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Izvleček
Romsko naselje Lokve pri Črnomlju
Lokve pri Črnomlju je največje in najštevilčnejše romsko naselje v Beli krajini.
Razvijati se je začelo šele v 20. stoletju. Po nastanku spada torej med mlajša naselja.
Prvotno ga je sestavljalo več zaselkov. Nastalo je na lokaciji, dostopni peš iz mesta
Črnomelj. Zaradi bližine mesta Črnomelj imajo prebivalci romskega naselja Lokve
boljše možnosti za preživetje, oskrba pa jim je hitreje in bolj dostopna. Hkrati pa je
naselje toliko odmaknjeno, da jim omogoča zasebnost. Naloga se ukvarja z
vprašanji, kakšno je bivalno okolje romskih prebivalcev, kakšna sta struktura naselja
Lokve in način življenja njegovih prebivalcev, kako poznavajo in vrednotijo lastno
okolje, ali se zavedajo njegovih prednosti in slabosti.
Ključne besede: romsko naselje, Lokve pri Črnomlju, Romi, etnična skupnost, Bela
krajina.

Abstract
The Romani settlement Lokve north of Črnomelj
Lokve north of Črnomelj is the largest and the most populated Romani settlement in
White Carniola. It started developing in the 20. century and is so considered as one
of the younger settlements. It originally consisted of several hamlets. The location on
which the Romani settlement was created can be reached by foot from the town
Črnomelj. Due to the proximity to the central town (the town of Črnomelj), the
inhabitants of the Romani settlement Lokve have more options for survival, the
supply is faster and more accessible. At the same time, the settlement is just as
much offset that it offers complete privacy. This dissertation deals with the living
environment of the Romani population, what the structure of the settlement Lokve is
and the way of life of its population, how familiar they are with their own environment
and its value and if they are aware of its strengths and weaknesses.
Key words: Romani settlement, Lokve north of Črnomelj, Romani, ethnic group,
White Carniola.
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1. UVOD
Bela krajina je regija z dolgotrajno romsko navzočnostjo. Romi spadajo med
tradicionalno naseljeno prebivalstvo, ki se je ohranilo do danes. So torej zgodovinska
in avtohtona skupnost. Najstarejši viri o njihovi navzočnosti v Beli krajini segajo v 18.
stoletje, vendar je večina romskih naselij nastala šele v drugi polovici 20. stoletja
(Štrukelj, 2004). Skupna značilnost romskih naselij v Beli krajini je lega na robu mest
in vasi, odmaknjenih v neposredno bližino gozdov ali polj. Najpogostejša oblika
bivališča so zidane hiše in barake. Naselja pogosto niso legalizirana in so zgrajena
na črno. Do njih večinoma vodijo slabše makadamske poti, težava so neurejene
prometne površine in pločniki, gosta pozidava, odplake in odlagališča sekundarnih
surovin. Zaradi slabega socialno-ekonomskega položaja so bivališča Romov
večinoma slabo urejena (Projekt REDUPRE, 2011). Največje romsko naselje v Beli
krajini je naselje Lokve pri Črnomlju. Po nastanku spada med mlajša naselja. Nastalo
je na lokaciji, dostopni peš iz mesta Črnomelj. Kljub vsemu je nekoliko odmaknjeno.
Odmaknjenost mu omogoča bližina gozda. Romom zagotavlja varnost, vir surovin
(gozdni sadeži, gobe, les), skromen zaslužek in neposredno naravo. Naselje z
značilno obcestno lego je ob državni cesti in železniški progi. Prevladujejo zidane
hiše, nekaj je lesenih, ob robu gozda pa stojijo tudi prikolice in kontejnerji.
Romi so v Beli krajini marginalizirana družbena skupina. Marginalnost se kaže na
vseh ravneh, tudi na področju vzgoje in izobraževanja (Projekt REDUPRE, 2011).
V Beli krajini se z izobraževanjem Romov ukvarja Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj (ZIK). Izvaja projekte, povezane s problematiko vključevanja Romov v
vzgojo in izobraževanje: Poklicno informiranje in svetovanje za Rome (2006) (v
nadaljevanju PISR), Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine (2011) ter
Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (2016). S projekti je ZIK želel
prispevati k izboljšanju položaja romske skupnosti v Beli krajini ter hkrati upoštevati
potrebe in koristi pripadnikov te skupnosti. Z njimi je opozoril tudi na zunanje ovire
(neizobraženost, nestrpnost, medsebojna nesoglasja, neenotnost, neenakopraven
položaj žensk in pogosto nerealna pričakovanja romske skupnosti), ki so po
njegovem mnenju še vedno težave pri vključevanju Romov v širši družbeni kontekst
(PISR, 2006).
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1.1. IZHODIŠČA, NAMEN IN CILJI
Stroka skuša najti rešitve vključevanja otrok v večinsko družbo, saj so ponekod Romi
še vedno obravnavani stereotipno, zato ostajajo težave, s katerimi se srečujejo,
nerešene. Med drugim skuša pri njihovem reševanju upoštevati odnos Romov do
območja, kjer živijo, in romsko identiteto. Zastavljena hipoteza predvideva, da
prebivalec romskega naselja Lokve pri Črnomlju zaznava, vrednoti in doživlja okolje,
kjer prebiva, drugače kot večinsko prebivalstvo.
Glavni namen naloge je na podlagi primera romskega naselja Lokve pri Črnomlju v
Beli krajini spoznati življenjski prostor romske skupnosti ter na podlagi anket ugotoviti
predstave romskega prebivalca o lastnem naselju. Naloga se ukvarja z vprašanji,
kakšno je bivalno okolje romskih prebivalcev, kakšna je struktura naselja Lokve in
način življenja njegovih prebivalcev, kako poznajo in vrednotijo lastno okolje ter ali se
zavedajo njegovih prednosti in slabosti. Pri tem skuša ugotoviti težave, s katerimi se
srečuje romski prebivalec, zlasti pa spoznati romski prostor z drugega vidika: kako
Rom zaznava/vrednoti in doživlja okolje, kjer prebiva.
Glavni cilji naloge so opisati bivalni in funkcijski prostor Romov na podlagi primera
romskega naselja Lokve pri Črnomlju, ugotoviti težave, s katerimi se srečujejo
pripadniki omenjene marginalizirane družbene skupine in morebitne priložnosti za
razvoj naselja ter predvideti tveganja in pasti.

1.2. METODE IN TEHNIKE DELA
Raziskovanje in analitična ter deskriptivna metoda temeljita na dostopnih primarnih
virih (knjige, članki, diplomska in magistrska dela1, zborniki, elaborati), ki se nanašajo
na izbrano temo. Zgodovina in kultura Romov sta opisani na podlagi monografije
Pavle Štrukelj Tisočletne podobe nemirnih nomadov (2004). Naloga temelji na knjigi
z naslovom Romi in romska naselja v Sloveniji (2014) avtorja Jerneja Zupančiča. Gre
za prvo znanstveno delo o problematiki romskih naselij pri nas. V nalogi je v ospredju
analiza lokacije in trenutnega stanja največjega romskega naselja v Beli krajini.
Da ne bi prišlo do podvajanja, so določena poglavja teorije povzeta po Romski pomočnik in njegova
vloga v vzgoji in izobraževanju romskih otrok v Beli krajini (Teja Rupčič, 2017).
1
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Naselje spada v občino Črnomelj in se imenuje romsko naselje Lokve pri Črnomlju. V
pomoč je bil tudi projekt REDUPRE (2011), v okviru katerega je bila opravljena
analiza položaja Romov v Beli krajini.
Naloga temelji na uporabi kvalitativne metode, katere skupni cilj je subjektivno
razumevanje romskega prebivalca naselja Lokve pri Črnomlju. Metoda pridobivanja
podatkov je anketiranje na podlagi vprašalnika (anketa). Pogojno spada med
kvalitativne metode. Merijo se kvalitativne informacije: mnenja, vrednote, želje in
ideje. Anketirani so prebivalci romskega naselja Lokve pri Črnomlju. Najprej so
anketirani romski učenci odrasle šole v Črnomlju (osebni stik). Anketiranje je bilo na
ZIK-u Črnomelj v decembru in januarju (2016/2017). Anketirani pa so tudi prebivalci
naselja Lokve pri Črnomlju, na podlagi osebnega stika doma ali na ulici. Anketiranje v
naselju je potekalo konec februarja in marca 2017. V raziskavo so zajeti tudi
posamezni intervjuji in mnenja institucij v Črnomlju, ki se ukvarjajo z Romi (Center za
socialno delo, Občina Črnomelj, župnik Peter Kokotec, Zdravstveni dom Črnomelj).
Anketa je zajela 34 prebivalcev romskega naselja Lokve pri Črnomlju. Sodelovalo je
15 žensk (44 % prebivalk) in 19 moških (56 % prebivalcev). Anketirani po spolu so
bili v raziskavo zajeti naključno, predvsem glede na pripravljenost na sodelovanje.
Prevladuje starostna skupina do 30 let − 68 %. Sledi ji skupina od 31 do 50 let.
Najmlajši anketiranec je imel 15, najstarejši pa 66 let. Povprečno starost anketiranih
je bilo težko določiti, saj se niso želeli opredeljevati po starosti. Visok delež mladih je
posledica izvajanja ankete na odrasli šoli za Rome (starost do 30) let in tudi
pripravljenosti mladih za sodelovanje v naselju (boljše znanje slovenskega jezika).
Osnovna demografska značilnost Romov je, da gre za precej mlado prebivalstvo.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov (zaprta in kombinirana vprašanja). Prvi
del vključuje vprašanja zaprtega tipa, ki se nanašajo na demografske lastnosti
anketiranih: spol in starost. Drugi del anketnega vprašalnika zajema vprašanja
odprtega in zaprtega tipa. Razdeljen je na posamezna področja: ocena naselja
(stanovanjske in bivalne razmere), pripravljenost za njegovo urejanje, medsebojni
stiki v naselju in povezava z mestom Črnomelj. Merska lestvica odgovorov je
vrednotenje. Anketni vprašalnik je enostaven in ima več vprašanj zaprtega tipa.
Pri anketiranju se je pojavilo nekaj težav. Zahtevalo je precej truda, iznajdljivosti in
vztrajnosti, saj Romi niso pripravljeni takoj sodelovati. Težave so bile zaradi
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nerazumevanja slovenskega jezika, strahu pred novostmi in nezaupanja. Pravi
pristop do romskega prebivalstva se doseže šele ob pomoči oseb, ki jim zaupajo. To
so bile romske pomočnice in delavke Centra za socialno delo Črnomelj (CSD), ki ga
že poznajo in sodelujejo z njim. Romski prebivalci niso vedno pripravljeni odgovarjati
na vprašanja (vpliv polne lune, obveznosti, slabo vreme, neurejeni domovi, izostanek
iz odrasle šole za Rome), vendar čez čas pripravljeni vsakega gostoljubno sprejeti v
svoj dom. K temu pripomore tudi njihova radovednost. Ko odgovarjajo na vprašanja,
pogosto odgovorijo tako, kot je zaželeno, ne pa realno. To se kasneje kaže v
nepravilnih in nasprotujočih se odgovorih. Včasih je potrebna tudi dodatna razlaga,
saj velikokrat ne razumejo zastavljenega vprašanja.
Ovira je bilo tudi zbiranje terenskih indikatorjev, saj fotografiranje ni ne dovoljeno ne
zaželeno. To, da pridobiš fotografijo, zahteva veliko zaupanja in pogovora. Oteževalo
je zlasti terensko delo in analizo bivalnih razmer v naselju, potrebno za opis funkcije
naselja in njegove opremljenosti. V nalogo so v slikovno gradivo umeščeni vidni
elementi v pokrajini, pridobljeni na spletu ali iz medijev.
Naloga temelji na predstavitvi in analizi rezultatov, pridobljenih z anketo, intervjuji in
opazovanjem na terenu. Na koncu je povzetek bistvenih ugotovitev. Problematika je
proučena celovito, z upoštevanjem mnenj, občutenja in vrednotenja, značilnih za
osebe, vključene v dogajanje.
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2. IZVOR ROMOV
»Včasi hine Roma zarale čarora. Nane len lengoro nič, ni phuv ni striha višu šero. Hine len
vozo, gra i kuliba. Lengaro misto hine kevgodi avne. Včasi dova hine vešoro ali travnikači.
Roma včasi đane od kraji đi kraji. Cidene pe vozonca, ka andre hine zaprežinde grasta. Ka
nikoneste nane gra, le hine mula ali her. Ladi đane pudive. Zvečer pe ustavinene« (Brezar,
2004, str. 4).

»Nekdaj so bili Romi zelo revni. Niso imeli niti lastnine, zemlje niti strehe nad glavo. Imeli so le voz,
konja in šotor. Njihov dom je bil tam, kamor so prišli. Navadno je bil to gozdiček ali travnik. Romi so
nekoč potovali iz kraja v kraj. Potovali so z vozom, v katerega je bil vprežen konj. Namesto njega so
imeli nekateri mulo ali osla. Potovali so podnevi. Pod večer pa so se ustavili« (Brezar, 2004, str. 30).

