.
Večina objektov v naselju je zgrajenih nelegalno in na tujih zemljiščih, zato je poseben
poudarek potrebno nameniti temu, da Romi zemljišča, na katerih prebivajo, počasi odkupujejo
in legalizirajo svoje objekte. Občina Črnomelj je od lastnikov zemljišč odkupila kar nekaj
zemljišč, ki so na voljo Romov, da jih kupijo in si legalno postavijo hišo. Vrednost, po kateri
prodajajo nepremičnine, je 5 evrov na m2, omogočeno pa jim je tudi odplačevanje zemljišč na
obroke. Ne najbolj spodbuden podatek je, da je občina Črnomelj v sedmih letih (2010–2017)
prejela 17 vlog za odkup zemljišča s strani Romov z romskega naselja Lokve, realiziranih je
bilo samo šest. Najbolj zainteresirani za odkup zemljišča so zaradi električnega priključka.
Mnogo se jih kasneje za odkup ne odloči, ker uvidijo, da to dolgotrajen, kompleksen in
predvsem drag postopek (pridobitev ustreznih dokumentov za gradbeno dovoljenje za že
postavljen bivalni objekt, geodetske odmere na zemljiščih). Tudi nesoglasja med samimi
prebivalci romskega naselja pripomorejo k temu, da se ne odločajo za odkup zemljišč, saj ne
želijo, da bi bili nekateri z nakupom zemljišča njihovi sosedi. Ker je večina objektov zgrajena
na nelegalen način, jim je priklop elektrike in vode na bivalni objekt onemogočen. Dostop do
pitne vode imajo, saj je naselje oskrbovano z vodo iz javnega vodovoda, ni pa priključeno na
kanalizacijsko omrežje – to je eden izmed ukrepov, ki ga bodo izvedli v prihodnosti.
Večina Romov je v naselju brezposelnih, po oceni CSD Črnomelj je okoli 20 Romov v
romskem naselju Lokve zaposlenih. Veliki večini prebivalcev romskega naselja Lokve
denarna socialna pomoč predstavlja edini vir dohodka. Razloge za brezposelnost lahko
iščemo v nizki stopnji izobrazbe, pomanjkanju motivacije za delo, dohodek od ilegalnih
poslov idr. Izobrazba je izjemno pomembna za reševanje brezposelnosti, saj nizka raven
izobrazbe pomeni, da so na trgu dela nezanimivi. Potrebna bi bila stimulacija Romov k vpisu
svojih otrok v vrtec, k dokončanju osnovnih in srednjih šol in jim pobližje predstaviti načrte
na področju zaposlovanja.
V vrtec je vpisanih bistveno premalo otrok. V osnovnih šolah število vpisanih Romov niti ni
tako nizko, a kaj ko redki dokončajo osnovno šolo. Obiskovanje vrtca blagodejno vpliva na
znanje in uporabo slovenskega jezika. Opazno je, da tisti, ki so hodili v vrtec, jim slovenščina
ne predstavlja težav. Tistim, ki šola pomeni prvi stik s slovenščino pa mnogokrat potrebujejo
dodatno strokovno pomoč v obliki individualnih ur. Prisotnost romskega pomočnika v šoli je
ključnega pomena, saj predstavlja vez med Romi in Neromi. Vrtec Otona Župančiča se trudi
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romskim staršem približati vrtec kot ustanovo tako, da v naselju izvajajo številne delavnice.
Te so se izkazale za pozitivne, saj je zanimanje za vpis otrok v vrtec naraslo. Če je otrok
vpisan v vrtec, po navadi nadaljuje izobraževanje v osnovni šoli, kjer mu socializacija in
slovenščina ne predstavlja težav. Več težav imajo tisti, ki vrtca niso obiskovali. Na področju
izobraževanja so na ZIK-u naredili veliko, organizirali in izpeljali so mnogo delavnic,
predavanj in izobraževanj. Romom bi bilo treba bolj približati šole, da bi razumeli pomen
izobrazbe in ji kot ustanovi zaupali. Vzgojno-izobraževalne ustanove imajo pomembno vlogo
pri otrokovem odraščanju in razvoju njegovega življenja v prihodnosti.
Zdravstveno varstvo Romov je delikatno področje, saj so razmere, v katerih živijo, skromne.
Majhna in tesna bivališča, slabe higienske navade in neurejenost naselja pripeljejo do slabega
zdravstvenega stanja. Takšno stanje je odraz neizobraženosti Romov. Za zdravo in kvalitetno
življenje je potrebna tudi določena stopnja izobrazbe, znanja in zavedanja, kaj pomeni živeti
zdravo in se tako tudi ravnati. Zdravstveni dom Črnomelj se trudi stanje izboljšati z rednim
pošiljanjem patronažnih sester v naselje in s pozivi na pregled. V sodelovanju z ZIK-om
poskušajo Rome ozaveščati o zdravem načinu življenja (zdrava prehrana in rekreacija).