»Romi (Cigani), ljudstvo ognja in vetra, s simbolom kolesa na zeleno-modrem polju, že dolga stoletja
brezdomci in večni potniki, odkar so zapustili svojo matično pradomovino Pandžab v Indiji, praviloma
povsod odrinjeni na obrobje družbenega življenja, so se naselili domala po vsem svetu« (Tancer,
1994, str. 21).

Nomadsko ljudstvo, ki se je svobodno gibalo in potovalo po različnih deželah, so
evropski staroselci imenovali Cigani. O svojem izvoru in domovini so pripovedovali
legende, ki so vsebovale izročilo, da so njihovi predniki živeli v Egiptu in da so ga
zapustili zaradi neodpuščenega greha (Štrukelj, 2004).
Prva poglobljena raziskovanja o izvoru Romov segajo v 16. in 17. stoletje, ko so
Bonaventura Vulcanius in Jacob Tomasius ter pozneje v 18. stoletju Heinrich Moritz
Gottlieb Grellmann postavili temelje za nadaljnje raziskovanje izvora romskega
ljudstva (Tancer, 1994). Prvi, ki je na osnovi jezikovnih spoznanj dokazal, da je
njegov izvor v Indiji, je bil jezikoslovec Friedrich Pott (Štrukelj, 2004). Trdil je, da je
romski jezik v osnovi enoten, da izvira iz severne Indije in je soroden sanskrtu. Med
kasnejšimi jezikoslovci, ki so se ukvarjali s problematiko izvora Romov, je tudi
romolog slovenskega rodu Franc Miklošič (Štrukelj, 2004). Napisal je delo »Über die
Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas, 1872–1880« − o narečjih in
selitvah evropskih Romov (Štrukelj, 2004). P. Štrukelj (2004) meni, da je dokazoval,
da je prvotna domovina Romov v severozahodnem delu indijske mejne pokrajine
5

(Pandžab), v dolini južnega Hindukuša. O sorodstvu z Indijci pričajo tudi temnejša
polt, črni lasje in oči, srednja rast in nekateri običaji (Cigut, 2000).

2.1. ROMI KOT ETNIČNA SKUPNOST
Romsko ljudstvo označujejo etnične posebnosti, ki so posledica njihovega načina
življenja (Štrukelj, 2004). Gre za etnično skupino, ki ni oblikovala skupne nacionalne
zavesti (Mirga, Mruz, 1997).
Etnija je »družbena skupina s skupnimi značilnostmi (skupna religija, navade, norme
in vrednote, jezik, tradicija itd.), zaradi katerih se članice in člani določene etnične
skupine razlikujejo od drugih skupin (etnij, narodov itd.)« (em, 2009). Na podlagi
skupne dediščine oziroma skupnih značilnosti se etnična skupina enači in poveže
med sabo. Zave se svoje etnične pripadnosti in hkrati prepoznava razlike v primerjavi
z drugimi etničnimi skupnostmi (Medkulturni …, 2011). Prav prepoznavanje razlik »z
›Drugimi‹ v dobršni meri tudi zameji etnično skupnost kot ›Nas‹« (Medkulturni …,
2011, str. 15). S pojmom etnija Michael Haralambos in Martin Holborn opišeta
družbene odnose na podlagi kulturnih razlik. Etnija nima genetske zasnove, temveč
gre za skupnost ljudi, ki imajo enako kulturo in zavest o enaki pripadnosti z vezmi
skupnega bivanja (cv: Južnič, 1987).
Dragoljub Acković pojasnjuje, da Romi niso imeli potrebe po ustanavljanju skupne
države, saj so bili skozi stoletja nomadi in tako brez svojega ozemlja. Niso si ga
prisvajali, temveč jih je povezalo le začasno. Vez je bila časovna, brez simboličnih
elementov, zato ni zagotavljala osnov za nasledstvo. Novim kulturam in skupnostim,
kjer so bili naseljeni, so se prilagodili na način, ki jim je omogočal preživetje in
nadaljnjo ohranitev identitete (Acković, 2011). Romi so svojo identiteto ohranjali s
kulturo in pri tem izhajali »iz bistva romskosti – ›biti Rom‹ v okolju gadža« (Acković,
2011). Gadžo je za Rome oseba, ki ni romskega rodu, oziroma civil, tujec (Štrukelj,
2004). »Romi so gradili identiteto na področju kulturne družine in sorodstva, odnosov
z drugimi in različnih modelih adaptacije, razumevanja časa tukaj in zdaj. Drugi svojo
identiteto označujejo z zgodovino in tradicijo« (Štukelj, 2004, str. 9-10). Trajko
Petrovski opozarja, da tudi Poy piše o konceptu kulturne identitete kot »… kolektivne
zavesti oziroma občutenja pripadnosti, ki temelji na zavesti o skupnih opredelitvah
6

(jezik, rasa, ozemlje, vera, običaji) in v dani situaciji predstavlja podlago za
identifikacijo« (Petrovski, 2003, str. 195). Romska kultura je tesno povezana z
drugimi narodnimi kulturami. Razvila se je in se še vedno razvija na osnovi
tradicionalnih vrednot. Romi ohranjajo različne etnične komponente, vendar jih
dopolnjujejo s sodobnimi vrednotami. Zanje so pomembni njihova kultura, običaji,
jezik in ljudsko izročilo. Če tega ni, so podvrženi asimilaciji (Petrovski, 2003).
Po Ustavi Republike Slovenije se ta etnična skupnost imenuje Rom. Za to se je
skupnost odločila na prvem kongresu Romov leta 1971 v Londonu (Horvat - Muc,
2011). Določila je tudi simbola skupnosti (zastavo in himno) ter poenotila romski jezik
romani čhib, najvažnejši sklep pa je bil, »da je edino in pravo ime našega naroda
Romi« (Horvat - Muc, 2011).
P. Štrukelj trdi, da ne poznamo izvora imena Cigan, čeprav je ime razširjeno v vseh
evropskih jezikih: madžarsko – Cigány, francosko – Tzigane, nemško – Zigeuner,
špansko – Gitano, srbsko-hrvaško – Ciganin (Horvat - Muc, 2011). Razširjeno je tudi
poimenovanje Sinde – naš človek (Sinti − ljudje), tudi Cales, Tatari, Karači – črn
(Štrukelj, 2004). To nomadsko ljudstvo so evropski staroselci že pred več stoletji
imenovali Cigani (Štrukelj, 2004). Horvat - Muc piše o tem, da naj bi se vzdevek
Cigani razširil po Evropi iz Bolgarije in Romunije ter se udomačil vse do Nemčije
(Horvat - Muc, 2011). V Sloveniji živijo tri romske skupine (dolenjski, prekmurski in
gorenjski Romi). Slednji so skupina Sintov, ki sicer spada k Romom, vendar se
razlikuje od drugih dveh skupin (Janko Spreizer, 2002).
Pojem Rom izhaja iz prvotne domovine, v Evropi pa so ga uveljavili evropski Romi.
Beseda Rom pomeni človek, v množini pa ima obliko Roma (ljudje). Romi uporabljajo
za poimenovanje človeka svojega rodu besedo Rom (Štrukelj, 2004). Horvat - Muc
piše o interpretaciji Potta, da beseda d'oma izhaja iz jezika hindi in pomeni človeka
na najnižji družbeni lestvici. Znana sta tudi izraza lom in dom, pri čemer se je črka r
spremenila v l in d. V starem indijskem jeziku označuje beseda doma ljudi, ki se
ukvarjajo z glasbo in petjem (Horvat - Muc, 2011).
Z razlikami v pomenu obeh imenovanj se ukvarjajo tako imenovani romologi in drugi
raziskovalci (sociologi, socialni antropologi in zgodovinarji …) ter romski aktivisti.
Izrazov ne zamenjujejo, temveč uporabljajo različne denominacije (Janko Spreizer,
2002). S tem se je ukvarjala Alenka Janko Spreizer v delu Vedel sem, da sem Cigan
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– rodil sem se kot Rom. Poudarja, da je pri izrazih Rom in Cigan »mehanično
nadomeščanje enega izraza z drugim reduktivno, saj je izraz Rom praviloma oznaka
za del ciganskih skupin« (Janko Spreizer, 2002). Meni, da se z nadomeščanjem
izraza Cigan z izrazom Rom zabriše to, da okolica uporablja izraz »Cigan«, čeprav
ga Romi v svojem jeziku ne uporabljajo, temveč kot lastno imenovanje le, če govorijo
slovensko. Strinja se, da je izraz »Cigan« slabšalen in meni, da je raba obeh
denominacij odvisna od konteksta in rabe jezikovnega koda (Janko Spreizer, 2002).
Razlago za besedo Cigan navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika (2017). Za
razlago besede Rom za pripadnika ljudstva pa ni gesla: »cigàn -ana m 1. pripadnik iz
Indije priseljenega ljudstva, navadno brez stalnega bivališča: pravili so, da cigani
kradejo otroke; ogrski cigani; tolpa ciganov; črn kot cigan; laže kot cigan∙ ekspr. je tak
cigan slabo oblečen; ekspr. pri nas je kot pri ciganih vse je v neredu; smeje se kot
cigan belemu kruhu široko, na vsa usta. 2. slabš. zvit, lahkomiseln ali malopriden
človek: to ti je pravi cigan; še hujši cigan je, kot si ti; potepa se, cigan / kot psovka
cigan ciganski« (SSKJ, 2017). Beseda se torej nanaša na ekspresivno rabo (s
slabšalnim pomenom) in ne pomeni le pripadnika priseljenega ljudstva.
V Slovenskem pravopisu je izraz Cigan − Cigàn -ána m, preb. i. (ȁ á) Rom Cigánka e ž, preb. i. (ȃ) Rominja cigánski -a -o (ȃ) − (prav tam) označen kot sinonim za izraz
Rom. Oznaki »cigàn -ána m, člov. (ȁ á) slabš. |zvit, malovreden človek| cigánka -e ž,
člov. (ȃ) slabš« (SSKJ, 2017) pa navajata slabšalni pomen besede. Enako velja tudi
za izraze ciganče, ciganija, ciganiti, ciganski (Toporišič, 2001).

2.2. ROMANI ČHIB – ROMSKI JEZIK
Romi govorijo romski jezik – romani čhib. Izposojenke v romskem jeziku nakazujejo
smer, od koder so Romi prišli. Jezik se je skozi stoletja selitev Romov dopolnjeval z
drugimi jeziki, se spreminjal ter prilagajal jeziku in narečjem staroselcev, saj so Romi
živeli med različnimi narodi. Tako so se postopno (v različnem okolju) oblikovala tudi
romska narečja (Štrukelj, 2004), specifika tega jezika. V Sloveniji so tri narečne
skupine: dolenjska jezikovna skupina govori narečje hrvaških Romov, prekmurska
narečje madžarskih Romov in gorenjska narečje avstrijskih Romov (Štrukelj, 2004).
Jezik se je pri Romih ohranjal medgeneracijsko v govorni obliki (Klopčič, 2007).
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Uveljavil se je tudi v poeziji in glasbi. Pisno obliko so sprejeli na že omenjenem
prvem

svetovnem

romskem

kongresu

(1971), ko

so

določili podlago

za

standardizacijo romskega jezika (Klopčič, 2007). »Romski jezik je bogata zakladnica
romske tradicije, ki je spričo posebnega življenjskega stila premična in manj vezana
na točno določeno lokacijo (stalno bivališče; pravzaprav regijo oziroma območje),
zato pa tem bolj naslonjena na ustno izročilo in mitologijo« (Zupančič, 2014, str. 29).
Romi so torej manjšina, ki govori dva jezika. Večina anketiranih še vedno uporablja
romski jezik in se doma sporazumeva samo romsko (68 %). Slovenščino uporabljajo
v šoli ali pri delu. Tisti, ki v romskem naselju Lokve govorijo romsko in slovensko, so
iz mešanih zakonov, živijo v predelu »gornje« Lokve ali pa imajo osnovnošolsko
izobrazbo. Romi poudarjajo, da je treba ohranjati romski jezik. Jezik jim služi tudi kot
»skriti jezik«, ki ga civilno prebivalstvo (gadže) ne razume. Menijo, da se bodo otroci
slovenščine naučili v šoli, zato jih ne spodbujajo, da bi se je učili.

Slika 1: Jezik sporazumevanja v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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3. ROMI V SLOVENIJI
3.1. NASELITEV ROMOV NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE
O zgodovini navzočnosti Romov na naših tleh so na voljo skopi podatki. Pomembni
so omembe in poročila o Romih v Srednji Evropi, saj kažejo na to, da so jih poznali in
da so bili navzoči na naših tleh. Njihova navzočnost na ozemlju današnje Slovenije
sega že v 14. stoletje. To dokazuje zapis iz leta 1387: v škofijski sodni kroniki iz
Zagreba je omenjen Cigan iz Ljubljane (Štrukelj, 2004). V Sloveniji imamo najstarejše
znane arhivske listine iz 15. stoletja. V njih sta zapisana ime Cigan, ki pripada dvema
družinama, in tudi podatek, da so bili prvi romski naseljenci na ozemlju sedanje
Slovenije Romi kovači (Horvat - Muc, 2001; Štrukelj, 2004). Omembe v arhivskih
listinah so torej viri in tudi dokazi o navzočnosti Romov na našem ozemlju.
Konkretnejši zapisi (sodne listine, odredbe in okrožnice), ki so obravnavali
problematiko Romov, segajo v 17. stoletje (Horvat - Muc, 2011). To je tudi stoletje, ko
so indijske nomade v Evropi preganjali (Štrukelj, 2004). O času najhujšega
preganjanja in sovražnosti do Romov pri nas pričajo ohranjeni viri (Horvat - Muc,
2011). Eden od virov »je na primer rabeljski račun iz leta 1691, ki priča, da so v
Ljubljani izpolnili smrtno obsodbo nad Ciganom Andrejem iz Kranja« (Horvat - Muc,
2011). Zapisi o Romih so tudi v cerkvenih matičnih knjigah, ne samo v sodnih
listinah, odredbah in okrožnicah (Tancer, 1994). Matični zapisi iz 18. stoletja pričajo,
da so bili Cigani znani že na večjem ozemlju sedanje Slovenije, ne le na Gorenjskem
in v Ljubljani (Štrukelj, 2004). Romi so za naselitev izbirali kraje blizu pokrajin in
dežel, kjer so se v preteklosti že naselile številčnejše skupine Romov. Tisti, ki so se
naselili pri nas do prve svetovne vojne, so prišli v dveh valovih. Prvi val je prišel iz
severovzhodne Slovenije. Gre za največji dotok tega ljudstva, ki je poselilo predvsem
obmejne kraje Slovenije. Drugi val Romov pa je prišel iz jugovzhodne Slovenije. To
so bili nomadi, ki so potovali skozi dežele (Horvat - Muc, 2011; Štrukelj, 2004).
Naseljevanje prekmurskih, dolenjskih Romov in gorenjskih Sintov je potekalo v
daljšem obdobju iz treh različnih smeri. Predniki Romov iz Prekmurja so prišli prek
Madžarske, predniki dolenjskih in belokranjskih Romov prek Bosne in Hrvaške,
predniki gorenjskih Romov pa iz današnje Avstrije in Nemčije. Na geografskih
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območjih Slovenije (v Prekmurju, na Dolenjskem in deloma na Gorenjskem) so se
tudi ustalili (Tancer, 1994).
Romske etnične skupnosti v Sloveniji niso velike. Spadajo med avtohtone Rome in
večinoma živijo na podeželju. Nekaj jih živi v večjih mestih − Ljubljani, Mariboru,
Celju in Velenju (Zupančič, 2014). Ti Romi so se naselili pozneje, pogosto zaradi
ekonomskih razlogov in socialnega položaja. Imenujemo jih tudi novodobne
manjšine, saj spadajo v skupino netradicionalno naseljenih Romov iz nekdanje
Jugoslavije. Pravijo, da govorijo balkanski romski dialekt in da spadajo k plemenskim
skupinam Romov, kot so Gurbeti, Koritari, Aškalije in Čergari (Horvat - Muc, 2011).

Slika 2: Poselitev Romov in Sintov v Sloveniji

Vir: Tematski atlas romske poselitve v Sloveniji, Geodetski inštitut Slovenije, 2013, str. 11.
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3.1.1. Naseljevanje Romov na Dolenjskem in v Prekmurju ter Sintov na
Gorenjskem
O začetkih naseljevanja Romov na Dolenjskem vemo malo. Podatki o prejšnjih
prebivališčih so preskopi, da bi zadostovali za natančnejšo opredelitev (Štrukelj,
2004). Jezikoslovec Rade Uhlik je raziskoval migracije Romov iz balkanskih dežel na
osnovi jezika. Ugotovil je, da so prišli turški Cigani do gornjega Pokuplja in Slovenije
− gradivo je ohranjeno v rokopisu (Horvat - Muc, 2011). Njihove etnične pripadnosti
hrvaškim ciganskim plemenom ne moremo opreti na študije, edini verodostojni viri o
tukajšnjih Romih so rojstne matične knjige iz 18. stoletja (Horvat - Muc, 2011).
Dolenjski Romi so naseljevali okolico Kočevja, Krško dolino, druge dolenjske kraje in
Belo krajino (Štrukelj, 2004). Slednja velja za regijo dolgotrajne romske navzočnosti.
Tukajšnji Romi so tradicionalno naseljeno prebivalstvo in avtohtona skupnost.
Najstarejši viri o njih segajo v 18. stoletje, vendar je večina romskih naselij nastala
šele v drugi polovici 20. stoletja (Štrukelj, 2004). Dolenjski Romi so se torej naselili v
obmejnem pasu s Hrvaško in v dolini Krke (Štrukelj, 2004). Matični zapisi pričajo, da
so najbolj znani Hudoroviči, Hudorovci, Udorovci. Rod naj bi prišel iz naselij
jugozahodno od Karlovca ter se naselil v Beli krajini in Kočevju (Horvat - Muc, 2011).

Naseljevanje Romov v Prekmurju je povezano z Romi, živečimi na Madžarskem.
Konec 14. stoletja so bili znani v komitatu Somgy, blizu slovensko-prekmurskega
ozemlja (Horvat - Muc, 2011). Zgodovinski dogodki (turški vpadi v 15. in 16. stoletju,
neurejene razmere med plemiči in kmeti, Romi kot cenena delovna sila plemičem v
17. in 18. stoletju) so sprožili razseljevanje v obrobnih prekmurskih krajih; to je
spreminjalo prebivalstveno podobo Prekmurja (Horvat - Muc, 2011). O navzočnosti
Romov pričajo matične knjige v Lendavi, Dobrovniku, Murski Soboti, Tišini, Cankovi,
Rogaševcih in Pertočah, ki segajo v 18. stoletje, pa tudi madžarski pisani viri iz 19.
stoletja (Štrukelj, 2004). Matične knjige so vir proučevanja selitvenih poti, pomembnih
za ugotavljanje etničnih značilnosti prebivalstva (Horvat - Muc, 2011). V Prekmurje so
Romi prišli iz Madžarske, Avstrije in Hrvaške ter se ustalili ob madžarski, avstrijski in
hrvaški meji. Več se jih je priselilo v času Marije Terezije in Jožefa II., ko so jih
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prisilno naseljevali in zaposlovali (Štrukelj, 2004). Zanje so značilni priimki Horvat,
Šarkozi, Kakas, Baranja, Czene, Kolompar, Farkas (Štrukelj, 2004).

Gorenjski Sinti in romske skupine drugje po Sloveniji (Prekmurje, Dolenjska) se
razlikujejo po načinu življenja in narečju (Horvat - Muc, 2011). Preden so gorenjski
Romi prišli v naše kraje, so pripadali skupini Sintov v Avstriji − okolica Beljaka,
Celovca, Judenburga in obmejni štajerski kraji (Štrukelj, 2004). P. Štrukelj trdi, da
pričajo o njihovi tukajšnji navzočnosti matične knjige iz 19. stoletja v Radovljici, na
Jesenicah, v Kranjski gori, Kamni Gorici, Dobravi pri Kropi in Kropi. Na Gorenjskem
so se pojavili kot Rajhardi (Štrukelj, 2004). Njihovo številčnost v preteklosti je težko
določiti, saj so se stalno selili (Horvat - Muc, 2011). Imeli so se za gosposke, saj so
bili godbeniki, brusači in okrog so hodili z vrtiljakom (Horvat - Muc, 2011).

3.1.2. Romi v Beli krajini
Romi so v Beli krajini naseljeni v vseh treh občinah: Črnomelj, Semič in Metlika. V
občini Črnomelj živijo v štirih romskih naseljih: Lokve, Kanižarica, Drenovec in Čudno
selo ter na robu vasi v posameznih hišah v Rodinah, Dobličah, Ručetni vasi in na
Cerkviščih. V občini Semič živijo v romskem legaliziranem naselju Sovinek ter na
obrobju vasi Vrčice, Blatnik, Srednja vas, Črmošnjice in v središču Semiča. V občini
Metlika živijo v kar petih romskih naseljih: Rosalnice (Boriha), Svržaki, Križevska vas,
Dobravice, Gradac, na obrobju vasi Krmačina in v središču Metlike (Žagar, Barborič,
2013).
Poselitveni prostor Romov je pretežno podeželski. Prevladujejo manjša naselja in
zaselki (Zupančič, 2014). Skupna značilnost romskih naselij v Beli krajini je lega na
robu mest in vasi, v neposredni bližini gozda ali polj. Najpogostejša oblika bivališča
so zidane hiše in barake. Naselja pogosto niso legalizirana. Do njih vodijo slabše
makadamske poti, težava so tudi neurejene prometne površine in pločniki, gosta
pozidava, odplake in odlagališča sekundarnih surovin. Zaradi slabega socialnoekonomskega položaja so bivališča večinoma slabo urejena. Romi so marginalizirana
družbena skupina in njihova družbena obrobnost se kaže na vseh ravneh, tudi na
področju vzgoje in izobraževanja (Projekt REDUPRE, 2011).
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Slika 3: Romska naselja v Beli krajini

Vir: Projekt REDUPRE, 2011, str. 6.

3.2. POLOŽAJ ROMOV V SLOVENIJI
Zupančič meni, da so Romi »sorazmerno številčna, prostorsko razpršena, socialno
razslojena, v različne skupine razdeljena, a navsezadnje organizirana populacija«
(Zupančič, 2014, str. 25).
V Sloveniji je po popisu prebivalstva o narodnostni pripadnosti iz leta 2002 živelo
med 7.000 in 12.000 (ne)avtohtonih Romov. Po ocenah v dokumentih Evropske unije
so takrat Romi sestavljali 0,5 % prebivalstva. To je nekje med 6.500 in 10.000 oseb
(Strategija …, 2004, str. 8). Zadnji dostopni podatki uradnega popisa so pokazali, da
se je za Rome opredelilo 3.246 prebivalcev (Strategija …, 2004). Uradni podatki se
razlikujejo od neuradnih. Center za socialno delo na območju Dolenjske recimo za
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leto 2002 navaja 2.246 Romov (Klopčič, 2005). Država si pri zbiranju podatkov
pomaga s kombiniranim pristopom. To pomeni, da poleg popisa prebivalstva
upošteva evidence romskih društev, socialnih služb, nevladnih organizacij, zavodov
za zaposlovanje in podatke romskih koordinatorjev (Klopčič, 2005).
Romska manjšina v Sloveniji je po številu primerljiva z madžarsko in italijansko
narodnostno manjšino, toda od njiju se demografsko, socialno, pravno in ekonomsko
razlikuje (Zupančič, 2014). Pri nas je z zakonodajo deležna posebne zaščite. Romi
so priznani kot manjšina z lastnimi etničnimi značilnostmi (zgodovina, lastni jezik in
kultura). Ustava jim zagotavlja pravico do njihovega ohranjanja (Obreza, 2003;
Nacionalni program …, 2010). Romska skupnost kot etnična skupnost pri nas ima
torej po ustavi položaj in posebne pravice, ki jih ureja Zakon o romski skupnosti v
Republiki Sloveniji (2007; v nadaljevanju ZRomS-1). »ZRomS-1 določa skrb državnih
organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih
pravic romske skupnosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in lokalni
ravni ter financiranje« (Nacionalni program …, 2010, str. 4). Država z zakonom
zagotavlja uresničevanje posebnih pravic Romov na področju kulture, zaposlovanja,
izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, varstva okolja, urejanja
prostora. Omogoča jim obveščanje in soodločanje v javnih zadevah ter zagotavlja
sredstva za potrebe romske skupnosti (Nacionalni program …, 2010). Poleg tega
zakona ureja pravice in status Romov še druga področna zakonodaja (Nacionalni
program …, 2010). Eden od področnih zakonov je Zakon o lokalni samoupravi
(1993), na podlagi katerega lahko Romi sodelujejo v javnih zadevah na lokalni ravni.
Avtohtoni pripadniki imajo poleg splošne volilne pravice še posebno volilno pravico. S
seznamov romskih volilnih upravičencev lahko izvolijo romskega svétnika (Obreza,
2003). Z ustanovitvijo Sveta romske skupnosti, ki zastopa interese skupnosti, je bila
Romom leta 2007 omogočena večja politična participacija (Horvat - Muc, 2011).
Romsko skupnost na občinski ravni zastopajo izvoljeni predstavniki – romski svétniki.
Največ Romov živi v Prekmurju, Beli krajini, Posavju in na Dolenjskem (Horvat - Muc,
2011). Njihov položaj se razlikuje na področju sociale, šolstva in bivalnih razmer.
Življenjske razmere so marsikje slabe – nimajo pitne vode, elektrike, neurejena
naselja, težave pri zaposlovanju in vključevanju v izobraževane (Horvat - Muc, 2011).
Zupančič opozarja, da osebe, ki so izvorno Romi (potomci romskih staršev) in se
opredeljujejo po narodni pripadnosti, tako opredeljujejo zlasti zaradi socialne
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stratifikacije, ne etnične identifikacije. Zato so Romi »statistično« izrazito marginalna
populacija in to še povečuje občutek njihove družbene obrobnosti (Zupančič, 2014).
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4. ROMSKO NASELJE LOKVE PRI ČRNOMLJU
Življenjski prostor Romov še ni dokončno oblikovan, saj so se stalno naselili šele v
drugi polovici 20. stoletja. Romska naselja pri nas so torej po nastanku mlajša
(Zupančič, 2014). Zaradi nenačrtovane gradnje, načina življenja in pomanjkanja
sredstev so se oblikovala v poseben, od staroselcev ločen naselbinski sistem.
Posebnosti so v lokaciji, strukturi in fiziognomskih značilnostih. Po času nastanka,
značilnih potezah prostorskega razvoja, tlorisni zasnovi in gradbenih potezah se
razlikujejo od slovenskih naselij (Zupančič, 2014). P. Štrukelj navaja, da se današnja
romska naselja »nenehno spreminjajo, nekatera se povečujejo, druga zmanjšujejo,
nastajajo tudi nova, skratka življenjski prostor naših Romov še ni dokončno
oblikovan« (Štrukelj, 2004, str. 93). Kolo, njihov simbol, je zrcalna slika romskega
pogleda na prostor, ki mu lahko rečemo prostor v premikanju (Zupančič, 2014).
Jernej Zupančič opredeljuje romsko naselje takole: »To so prostorsko-socialne enote,
v katerih predstavljajo Romi večino prebivalstva. Po imenu so del ostalih (slovenskih)
naselij, po strukturi so vsaj izvorno suburbani ali ruralni slumi, po velikosti pa tvorijo
separatni del drobnonaselbinskega sistema« (Zupančič, 2014, str. 217). Izraz, navaja
Zupančič, je nastal deloma iz zadrege, saj gre za vprašanje poimenovanja prostorsko
združenega in funkcijsko povezanega agregata bivalnih enot, kjer živijo pretežno
Romi. Pojem je bistveno širši in ne govori le o bivalnih razmerah, temveč zajema
celotno ožje območje, kjer bivajo Romi, in površine, ki so z območjem neposredno
povezane. Te prostorsko-socialne enote pogosto niso samostojna statistična naselja
s hišnimi številkami. Na enem naslovu ali hišni številki pogosto živijo tudi drugi
stanovalci naselja. Naselja se funkcionalno ne vključujejo v statistično opredeljena
naselja. Zemljevidi in pregledni deli vključujejo le manjši del (Zupančič, 2014).
Avtor poudarja, da so imena romskih naselij zapisana različno. Pri poimenovanju ni
jasnega pravila, saj so ime pogosto določili sosedje, ne Romi sami. Naselje se lahko
imenuje po kraju, ki je bil najbližje lokaciji stalne naselitve in so mu kasneje dodali
hišne številke, lahko po hišni številki, ki je obstajala pred stalno naselitvijo (naselitev
praznih objektov z romskim prebivalstvom, značilna za Belo krajino), lahko po
ledinskem imenu, družinskem poglavarju ali ima samostojno ime. Taki naselji sta
Ljubljana in Maribor v Prekmurju (Zupančič, 2014).
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Slika 4: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju

Vir: PISO: Občina Črnomelj, december, 2016.

Lokve pri Črnomlju so največje in najštevilčnejše romsko naselje v Beli krajini.
Naselje se je začelo razvijati šele v 20. stoletju in spada med mlajša naselja (Štrukelj,
2004). Razprostira se na 98.951 m2. Po neuradnih podatkih iz leta 2015 ima 356
prebivalcev (Občina Črnomelj, 2017). Naselje je strnjeno na obeh straneh regionalne
ceste 216, odsek 1178, in moteče za promet, saj ima skoraj vsaka hiša svoj
priključek na regionalno cesto. To je za Direkcijo RS za ceste nesprejemljivo (Občina
Črnomelj, 2012). Naselje je po eni strani blizu mesta, po drugi pa ima gozdno
zaledje. Mimo pelje železnica iz Semiča proti Črnomlju (Zupančič, 2014). Ob gozdu
so domovi razporejeni gručasto (Štrukelj, 2004). Prvotna zasnova v gručah se počasi
spreminja, gradbena struktura pa deloma kaže modernizirano podobo (Zupančič,
2014). Naselje Lokve je v Beli krajini najpomembnejše romsko središče in edino, ki
ima največ možnosti za razvoj (Štrukelj, 2004). Na topografskih kartah je označeno
kot romsko naselje Hudorovac in romsko naselje Brajdič (Zupančič, 2014).
Zgodovino priseljevanja je podrobneje opisala P. Štrukelj leta 2004. Ugotavljala je, da
so družine z enakim rodbinskim priimkom živijo skupaj in ločeno od družin z drugim
rodbinskim priimkom. Prvi naseljenec v naselju Lokve je bil prevoznik s konji, Luka
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Hudorovac, čigar parcela po podatkih meri hektar. Okrog očetove hiše so se kasneje
naselili sinovi in hčere. Hiše so bile zidane in zgrajene po načrtih urbanističnega
zavoda v Črnomlju. Omenjenega leta so imele v sredini dvorišče, na eni strani
zgradbe pa obdelovalno površino. Ločeno od te rodbine stoji druga skupina hiš z
rodbinskima priimkoma Kosec in Tudija. Hiše so na levi strani ceste in preprostejše,
lesene, ometane in pobeljene, dvorišča pa urejena (Štrukelj, 2004).
Najbližje vasi Lokve je na desni strani ceste zgradil novo zidano hišo najpremožnejši
vaščan, po poklicu miner. Priimek je spremenil v Potokar. Naslednja skupina hiš je
ločena od Potokarjeve in je bliže Črnomlju. Tukaj bivajo mlajše in starejše osebe z
različnimi rodbinskimi imeni. Družine so se priselile iz okolice Novega mesta. Skupina
hiš na tem območju je najštevilčnejša. Hiše so zidane, tudi lesene, barake ali lesene
kmečke hiše, ki so jih pripeljali od drugod in postavili v naselju (Štrukelj, 2004).

Na sliki 5 se vidi, da 79 % anketiranih že od rojstva živi v naselju. Visok odstotek je
lahko posledica anketiranja mladih. Naselje je stalno naseljeno in za Lokve velja, da
večina prebivalcev že od rojstva živi tukaj. Drugi so se priselili predvsem zaradi
partnerja (poroke) ali slabih odnosov v naselju, kjer so prebivali prej. Prišli so iz
romskih naselij blizu Novega mesta, Krškega, Semiča in Kanižarice pri Črnomlju.
Mešanih zakonov je v tem naselju malo. Romsko-slovenskih ali romsko-albanskih
zakonov je malo. Prebivalci menijo, da je romsko naselje Lokve pri Črnomlju
ugodnejše za življenje kot naselje pri Novem mestu. Tukaj se počutijo bolje.
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Slika 5: Bivališče v času rojstva na Lokvah pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

4.1. LOKACIJA ROMSKEGA NASELJA
Romska naselja so podeželski pojav, značilen za periferna območja. Pri nas se
navezujejo na subpanonski predel, kamor spada tudi Bela krajina. Naseljevanje
Romov je bilo odvisno od več dejavnikov. izbirali so zemljišča, ki so bila na voljo, ali
tista, kjer ni bilo odpora domačega prebivalstva. Večinoma so si jih prisvojili in jih
uzurpirali. Hiše obdajajo zemljišča, ki niso v lasti Romov. Delujejo kot nepovezan
element naselja. Od tod značilna tlorisna oblika. Sčasoma je postala struktura naselij
drobnonaselbinska, saj so hitro rastoče nove skupine romskega prebivalstva tvorile
nova jedra. V naselju je nadpovprečna gostota stavb na prostorsko enoto. To kaže
na to, da se naselje razvija navznoter, ne navzven, kot je običajno (Zupančič, 2014).
Naselja so umaknjena na obrobje in ločena od večinskega dela, pogosto s
simbolično fizično-geografsko pregrado, gozdom ali poljem (Pirc, 2013). Nastala so v
bližini centralnih krajev, odlagališč odpadkov, kulturno-jezikovnih stikov in vodnih
virov. Ponekod so Romi naselili izpraznjena bivališča (Zupančič, 2014). Avtor meni,
da so romske skupnosti pretežno lokalizirane, trajne glede na naselitev v prostoru,
stihijskega nastanka, anarhičnega videza in komunalno neurejene (Zupančič, 2014).
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Zupančič (2014) navaja, da so romska naselja podobna po strukturi in topografskih
značilnostih:
•

Lokacija naselja na razdalji do 3 km od stalnih naselij.

Osnovne dobrine so iz naselja še dostopne peš, hkrati pa je naselje še vedno
nekoliko odmaknjeno in omogoča zasebnost.
•

Središčni prostor je oblikovan ob družinskem poglavarju.

Srečevanje ob poglavarju je določalo prostor. Naselja imajo več ločenih vhodov (več
vodij) in delujejo kaotično (izraz družbenih funkcij).
•

Simbolni vhod v naselje je manj opazen.

Prostorsko intimo je pomenil domači krog, življenje pa je potekalo zunaj. Simbolni
vhod je predvsem izhod.
•

Naselje se opira na gozdne površine.

Gozd ponuja varnost, surovine (les, hrana, zaslužek) in zagotavlja dobro počutje.
•

Naselja zamejujejo bariere.

Kupi surovin, vodni kanali, gozd, smeti, nenaseljeni deli naselja ne vodijo k odprtosti
naselja, temveč k zaprtosti.

Romsko naselje Lokve pri Črnomlju je prvotno sestavljalo več zaselkov. Stoji na
lokaciji, še peš dostopni iz Črnomlja. Nastalo je torej v bližini večjega kraja, zato
imajo prebivalci več možnosti za preživetje (hitra dostopnost do oskrbe), hkrati pa je
toliko odmaknjeno, da jim omogoča zasebnost. Odmaknjenost jim zagotavlja tudi
bližina gozda. Gozd jim pomeni varnost, vir surovin (gozdni sadeži, gobe, les),
skromen zaslužek in gibanje v naravi. Naselja zaznamujeta železniška proga in
cesta, zato ima značilno obcestno lego. V bližini je bilo odlagališče odpadkov
(zbiranje sekundarnih snovi). Okoli stavb ni kmetijskih zemljišč. Naselje ni povezano
zemljiščem, ki ga obdaja, z bližnjim gozdom je lastniško povezan le lastnik žage.
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4.2. OBLIKA ROMSKE NASELBINE
Romi bivajo v razmeroma zaokroženih romskih naselbinah. To so etnično mešana
naselja (slums). Značilna je prostorska razpršenost (Zupančič, 2014).
Razlikujemo več tipov naselij – samostojno stoječe romsko naselje, samostojno
stoječi romski zaselek, naselje kot del drugih naselij, mestna romska četrt, primestno
romsko naselje ali posamične hiše (Zupančič, 2014).
•

Samostojna stoječa romska naselja

»…, statistično (upravno) del ostalih naselij, toda od njih prostorsko ločena (zaselek)
in praviloma zgrajena v drugačnem gradbenem in arhitekturnem stilu. Različen je tudi
tloris naselja, saj romska naselja pogosto niso povezana z obdajajočimi zemljišči.
Značilna so zlasti za podeželje. Tipičen primer je Vejar (prej Hudeje) pri Trebnjem«
(Zupančič, 2014, str. 87).
•

Samostojno stoječ zaselek

»… Značilna je ena sama dovozna cesta, ob kateri se po prvi naselitvi (staro jedro)
zgradili novejše objekte. Neredko so si stanovalci v sorodu, priselitev pa je bila ločitev
od lokalne romske skupine. Primer romskega naselja pri Cankovi« (Zupančič, 2014,
str. 87).
•

Naselje kot del drugih naselij

Kot vaška ulica. »V gradbeni strukturi prevladujejo bivalno manj kvalitetne stavbe; ti
deli so praviloma najslabše komunalno opremljeni deli naselij. Primer južnega dela
Dobrovnika« (Zupančič, 2014, str. 87).
•

Mestne romske »četrti«

»… so locirane zlasti v starih delih mest, ki so jih zaradi slabše kakovosti prejšnji
prebivalci zapustili, ali pa zasedajo sive mestne cone neuporabljenega prostora
poleg industrijskih četrti in druge manj atraktivne lokacije. Sestavljajo jih
improvizirane bivalne enote. Večinoma jih naseljuje priseljeno romsko prebivalstvo (z
območij nekdanje Jugoslavije). Navzoči so v Ljubljani, Celju, Mariboru in Velenju«
(Zupančič, 2014, str. 87).
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•

Primestna romska naselja

»… zaradi bližine dejansko del mest, funkcijsko pa praviloma ločene. Primer romskih
naselij Smrekec 1 in Smrekec 2 pri Grosuplju« (Zupančič, 2014, str. 87).
•

Posamične hiše

»ali druge stanovanjske enote v podeželskih (redkeje) ali mestnih naseljih. Ta tip
predstavlja razpršeni del romske poselitve« (Zupančič, 2014, str. 87).
Gradnja je po kakovosti različna in se medgeneracijsko spreminja. Barake so
zamenjale zidane hiše in industrijsko narejeni zabojniki. Hiše so različne in
nerazporejene, z različnimi standardi in gradbenotehničnimi elementi, zato deluje
naselje nenačrtno in stihijsko. Če razumemo genezo in funkcije romskih bivališč,
gradnja ni tako nenačrtna. Romi se niso ozirali na prihodnost in gospodarski razvoj,
saj niso imeli posestev, živine … Okoli hiš so kupi odpadnih surovin, saj se ukvarjajo
s pridobivanjem, sortiranjem, preprodajo in odlaganjem kovin (Zupančič, 2014).