Institucije so tesno prepletene z romskim naseljem Lokve, zato je njihovo sodelovanje z njimi
ključnega pomena. Institucije morajo narediti vse, kar je v njihovi moči, da Romom
zagotovijo čim bolj optimalne pogoje za življenje. Vsaka je odgovorna za določeno sfero
njihovega življenja in vsaka izmed njih lahko prispeva k izboljšanju njihovega življenja. Za
napredek in uspešno integracijo Romov pa bo potrebno vzajemno sodelovanje in dialog med
institucijami in romsko skupnostjo, iniciativo pa morajo pokazati tudi Romi.
Po videnem in slišanem institucije v občini Črnomelj dobro sodelujejo z romskim naseljem
Lokve. So v rednem stiku in si prizadevajo k večji integraciji Romov v socialno, kulturno,
družbeno in gospodarsko življenje.

6. SUMMARY
The Roma settlement Lokve pri Črnomlju spatially isolated from its eponymous village and
the town of Črnomelj. The spatial determination conditions their way of life which is quite
isolated. Within the settlement, the Roma people mostly associate among themselves; the
contacts with surrounding inhabitants are rare, leading to a certain degree of ghettoization.
They live in poor living conditions – the residences are small and cramped, the vicinity is full
of various waste and piles of secondary materials (waste iron and other coloured metals). The
houses are arranged without any configuration; they are spreading uncontrollably into the
inside of the forest surrounding the settlement.
Most buildings in the settlement are built illegally and on someone else’s land. Because of
this, special emphasis needs to be given to the Roma people slowly beginning to buy the land
they live on and so legalize their facilities. The Municipality of Črnomelj has purchased many
pieces of land from their owners; the land is available to the Roma community for purchase
and so they could build their homes legally. The price of the estate is 5 € per m 2. It is also
possible to pay for the land in instalments. A less encouraging information is that in seven
years (2010–2017) the Municipality of Črnomelj received 17 applications for purchasing an
estate by the members of the Roma settlement Lokve; only six were realised. They are mostly
interested in purchasing land because of the electrical installation. Later, many don’t go
through with the purchase because they realize that it is a long-lasting, complex, and mostly
expensive process (acquiring appropriate documents for a building permit for an already set
residential building, geodetic measurements on the land). Moreover, the conflicts among the
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inhabitants of the Roma settlement add to the fact that they do not buy estate because they do
not want to have certain people as their neighbours. Because most buildings are built illegally,
the supply of electricity and water is not possible. They have access to drinking water because
the settlement is supplied with water from the public water supply, but it is not connected to
the sewerage network – it is one of the measures which is going to be taken in the future.
Most Roma people in the settlement are unemployed. Based on the evaluation of the social
centre CSD Črnomelj, there are around 20 employed Roma people in Lokve. To a large
majority of the inhabitants of the Roma settlement Lokve, financial social support is the only
source of income. The reasons for unemployment can be found in the low level of education,
lack of motivation for working, income from illegal business, etc. Education is essential for
solving the issue of unemployment because the low level of education means that they are
uninteresting on the job market. It is necessary to encourage the Roma to enrol their children
in kindergarten, to finish elementary and secondary school, and to explain the plans in the
field of employment to them in detail.
There are far too few children enrolled in kindergarten. In elementary schools, the number of
enrolled Roma children is not as low but only few finish. Attending kindergarten is beneficial
for the knowledge and use of the Slovene language. Those who first learn Slovene in school
often have problems with it and need additional professional assistance in the form of
individual lessons. The presence of a Roma assistant in school is essential because it presents
a link between the Roma community and those of a different decent. The kindergarten Vrtec
Otona Župančiča tries to connect with the Roma parents as an institution by performing many
workshops, which have proven successful because the interest for enrolling children has
grown. If the child is enrolled in kindergarten, they normally continue their education in
elementary school where socialisation and Slovene are not an issue. In the field of education,
a lot has been done by the institute ZIK; they have organized and carried out many
workshops, lectures, and educational courses. Schools need to get closer to the Roma
community so that they understand the meaning of education and would trust a school as an
institution.
The health care of the Roma people is a delicate topic because their living conditions are poor.
Small and cramped homes, bad hygiene habits, and untidiness of the settlement lead to a bad
medical state. Such a state is a reflection of the non-education of the Roma people. To have a
healthy and quality life, there must also be a certain level of education, knowledge, and
awareness of what it means to live and act healthily. The clinic Zdravstveni dom Črnomelj
tries to improve the state with regular visits to the settlement by the home care nurses and
with summons for an examination. In cooperation with ZIK, they try to educate the Roma
about a healthy lifestyle (healthy diet and exercise).
The institutions are closely intertwined with the Roma settlement Lokve so the cooperation
with them is essential. The institutions must do everything in their power to enable as optimal
living conditions as possible to the Roma community. Each of them is responsible for a
certain sphere of their lives and each of them can contribute to the improvement of their lives.
Mutual cooperation and a dialogue between the institutions and the Roma community is
needed for progress and successful integration of the Roma. The initiative must be shown by
the Roma people.
From what was seen and heard, the institutions in the Municipality of Črnomelj cooperate
well with the Roma settlement Lokve. They have regular contacts and strive for a better
integration of the Roma people into the social, cultural, and economic environment.
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