Romsko naselje Lokve pri Črnomlju je samostojno stoječe romsko naselje. Daje vtis
kaotičnosti. Hiše delujejo, kot da so narejene nenačrtno. Vendar so prebivalci pri
gradnji smiselno upoštevali zgrajene poti in ceste, saj so hiše ob glavni cesti, v bližini
gozda, ena ob drugi, zgrajene iz različnih materialov. P. Štrukelj (2004) navaja, da je
bilo do leta 1975 v naselju 12 zidanih hiš, 6 lesenih in 7 barak. Dovoljenje za
poselitev je dala občinska skupščina v Črnomlju (Štrukelj, 2004). Naselje se
spreminja. Po podatkih iz leta 2012 je v njem 62 zidanih hiš in 3 barake. Večina
anketiranih (slika 6: Bivalne razmere Romov na Lokvah pri Črnomlju) ima zidano hišo
(88 %), še vedno pa je nekaj lesenih hiš in barak. Nekateri prebivalci (9 %) stanujejo
v prikolicah. Prevladujejo torej zidane hiše, ob robu gozda so tudi prikolice in
kontejnerji. V naselju so tudi velike in urejene hiše, popolno nasprotje neurejenih
domov (prikolice …). Takšna razkošna bivališča so znamenje socialnega vzpona ne
glede na izvor premoženja. Notranjost hiš je različno opremljena. Značilne so žive
barve in verske podobice, ki krasijo stene. Romi nimajo posesti in veliko lastnine.
Lastništvo parcel pa je pogoj za legalizacijo naselja. Čeprav Občina Črnomelj ponuja
Romom ugodne možnosti za odkup zemljišč, je legalizacija vprašljiva. Naselje je
večinoma na zemljiščih v zasebni lasti (približno 60 %), v lasti Sklada kmetijskih
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zemljišč in gozdov RS (10 %) in Občine Črnomelj (30 %). Med lastniki zemljišč in
Romi so pogosti spori, saj Romi živijo na tuji zemlji. Zaradi pomanjkanja prostora in
prenaseljenosti so spori tudi med Romi Vse pogostejši so zidani objekti, brez
dokumentov ali načrtov, ki so preveč skupaj, premajhni in brez osnovnih higienskih
prostorov − kopalnic in WC-ja (Občina Črnomelj, 2012).

Slika 6: Bivalne razmere Romov na Lokvah pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

4.3. PROSTORSKA STRUKTURA ROMSKEGA NASELJA
V romskem naselju sta ločena javni in osebni prostor (Zupančič, 2014). Osebni
prostor sestavljajo stanovanjski objekti s služnostnimi (parkirišče, lope, gredice) in
gospodarskimi površinami. Ker so naselja prostorsko utesnjena, različna velikost
objektov še bolj povečuje napetosti in možnosti za medsosedske spore. Objekti so
različno stari, iz različnih materialov in arhitekturnih stilov. Poleg barak in skromnih
bivališč stojijo zidane, razkošne hiše živih barv (tudi kičaste). Notranjost objektov je
bogato opremljena in različnih barv. Dom je za Rome stvar posameznika. Namenjajo
mu veliko pozornosti. Gospodarske površine tvorijo objekti za živino, delavnice in
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prostori za odlaganje sekundarnih materialov. Ob robu in vhodu naselja ter v bližini
cest so kupi smeti, neurejeni kontejnerji, jarki z vodo, moteči za druge prebivalce.
K javnemu prostoru spadajo površine, ki niso last Romov (ceste, zelenice in objekti
javne rabe). Nekatera naselja že imajo javne prostore, kjer izvajajo dodatno učno
pomoč, vrtce, športne površine, kapelico oziroma prostore, dostopne za vse in
namenjene vsem (Zupančič, 2014).
V naselju Lokve osebni prostor ni velik. Poleg stanovanjskega objekta imajo Romi
pogosto še parkirišče. Večina anketiranih ima avtomobil (slika 6: Bivalne razmere
Romov na Lokvah pri Črnomlju), 79 % jih trdi, da imajo doma parkirišče. Z Rome
nista značilna vrt pred hišo in skrb zanj. V naselju Lokve ima vrt le 24 % prebivalcev.
Razlog za to je tudi pomanjkanje prostora zaradi prenaseljenosti in goste zidave.
Javni prostor je v naselju slabo urejen. Na Občini menijo, da ni prostora za zelenice
ali objekte javne rabe in primernega terena za igrišče. Naselje nima skupnega
prostora ali igrišča. Zanj je značilna nadpovprečna gostota stavb na prostorsko
enoto. Očitno se razvija navznoter. Ovira so tudi odnosi med Romi samimi (anketa).

4.4. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST ROMSKEGA NASELJA
4.4.1. Prometna dostopnost
Romska naselja so nastala blizu cest ali neposredno ob njih, ponekod so bile ceste
zgrajene kasneje. Zdaj so večinoma v bližini drugih naselij, povezana z asfaltiranimi
občinskimi in kategoriziranimi cestami. Prometna dostopnost je dobra, težava je v
naseljih, kjer so makadamske poti. Dostopnost se še izboljšuje. Ureditev notranjih
prometnih površin je razmeroma draga, tudi zaradi pomanjkanja prostora v naseljih.
Površine zasedajo kupi smeti in odpadkov, preostankov zbiranja sekundarnih
surovin. V naselju so redki prometni znaki za usmerjanje prometa (Zupančič, 2014).
Skozi naselje teče regionalna cesta Črmošnjice−Črnomelj (PISO, 2016). Nanjo so
priključene občinske javne ceste. Na levi strani naselja se vije železniška proga.
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Slika 7: Prometna infrastruktura v Lokvah pri Črnomlju

Vir: PISO: Občina Črnomelj, december, 2016.
Legenda:

Vir: PISO: Občina Črnomelj, december, 2016.

V letih 2002 in 2003 je bila urejena cesta A1 v širini 5,5 in dolžini 85 m, pomembna
pri gradnji in urejanju novega naselja in tudi za varno vključitev na regionalno cesto
(Občina Črnomelj, 2012). »Ob RC se uredi pločnik in v celotni dolžini naselja zasadi
oziroma ohrani zelena bariera. Območja žage, ki načenja zeleno strukturo, se ob
regionalni cesti sanira, uredi se vstop v območje. V okviru območja CDk se uredi
skupni prostor, npr. kapela ali večnamenski objekt« (Občina Črnomelj, 2012).
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Slika 8: Cesta skozi naselje Lokve pri Črnomlju

Avtorica: Teja Rupčič, januar, 2017.

Naselje je solidno povezano s prometnim omrežjem in lahko dostopno. Umeščeno je
ob glavni cesti, ki nima pločnika in javne razsvetljave. Ceste v naselju so dobre in
asfaltirane z redkimi prometnimi znaki. V središču naselja je avtobusno postajališče
(postajni hišici, javna razsvetljava, bič – signalizacija, ki označuje prehod za pešce).

4.4.2. Oskrba z vodo in električno energijo ter komunalna ureditev
»V obdobju polnomadizma so bile romske postojanke praviloma locirane na podlagi
treh temeljnih lokacijskih predpostavk: bližine gozda, bližine ljudi in bližine vode. Ko
so naselja postala bivanjska stalnica, je vodni vir še pridobil pomen« (Zupančič,
2014, str. 127). Oskrba z vodo je ena od slabosti romskih naselij. Vodovod pogosto
pride do naselja, v hiše pa ne. Priključki niso legalni. V Beli krajini vodi vodovodno
omrežje do hiš, naprej pa poskrbijo uporabniki sami. Tudi izklopi iz vodovodnega
omrežja zaradi neplačevanja porabe in pristojbin niso redki (Zupančič, 2014).
Za električni priključek je potrebno dovoljenje. Zaradi neplačevanja stroškov in
odnosov Romi pogosto nimajo elektrike. Eni imajo legalne priključke, drugi nelegalne,
ponekod je prešibka napetost ali pa elektrike sploh nimajo (Zupančič, 2014).
Vlaganja v komunalno infrastrukturo so zaradi strokovno-tehničnega dela in materiala
draga. Neurejeno lastništvo zahteva dolge postopke usklajevanja, včasih so sploh
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nemogoči. Vodi tečejo po parcelah z neurejenimi lastniškimi razmerji, zato so težave.
Komunalna ureditev je draga za vzdrževanje, toda nujna (Zupančič, 2014).
Romska naselja imajo določen prostor za kontejnerje za odlaganje smeti. Romi
zbirajo sekundarne surovine, zato se povsod kopičijo preostanki različnega materiala.
V naselju so tudi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, so pa težave pri ločevanju.
Telefonskih priključkov je malo, saj uporabljajo mobilne telefone (Zupančič, 2014).
Slika 9: Potek komunalne infrastrukture v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: PISO: Občina Črnomelj, december, 2016.
Legenda:

Vir: PISO, december, 2016.
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Naselje Lokve pri Črnomlju dobiva vodo iz javnega vodovoda, po podatkih iz leta
2012 je na električno omrežje legalno priključenih 46 gospodinjstev (Občina
Črnomelj, 2012), poskrbljeno je za odvoz komunalnih ter organizirano ločeno in
skupno zbiranje odpadkov. Naselje nima kanalizacije, zato ima večina gospodinjstev
greznice. Električni priključek mora biti legalen. Legalne ima nekaj gospodinjstev,
druga pa nelegalne. Ker ne plačujejo stroškov, jim dobavo elektrike večkrat ustavijo.

4.5. ZADOVOLJSTVO PREBIVALCEV ROMSKEGA NASELJA Z
RAZMERAMI V NASELJU
Anketirani so odgovarjali na vprašanja, povezana z naseljem, kjer živijo. Splošna
ocena (slika 10: Mnenje prebivalcev o naselju Lokve pri Črnomlju), kamor spadata
splošna urejenost in počutje, je, da imajo prebivalci o njem kar dobro mnenje. Gleda
na anketo jim je celo všeč. Tistih, ki jim ni všeč oziroma sploh ni všeč, je malo.
Slika 10: Mnenje prebivalcev o naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Z urejenostjo naselja so anketirani srednje zadovoljni (slika 10). Odgovarjali so še
(slika 11: Stališče prebivalcev o bivalnih razmerah v naselju Lokve pri Črnomlju)
glede zadovoljstva z urejenostjo hiš, zelenih površin, cest, avtobusne postaje in
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številom smetnjakov. S čistočo v naselju niso najbolj zadovoljni: 35 % jih je
nezadovoljnih, 35 % pa zadovoljnih. Neopredeljenih je bilo 29 %: s svojim delom
naselja so zadovoljni, s celotnim pa ne. Gre za prebivalce »gornjih« Lokev. Vsi pa so
dejali, da eni ne skrbijo za svoje hiše in čistočo okolice, drugi pa imajo urejeno in
čisto. Tudi rezultati izražajo povprečje med zadovoljstvom in nezadovoljstvom.
V naselju ni veliko zelenih površin, kjer bi se prebivalci lahko gibali. Najbližje je gozd,
ki jim omogoča oskrbo s hrano, lesom in gibanje v naravi. Kljub pomanjkanju zelenic
so prebivalci zadovoljni s tem, kar imajo, oziroma se jim ne zdijo pomembne. Naselje
razmejuje regionalna cesta, ki nima pločnika. Prebivalci so zadovoljni z dostopnostjo
do naselja (85 %) in tudi s cestami v njem, saj so urejene in asfaltirane (71 %). Sama
sem opazila, da so v naselju kontejnerji za smeti, tudi za ločevanje odpadkov.
Prebivalci so zadovoljni s številom smetnjakov (62 %). Največ (kar 94 %) pa jih je
zadovoljnih s postajališčem javnega potniškega prometa, avtobusno postajo.
Slika 11: Stališče prebivalcev do bivalnih razmer v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Bivalne razmere v naselju (slika 6: Bivalne razmere v naselju Lokve pri Črnomlju) še
vedno niso ustrezne in ugodne. Občina je uredila električno omrežje in vodovod,
kanalizacije pa ne. Težava so legalni priključki. Nekateri imajo nelegalne električne
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priključke. Visok odstotek prebivalcev (91 %) ima vodo in (85 %) elektriko. Nekaj
odstotkov ju nima, zlasti v kontejnerjih in prikolicah. Glede priključkov so nezaupljivi.

Varnostni vidik v naselju ima lahko več pomenov. V prostorskem smislu se nanaša
na naravno ogroženost, prometne in okoljske obremenitve ter tveganja, ki jih slednje
prinašajo. Poseben pomen imajo odnosi v romskih naseljih. Ponekod prihaja do
socialne stratifikacije ali polarizacije načinov rabe prostora (Zupančič, 2014). Sem
štejemo tudi odnose med okoliškim prebivalstvom in Romi. Vprašanje v anketi (slika
12: Varnost v naselju Lokve pri Črnomlju) se je nanašalo le na počutje Romov v
naselju: ali se počutijo varno v naselju, kjer bivajo. Varno se počuti 82 % anketiranih.
Razlogi, ki so jih navedli kot nevarne, so prometna tveganja (naselje nima pločnika)
in slabi odnosi (strah pred kriminalom, spori).

Slika 12: Varnost v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

V bližini naselja je železnica, ki povzroča hrup. Da je preveč hrupno zaradi vlaka,
glasne glasbe, preglasnega govora in kričanja ob sporih, meni 59 % anketiranih (slika
13: Hrup v naselju Lokve pri Črnomlju), zlasti poleti, ko se ljudje zadržujejo zunaj.
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Nasprotno meni 41 % anketiranih. Pravijo, da so na vlak navajeni ter da je glasna
glasba del romske kulture in načina življenja.
Slika 13: Hrup v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

4.6. PRIPRAVLJENOST PREBIVALCEV ZA UREJANJE NASELJA
Prebivalci so pripravljeni aktivno sodelovati, spremljajo aktivnosti in so pripravljeni
finančno in fizično vlagati v naselje. Poleg pomoči občine in države je pomembna
predvsem pripravljenost za sodelovanje pri romskih prebivalcih.
Pogosti odgovori pri vprašanju, ali radi skrbite za svoje naselje (slika 14: Skrb
prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju za urejanje naselja), so bili, da radi skrbijo
zanj in da so ga pripravljeni urejati (večina se je udeležila čistilne akcije). Še vedno
pa je visok odstotek anketiranih (nad 40 %), ki skrbi le za okolico doma. Naselja še
niso urejali ali ne želijo sodelovati pri tem. Motijo jih predvsem slabi odnosi, zato raje
poskrbijo zase. V naselju deluje več romskih društev, toda vanje je vključenih le 9 %
anketiranih (slika 16: Odstotek prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju, vključenih v
romska društva). Odgovarjali so tudi na vprašanje, ali bi dali denar za urejanje
naselja (slika 17: Finančna podpora prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju pri
urejanju naselja) Večina odgovorov je bila negativna (76 %): ne bi želeli urejati
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naselja in dati denarja za prebivalce, ki z naseljem ne bi lepo ravnali. Nekateri so
rekli, da nimajo denarja.

Slika 14: Skrb prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju za urejanje naselja

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 15: Pripravljenost prebivalcev za urejanje naselja Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 16: Odstotek prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju, vključenih v romska društva

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 17: Finančna podpora prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju pri urejanju naselja

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Poleg pomoči občine in države je najpomembnejša pripravljenost romske skupnosti.
Anketno vprašanje se je nanašalo tudi na javni skupni prostor v naselju, za katerega
so zagotovljena potrebna sredstva.
Naselje Lokve pri Črnomlju spada v Občino Črnomelj. Na Občini pravijo, da se Romi
upirajo gradnji večnamenskega prostora, za katerega je Občina pridobila sredstva,
ter da niso pripravljeni sodelovati in sprejeti novosti v naselju. Kljub trudu Občine in
obiskom v naselju so nekateri Romi samoiniciativno zbirali podpise oziroma vložili
peticijo proti gradnji. Na Občini menijo, da so dovolj dobro pojasnili, čemu je prostor
namenjen, in opozarjajo, da si Romi glede namena prostora stvari razlagajo po svoje.
Vse zapletajo še družinski spori, redko povezani z urejanjem naselja, in nezaupanje
institucijam. Vprašljiva je tudi lokacija prostora. Naselje je prenaseljeno, zato je težko
najti ustrezen prostor za gradnjo. Kjer je možna, pa so Romi proti.
Anketa na terenu je pokazala, da niso vsi prebivalci naselja seznanjeni z gradnjo
večnamenskega prostora in si tudi ne predstavljajo, kakšen bi bil prostor in čemu bi
služil. Morda sta temu vzrok tudi nezanimanje in nerazumevanje (potrebna bi bila
preprostejša razlaga). Na vprašanje, ali bi želeli imeti takšen prostor v naselju (slika
18: Mnenje prebivalcev Lokev pri Črnomlju o skupnem prostoru), je večina odgovorila
negativno (76 %). Navedli so razloge, kot so uničevanje skupne lastnine – kriminal,
slabi medsebojni odnosi in spori, da bi si prostor nekateri prilastili, naselitev družin z
neurejenim domom, nezaželena srečanja z nekaterimi prebivalci naselja. Glede na
izkušnje iz naselja so bili razlogi odločni in prepričljivi, Če pa bi prostor že bil, bi
morala biti dva − eden v »gornjih« in drugi v »dolnjih« Lokvah.
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Slika 18: Mnenje prebivalcev Lokev pri Črnomlju o skupnem prostoru

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Anketirani so rekli, da sta potrebna zlasti pločnik in javna razsvetljava (slika 19).
Skupnega prostora si ne želijo, pomembno se jim zdi igrišče, manj pa zelene
površine. Želijo si sprememb (85 %) (slika 20). Radi bi imeli pločnik, igrišče,
kanalizacijo, več smetnjakov, čistejše naselje in omejili prenaseljenost, še najbolj pa
si želijo dobrih odnosov.
Slika 19: Pomen ureditve v naselju po mnenju prebivalcev Lokev pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 20: Želja prebivalcev po spremembah v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Kljub slabim odnosom se zdi, da prebivalci radi skrbijo za naselje in si želijo
sprememb. Pri vprašanju, ali ima naselje možnost za razvoj (slika 21: Mnenje
prebivalcev o razvojnih možnostih naselja Lokve pri Črnomlju), 62 % anketiranih
meni, da se lahko še marsikaj uredi in spremeni, da bo življenje lepše in boljše. Kar
38 % pa jih je prepričanih, da je za to zaradi slabih odnosov že prepozno. Vendar se
ne želijo preseliti drugam (68 %) (slika 22). Z naseljem so zadovoljni, motijo jih le
odnosi. Lahko bi rekli, da imajo radi svoj dom in da so zadovoljni z lokacijo naselja.
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Slika 21: Mnenje prebivalcev o razvojnih možnostih naselja Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 22: Želja prebivalcev po selitvi iz naselja Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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4.7. PROBLEMI ROMSKEGA NASELJA
4.7.1. Problemi v romskem naselju
Težave romskih naselij izhajajo iz lokacije, videza, lastništva in opremljenosti naselja
(Zupančič, 2014). Ponekod živijo Romi v urejenih bivališčih, imajo dober socialnoekonomski položaj in bolje govorijo slovenski jezik. Spadajo v skupino tako
imenovanih integriranih Romov. Nekateri pa so še neintegrirani. Živijo v izoliranih
homogenih naseljih in neprimernih bivanjskih razmerah. Govorijo romski jezik (Krek,
Vogrinc, 2005).
Temeljne bivanjske razmere so nujne za nemoteno bivanje, saj so težave v zvezi z
bivanjem pogosto vir drugih težav v romskih naseljih: doseganje ustrezne stopnje
izobrazbe, dodatnih izobraževalnih zmožnosti, zdravstvenih in socialnih storitev
(Zupančič, 2014). »Dejstvo je, da so neustrezne bivalne razmere glavni krivec tudi za
poznejši neuspeh Romov v življenju, kar je popolnoma logično. Predstavljamo si na
primer otroka, ki živi v neurejenem romskem naselju: doma se nima kje umiti – v šolo
pride umazan in je kot tak takoj predmet posmeha. Ko se vrne iz šole, se nima kje
pripravljati za šolo, saj nimajo elektrike. Poleg tega ga njegovi neizobraženi starši ne
spodbujajo k učenju, saj nimajo znanja in zavedanja, da je to koristno. Otrok zaostaja
že v začetku osnovne šole, ki je večinoma ne konča. Zaradi neustrezne izobrazbe ne
dobi zaposlitve (kar se je še poslabšalo v času tranzicije, ko so se »izgubila« skoraj
vsa dela, za katera ni bilo potrebno veliko izobrazbe). Ker ne dobi zaposlitve, ne
more skrbeti sam zase in kasneje za družino. Zaradi neurejenih bivalnih razmer bodo
šli tudi njegovi otroci po isti poti in krog je sklenjen« (Horvat - Muc, 2012, str. 46).
Med težave v zvezi z bivanjem v romskih naseljih spadajo neustrezna lokacija
naselja; neurejeno lastništvo (ni planskih aktov – nelegalnost); bivališča brez številk −
spori pri souporabi vode, elektrike); prostorske omejitve širjenja naselja in gosta
naselitev; slaba komunalna in infrastrukturna opremljenost; nizek stanovanjski
standard; pomanjkanje arhitekturnih modelov romskih naselij; premalo prostora za
nekatere oblike gospodarske dejavnosti; smrad in prah; ogrožanje vodnih virov in
naravne dediščine ter konflikti, ki lahko dolgo trajajo. Romi imajo različne prostorske
potrebe in načine rabe prostora. Notranji konflikti vodijo tudi v selitve, zato nastajajo
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nove naselbine. Brez priseljevanja so naselbine številčno stabilne. Širjenje romskega
naselja je povezano z demografsko rastjo in atomizacijo družin (Zupančič, 2014).

4.7.2. Sobivanje Romov in ostalega prebivalstva
Stanje v romskih naseljih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju je po podatkih,
pridobljenih na Uradu za narodnosti leta 2004, slabše kot v romskih naseljih v
Prekmurju. Razlog za to je tudi v tem, da imajo Romi v prekmurskih občinah boljše
odnose z večinskim prebivalstvom. V dolenjskih, belokranjskih in posavskih občinah
je, po mnenju Urada, odpor okoliškega prebivalstva do Romov in pomoči, ki jo
zagotavlja lokalna skupnost za urejanje bivalnih razmer (Horvat - Muc, 2012).
Zaupanje med Romi in okoliškim prebivalstvom je pomemben socialni kapital, brez
katerega je težko reševati prostorska vprašanja (Zupančič, 2014). Največji težavi na
področju bivalnih razmer sta parcelizacija in urbanistični načrt romskih naselij (Horvat
- Muc, 2012). Konflikti med večinskimi prebivalci in Romi so nastali z uzurpacijo
zemljišč, ko so se Romi stalno naselili. Težave, ki jih navaja večinsko prebivalstvo, so
motnje rabe zemljišč in posesti, zasedba parcel in odlaganje materiala, povzročanje
škode zaradi namernega uničevanja ali kraje, smradu s kurjenjem odpadkov,
onesnaževanje podtalnice, oviranje turizma s slabšanjem doživljanja pokrajine,
povzročanje škode in s tem sporov ter neučinkovita pomoč Romom – po mnenju
šibkejših slojev na račun drugih prebivalcev (Zupančič, 2006). Sem spadajo tudi
vožnja z neregistriranimi avtomobili brez zavarovanj, oviranje prometa s kupi
sekundarnih surovin, širjenje kriminala in uživanje drog (Zupančič, 2014).
»Čeprav romska populacija navadno živi ločeno od večinskega prebivalstva in velja
za nekoliko zaprto skupino, jih obisk tujcev v romskih naseljih pritegne zlasti zaradi
radovednosti« (Projekt REDUPRE, 2011, str. 39). Interes Romov za izboljšanje
standarda bivanja je povezan s tem, kako si bodo urejali bivalno okolje, delili stroške
dela ter bili odgovorni pri urejanju stalne in legalne naselitve (Zupančič, 2014).
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4.8. MEDSEBOJNI STIKI V ROMSKEM NASELJU LOKVE PRI
ČRNOMLJU
Romi so v naselju Lokve pri Črnomlju sorodstveno povezani. Družine (Hudorovac,
Brajdič, Kosec, Brezar, Potokar, Grm …) se med seboj pogosto obiskujejo. Nekateri
imajo sorodnike tudi v Novem mestu, Krškem, Semiču in Kanižarici pri Črnomlju. V
naselju vladajo prijateljski odnosi, ki pa pogosto preidejo v dolgotrajne zamere.
Družine se sestajajo v naselju ob kavi, igranju kart in druženju ob glasbi. Zanimivo je,
da se vsi dobro poznajo − bližnji in daljni sosedje. Rodbinska jedra jih še vedno
razdvajajo in onemogočajo boljši razvoj naselja, saj so medsebojni odnosi slabi.
Romi v Lokvah ne delijo naselja le glede leve in desne strani ceste, temveč na
»dolnje« in »gornje« Lokve. »Dolnje« Lokve so del naselja od Črnomlja proti Semiču,
do avtobusne postaje, »gornje« Lokve pa od avtobusne postaje naprej, do konca
naselja. V naselju velja, da se razlikujeta po socialnem statusu, izobrazbi, mišljenju in
vrednotah. Prebivalci »gornjega« dela so večinoma zaposleni in šolani, nimajo
socialne podpore, hiše so urejene, doma govorijo romski in slovenski jezik.
Najpogostejše oblike zaposlitve so javna dela, pomoč pri urejanju romskih naselij s
Komunalo Črnomelj in Romom pri socializaciji. Zaposlitev nekaj Romom daje tudi
Žaga Zupančič. V »spodnjem« delu pa bivajo večinoma brezposelni z nedokončano
osnovno šolo, značilen je visok delež otrok na družino, imajo socialno podporo in se
ukvarjajo s kriminalom, tihotapljenjem drog in orožja, preprodajo avtomobilov. Doma
govorijo romsko. Čeprav se ločijo na predela »dolnje in gornje« Lokve, vedo o
vsakem vse. Kar 97 % anketiranih lahko zase trdi, da zelo dobro pozna naselje (slika
30: Poznanstvo med prebivalci naselja Lokve pri Črnomlju).
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Slika 23: Naselje Lokve pri Črnomlju, kakor ga vidijo romski prebivalci

Vir: PISO: Občina Črnomelj, 2016.
Legenda:

Avtorica: Teja Rupčič, maj 2017.
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Prosti čas Romi preživljajo doma (50 %) ali v naselju (30 %) (slika 31: Preživljanje
prostega časa prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju). Igrajo poker, skrbijo za otroke
in dom, pospravljajo ali pa se družijo s prijatelji ob glasbi, kavi in pijači. Pravijo, da
pogosto posedajo doma ter skozi okno spremljajo dogajanje v naselju in opravljajo.
Malo jih prosti čas preživi v Črnomlju na igrišču pred šolo ali v gostilni.
Pogosto se omenjajo slabi odnosi v naselju (slika 32: Mnenje prebivalcev o odnosih v
naselju Lokve pri Črnomlju). Ankete kaže, da je 71 % anketiranih nezadovoljnih z
njimi, 24 % je nevtralnih in le 6 % zadovoljnih. Na vprašanje, zakaj največkrat pride
do sporov in težav med Romi, navajajo namerno uničevanje lastnine, alkohol in
droge, družinske zamere, izposojo denarja, čezmerno zaščito otrok, kraje in petarde,
neenotno skupnost, dolgčas in nevoščljivost.
Slika 24: Odnosi v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 25: Medsebojni stiki med prebivalci v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 26: Sorodstvena razmerja v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 27: Obiski med sorodniki v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 28: Poznanstvo med sosedi pri prebivalcih Lokev pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 29: Obiski med sosedi

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 30: Poznanstvo med prebivalci naselja Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 31: Preživljanje prostega časa prebivalcev naselja Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 32: Mnenje prebivalcev o odnosih v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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5.

NAČIN

ŽIVLJENJA

ROMOV

V

ČRNOMLJU

IN

SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI
5.1. ROMSKA KULTURA, NAVADE, OBIČAJI
V sociološkem pomenu s kulturo razumemo človekove duhovne in materialne
stvaritve. Sem štejemo rabo jezikovnih znakov (jezik), vrednote, moralno presojanje,
pravila, umetnost, običaje, navade in materialne objekte. Te stvaritve skupaj določajo
način življenja v skupnosti, mišljenje, presojanje, delovanje in bivanje (Andolšek,
2009). »Kultura zajema najrazličnejše človeške aktivnosti – od vsakodnevnega
vedenja do duhovnega ustvarjanja« (Horvat - Muc, 2011, str. 141). Po poreklu
pripada romska kultura indijski kulturi z vplivi drugih kultur. Zanjo je značilno, da
visoko vrednoti srečo, ljubezen in svobodo. Pomembne so tudi glasba, ustvarjalnost
in folklora. Romi so še vedno poznavalci zdravilnih zelišč in ljudskega zdravilstva.
Meni tudi, da je duh strpnosti posebnost romskega naroda (Horvat - Muc, 2011).
Etnologinja in romologinja P. Štrukelj (2004) je v strokovnem monografskem delu
Tisočletne podobe nemirnih nomadov opisala zgodovino in kulturo Romov v Sloveniji.
Delo je prikaz »kompleksne etnološke obdelave manjše etnične skupnosti, to je
romske manjšine, ki prebiva sredi agrarnega in industrijskega okolja na slovenskih
tleh« (Štrukelj, 2004, str. 9). Avtorica v tem delu predstavlja rezultate terenskega dela
pri romskih družinah v naseljih na Dolenjskem, Gorenjskem, v Prekmurju in Ljubljani.
Neposredno je opazovala vsakdanje življenje romskih družin in na podlagi ustnih
pričevanj ter intervjujev opisala kulturo in značilnosti Romov pri nas (Štrukelj, 2004).
Pri zbiranju gradiva o zgodovini in izvoru Romov se je oprla na arhivske vire in
matične knjige, ki so spadale med poglavitne vire o romskih rodbinah. Upoštevala je
statistične popise po obdobjih, etnološke podatke, članke v časnikih, občinska
poročila, elaborate, skratka vse, kar je zasledila o Romih (Štrukelj, 2004).
Pri nas so naseljene skupine Romov, ki sestavljajo različne romske skupnosti. Na
Dolenjskem so to rodbinske in vaške skupnosti, v Prekmurju so nastale poleg vaških
še poklicne skupnosti, na Gorenjskem pa individualna družinska skupnost (Sinti) s
tesnimi sorodstvenimi vezmi (Štrukelj, 2004). Rodbinske skupnosti so se spremenile
ali se spreminjajo v vaške. Rodbine so včasih volile starešine: osebo moškega ali
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ženskega spola, ki je imela ugled in je bila spoštovana v okolici. Vodila je rodbino in
urejala medsebojne odnose ter presojala, gladila prepire med družinami, odločala o
ženitvah in vodila svatbe (Štrukelj, 2004). V Beli krajini je bila recimo starešina Marica
Hudorovič iz Dobravic, imenovana »ciganska kraljica« (Štrukelj, 2004). V vaških
romskih skupnostih imajo praviloma vodilno mesto možje. Rešujejo splošne težave,
širijo kulturno in politično zavest ter sodelujejo z občinami (Štrukelj, 2004).
Pri Romih so visoko na lestvici vrednot družina in otroci. Romska družina vključuje
starše in otroke, včasih tudi stare starše. Nazivi za ožje družinske člane so v
romskem jeziku (oče – dad; mati – daj; brat – phral; sestra – phen …), slovenska
imena pa poznajo za bratranca, sestrično, vnuka, svaka in nečaka (Štrukelj, 2004).
Stereotip o velikih družinah ne velja več, ker so postale manjše (Prebilič, 2006). V
skupnosti in družini veljajo pravila in norme, ki jih spoštujejo. Prestopki družinskih
članov, tatvine in kriminalna dejanja se kaznujejo po moralnih normah, ki jih
upoštevajo, kaznujejo jih, če kradejo v svojem naselju (Prebilič, 2006). P. Štrukelj
piše, da veljajo med sorodniki določena pravila. Če se romsko dekle preseli v drugo
naselje na možev dom, upošteva moževe sorodnike bolj od svojih. Enako velja za
moža: če se preseli na ženin dom, mora bolj spoštovati ženino mater (Štrukelj, 2004).
Romska naselja se stalno spreminjajo in življenjski prostor še ni oblikovan. Romi
živijo v zidanih hišah, vse manj v barakah in prikolicah. Posebnost je notranja oprema
doma. Zanj so značilne žive barve, množica fotografij, nabožne slike in kipci. Tudi
prehranjevalne navade Romov so se spremenile. Še vedno radi nabirajo gozdne
sadeže (zanje so tudi vir zaslužka). Radi kadijo in pijejo kavo (Štrukelj, 2004).
V okviru projekta Romske ženske to zmoremo (2003) so pod okriljem delovne
skupine za enakost spolov pri Paktu stabilnosti in pod predsedstvom Sonje Lokar
izvedli pred 14 leti 6 seminarjev v Novem mestu, Črnomlju, Murski Soboti,
Rogašovcih, Trebnjem in Kočevju. Udeležilo se jih je 85 romskih žensk. Z intervjuji so
za vzorec vključenih v raziskavo ugotovili, da so se ga udeležile ženske, »praviloma
neizobražene, brezposelne, odvisne od socialne pomoči in ujete v okvire romske
kulture« (Žagar, 2003, str. 267). Navajale so težave, s katerimi se srečujejo: da so v
družini podrejene moškemu, ki odloča o vseh pomembnejših zadevah (tudi zaposlitvi
partnerke). Izsledki projekta so pokazali, da si Romi zgodaj ustvarijo zakonsko
skupnost in da imajo zgodaj otroke ter da se zaradi prezgodnjega prevzemanja
socialnih vlog odraslih v družinah pojavljata nasilje ali alkoholizem (Žagar, 2003).
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5.2. POZNAVANJE MESTA ČRNOMELJ
Naselje Lokve pri Črnomlju je v bližini mesta Črnomelj. Torej dovolj blizu, da Romi
lahko hodijo peš, toda še vedno nekoliko odmaknjeno v zavetju gozda. Bližina
občinskega središča je zaradi storitev dobrodošla. Romi hodijo v Črnomelj vsak dan
(nad 70 %): v osnovno šolo, šolo za odrasle, vrtec, službo (slika 33: Pogostost
obiskov mesta Črnomelj). Zanje sta pomembni trgovini Tuš in Lidl. Pogosto hodijo v
Zdravstveni dom Črnomelj, na Center za socialno delo, v gostilne in na občino. Mesto
Črnomelj jim zagotavlja vse, kar potrebujejo za življenje, z njim so zadovoljni in ga
kar dobro poznajo (nad 60 %) (slika 35: Poznavanje mesta Črnomelj).
V naselju se ne vključujejo v aktivnosti – športne, kulturne ipd. Udeležujejo se večjih
glasbenih prireditev in dogodkov, ki so po njihovem okusu. Visok odstotek (74 %)
prebivalcev ima prijatelje iz Črnomlja, vendar se med seboj ne obiskujejo (71 %)
(slika 36 in 37: Prijateljstva in medsebojni obiski).
Slika 33: Pogostost obiskov mesta Črnomelj

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 34: Mnenje prebivalcev Lokev o mestu Črnomelj

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
Slika 35: Poznavanje mesta Črnomelj

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.
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Slika 36: Prijateljstva med prebivalci Lokev in Črnomlja

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Slika 37: Medsebojni obiski prebivalcev Lokev in Črnomlja

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

52

5.3. VERSKO ŽIVLJENJE ROMOV
Posebnost romske skupnosti je tudi njihovo verovanje. Za Rome pri nas lahko
rečemo, da so kristjani, toda prvine krščanske vere so povezane s poganskimi
(predkrščanskimi) običaji. Z naselitvijo so poleg jezika domačinov prevzeli tudi
njihovo vero: v krščanski Evropi krščansko vero, v Bosni, na Kosovu in v Albaniji pa
muslimansko. Nekateri so ostali neopredeljeni (Kokotec, 2016). Razumevanje Boga
kot stvarnika je pri mnogih Romih enostavno. Bog jim da in vzame življenje, od njega
so odvisni v odnosih in naravi. Častijo in cenijo mater Božjo oziroma Marijico, kot jo
imenujejo, s katero se lahko istovetijo. Kot človeško bitje je vez med neotipljivim
Bogom stvarnikom, ki ga čutijo, in njimi samimi, njihovo realnostjo in življenjem. Bog,
Marija in Jezus, ki ga je rodila Marija, pomenijo Romom dobroto. Mnogi verjamejo
tudi v zlo, ki ga pooseblja hudi duh oziroma hudič. Razumejo ga kot otroci parklja. To
je konkretno bitje, ki hodi okrog in lahko poseže v življenja posameznika. V
krščanstvu se proti temu zoperstavljajo s krstom. Odnos Romov do vere se prepleta
z vraževerjem, klicanjem duhov, okultizmom in vero v duhove (Kokotec, 2016).
Ob pomembnih datumih in dogodkih se pri Romih pojavi množična potreba po krstu
otrok. Tedaj so v stiski in njihov strah izvira iz vere: 6. junija 2006 se je recimo pri njih
pojavil strah pred vplivom hudega duha, zlasti nepoučenih in vraževernih. V tem
smislu zanje mnogo naredi pastorala. Ob večjih praznikih radi obiščejo romarska
središča. Omeniti je treba tudi delo duhovnikov, prevode v romski jezik, pripravo
molitvenika in odnos slovenske Cerkve do pastorale Romov (Kokotec, 2017).
V Župniji Črnomelj se z Romi ukvarja zdajšnji župnik Peter Kokotec, koordinator za
pastoralo Romov v slovenski Katoliški cerkvi. Župnija v zvezi z Romi izvaja različne
programe. Za večino ne dobi denarnih sredstev. Financirajo se z lastnimi sredstvi in
darovi vernikov, ki so v 99 % prostovoljni darovi večinskega (neromskega)
prebivalstva. Izjema je župnijska Karitas Črnomelj (Kokotec, 2013).
V Župniji se izvajajo ti programi in aktivnosti:
–

Župnijska Karitas Črnomelj. Romi so kot prosilci humanitarne pomoči enako
obravnavani kot drugi prebivalci (dati morajo osebne podatke in podatke o
materialnem stanju, izpolniti zapisnik in ga podpisati). Če so upravičeni do
pomoči, prejmejo paket hrane, pa tudi oblačila, zbrana z donacijami. Paket hrane
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sestavljata pomoč EU (ASTKRP) in pomoč župnijske Karitas. Pri Romih so
težave: goljufije o številu članov in družin, ki jih prostovoljci Karitasa težko
preverjajo, kraje, grožnje in zastraševanje. Prostovoljci zaradi strahu in miru ne
kličejo policije ter skušajo vse urediti mirno.
–

Župnija Črnomelj je pripravila dva počitniška tedna za otroke, enega za vse in
drugega le za romske otroke. To financirajo z darovi vernikov. Počitniški teden za
romske otroke so organizirali zaradi želje romskih otrok. Romski starši za
počitniški teden niso prispevali nič. Tedna se je udeležilo 70 % romskih otrok iz 5
naselij v Občini. Romskih počitniških tednov zaradi omenjenih razlogov žal ni več.

–

Župnija Črnomelj izdaja tudi knjige in drugo literaturo v romskem jeziku. Z Župnijo
Kočevje se je vključila v prevod Svetega pisma za otroke. Romom so podarili 340
izvodov (izvod stane 14 €). Pripravljajo pa tudi zgibanke, podobice in molitvice.

–

Spremljanje Romov ob prazniku veliki šmaren (15. avgusta) na Brezje na
Gorenjskem. Stroške dela z Romi, izobraževanja in pogovorov pokriva Župnija
Črnomelj. Za spremstvo vsako leto poskrbi policija.

–

Obiski v romskih naseljih in spoznavanje romske kulture ter s tem poudarjanje
sobivanja med mladimi in Romi (Kokotec, 2013).

Župnija Črnomelj je pripravljena sodelovati z Romi. Župnik se trudi spoznati romsko
kulturo, jih obiskuje, pomaga otrokom in pripravlja različne programe. Ob stalnih
stikih ugotavlja, da v naselju prihaja do sporov. Slednjih ni med prebivalci, ki hodijo v
službo in imajo določeno družbeno vlogo, določen status. Mlajša generacija hoče
prevzeti vodilno mesto v naselju oziroma išče svojo vlogo. Ker starejših generacij ni
več, hočejo mladi prevladati s kriminalom, dokazovanjem in vlomi. Delo z Romi je
dolgoročno in potrebno je veliko truda, da se bo spremenilo mišljenje mlajše
generacije. Še vedno pa je težava, da mladi kljub nekaj uspešnim generacijam
zaidejo v kriminal. Župnik meni, da je treba poiskati skupno točko, ki povezuje Rome.
To sta lahko vera, skupni prostor, ki bi pripadal vsem skupaj in jih povezoval.
Romi so versko manj izobraženi. Njihovo razumevanje Boga (Delvoro) kot Stvarnika
je preprosto. Ne hodijo k verouku, redko se udeležujejo maš in ne poznajo slovenskih
molitev. Najbolj častijo in cenijo Marijico. Doma imajo povsod njene kipce. So sicer
kristjani, toda prvine krščanstva so povezane s poganstvom, tako da se njihova vera
prepleta z vraževerjem, klicanjem duhov, okultizmom in vero v duhove.
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5.4. ZDRAVSTVENO VARSTVO ROMOV
Za zdravje Romov in njihovo boljše počutje skrbijo različne dejavnosti in institucije.
Ustanovljena je bila projektna delovna skupina za izboljšanje zdravja in preventivnih
nalog za Rome. Spodbujala je zdravo prehrano romskih otrok. Center za nalezljive
bolezni pri Inštitutu za varovanje zdravja RS ima podatke, da je bil delež cepljenih
romskih otrok nižji od slovenskega povprečja. V okviru projekta PHARE so v letih
2002 in 2003 skušali spodbujati zdrav način življenja pri Romih. Ministrstvo za
zdravje je podprlo programa »Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev
zdravja romske populacije« ter »Vlaganje v zdravje in razvoj – Mura«. Aktivnosti za
izboljšanje zdravja Romov nadaljuje s posebnimi programi in ukrepi. Za njihovo
zdravstveno varstvo skrbijo še institucije in službe v okviru zdravstvenega varstva
(bolnišnice, zdravstveni domovi, patronaža). Njihovo zdravje ni odvisno le od javnega
zdravstvenega varstva, temveč tudi od izboljšanja stanovanjskih/bivalnih in higienskih
razmer, izobrazbe, zaposlovanja in večje socialne varnosti (Horvat - Muc, 2011).
Projekt »Dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja romske
populacije« je potekal tudi na območju Bele krajine. Raziskava je pokazala, da se je
v zadnjih desetletjih način življenja Romov spremenil. Naselitve romskih družin so
postale stalne. S tem se je spremenilo tudi prehranjevanje. Stalna naselitev omogoča
shranjevanje živil doma, gojenje domačih živali in redno prehranjevanje. Spremenile
so se tudi bivalne razmere, saj so barake nadomestili zidani objekti. Na kakovost
življenja vplivata tudi denarna socialna pomoč in otroški dodatek, splošno zdravje
Romov pa je še vedno odvisno od revščine in pomanjkanja (Dvig prehranjevalne … ,
2005).
Skrb za zdravstveno varstvo izvajata zdravstvena domova v Črnomlju in Metliki. Po
podatkih Zdravstvenega doma Črnomelj so Romi v povprečju manj zdravi. Veliko je
astmatikov. To je posledica čezmernega kajenja. Večinoma so vsi kadilci, nekateri
začnejo kaditi že v rani mladosti. V Zdravstvenem domu jih skušajo preventivno
opozarjati na posledice kajenja. Romi pogosto obiskujejo zdravnika, ne glede na
starost in vrsto težav (tudi manj resnih). Težave se pogosto pojavijo tudi zaradi
odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola. Veliko jih jemlje tablete za živce
oziroma pomiritev, saj pravijo, da ponoči težko zaspijo (Zdravstveni dom Črnomelj,
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2017). V raziskavah v okviru projekta PISR so posamezniki tožili o zdravstvenih
težavah, kot so bolezni srca in ožilja, revmatična obolenja in bolezni dihal. Pogosto
so omenili tudi živčnost, za katero so vzroki tudi v načinu življenja, revščini in načinu
komuniciranja. Strokovni delavci opozarjajo tudi na neodzivnost v zvezi z obveznim
cepljenjem otrok, obiske s poškodovano ali neveljavno zdravstveno kartico ali celo
brez nje, neurejeno dodatno zavarovanje. Težava pri Romih so tudi nepismenost,
slaba osebna higiena in neupoštevanje vrstnega reda (Projekt REDUPRE, 2011).

5.5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV
»Romi so marginalizirana družbena skupina, njihova družbena in politična obrobnost
se kažeta na vseh področjih življenja, tudi v vzgoji in izobraževanju. Kljub temu lahko
trdimo, da si Slovenija precej prizadeva za vključevanje Romov v obvezno šolo in
vrtce ter za njihovo integracijo v večinsko kulturo. Namenja dodatna finančna
sredstva za individualno ali skupinsko delo z romskimi otroki v šolskem procesu,
določa ugodnejše normative za oddelke, kjer so vključeni Romi, namenja jim dodatna
sredstva za ekskurzije, subvencioniranje šolskih malic, nakup učnih pripomočkov,
učbenikov ipd.« (Strategija…, 2004, str. 7). Država ureja problematiko z zakonodajo.
Podlaga za ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja Romov (Strategija vzgoje in
izobraževanja Romov v RS) je bila sprejeta leta 2004, dopolnjena pa leta 2011 −
Dopolnitev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov RS (Horvat - Muc, 2011).
Kljub ukrepom države je pomembno predvsem obdobje primarne socializacije. V tem
obdobju oblikujejo otrokovo osebnost in vedenjske vzorce kulturni vplivi in razmere
(Haralambos, Holborn, 1999). V obdobju od 6. meseca do 6. leta je otrokov
osebnostni razvoj odvisen predvsem od družine. Tedaj se povečuje vloga socialnoekonomskega statusa družine, ki ga določata poklic in izobrazba staršev. V obdobju
obveznega in nadaljnjega šolanja (od približno 6. do 25. leta) se vloga socialnoekonomskega statusa počasi zmanjšuje. Pozitivne spremembe so posledice vplivov
stikov in druženja z vrstniki, šolanja in aktivnega sodelovanja v krožkih, društvih ali
organizacijah. Družina ime še vedno pomembno vlogo, vendar precej manjšo kot v
predšolski dobi (Toličič, Zorman, 1977).
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5.5.1. Vrtec
Romi pogosto nimajo navade vpisati otroka v vrtec, vendar so nekateri predšolski
romski otroci vključeni v vrtce (največ na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in
Prekmurju). Načini vključitve so tri: nekateri so v običajnih skupinah, nekateri v
romskih oddelkih z romskimi otroki, ena enota pa ima le romske otroke (Horvat Muc, 2011). Vrtci (recimo v Beli krajini), v katere so vključeni romski otroci, skušajo
otrokom ponuditi vsebinsko bogat program z otrokom znanimi in čustveno prijetnimi
vsebinami. Z njimi se jim olajša prehod iz znanega v neznano okolje. Pri tem razvijajo
prvine socializacije, pridobivajo delovne navade in se srečajo s slovenščino. Posebej
se poudarja načelo multikulturalizma (Bohte, Žagar, 2011). Pomembno je, da
spoznajo slovenščino, da kasneje pri izobraževanju zaradi njenega neznanja ne bi
imeli težav, lažje pa tudi prehajajo iz znanega domačega v neznano okolje.
V Črnomlju romski otroci, katerih starši se jih odločijo dati v vrtec, obiskujejo vrtec
Otona Župančiča. Starši otroka uradno ne prijavijo, zato ni natančnih podatkov o
številu romskih otrok. Vrtec ni obvezen, običajno pa gredo delavke vrtca v romsko
naselje in Romom posredujejo osnovne informacije. Zanimanje za vrtec je na začetku
veliko, kasneje upade in se od meseca do meseca razlikuje (oktobra 2016 je bilo 8
otrok, februarja 2017 pa nobenega). Prevoz je organiziran, varstvo traja od 9. do 13.
ure. Otroci so v oddelkih, kjer so samo romski otroci, ki med seboj govorijo romsko.
Če jih je manj, jih vključijo v kombinirani oddelek. Romski otroci radi ustvarjajo
(risanje), igrajo na instrumente in se gibljejo na prostem (Vrtec Črnomelj, 2017).

5.5.2. Osnovna šola
V osnovnošolski praksi prevladujejo tri modalitete vključevanja romskih otrok v učni
proces: »čisti« romski oddelki, oddelki, v katerih so romski otroci skupaj z drugimi
učenci, in kombinirani oddelki (Tancer, 2003). Le redkim Romom uspejo nepretrgano
in napredovanje v osnovni šoli, nadaljnje vključevanje v srednje šole ter naprej v višje
in visoko izobraževanje. »Večina romskih učencev sklene šolsko obveznost z
nepopolno osnovno šolo, kar je kasneje dodatna ovira pri iskanju zaposlitve,
vključevanju v delovni proces in napredovanju na delovnem mestu. Obremenjeni s
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preteklostjo, siromaštvom, družbeno deprivacijo, socialnim deficitom in odrinjeni na
družbeno obrobje mladi Romi v šolskih klopeh doživljajo več neuspehov kot uspehov,
šolske travme jim odvzamejo pogum in voljo do učnega dela« (Tancer, 2003).
Romi šolo dojemajo drugače kot večinsko prebivalstvo, zlasti tisti, ki niso obiskovali
vrtca. Rajko Šajnovič v delu Biti Rom, romski otrok (2000) opisuje, kako se počuti
romski otrok ob vstopu v šolo. V obdobju primarne socializacije je poznal življenje v
šotoru v svojem romskem naselju, svobodno življenje in bivanje blizu gozda, čisto
nekaj drugega, kar pozna otrok večinskega prebivalstva. Spominja se svojega prvega
šolskega dne, ko mu je bila že beseda šola tuja in neznana. Bil je prestrašen. Vso
pot do šole se je oklepal matere in učiteljico videl kot »policaja« med tujimi in
neznanimi obrazi (sošolci), za katere je bil Cigan. V razredu je bil žalosten. Gledal je
skozi okno, kjer je videl svobodo in svetlo sonce. Med štirimi stenami se je počutil
ujetega. Predstavljal si je zapor, v katerem je bil tudi njegov oče. Otroci so se
norčevali iz njega in se mu posmehovali. Trpel je, saj ni vedel, kako se pravilno sedi,
kako se pravilno držijo roke in noge, ni razumel slovenskega jezika. Pri učenju sta mu
starša težko pomagala, saj sta bila nepismena. Kasneje se je šole navadil in mu je
postala všeč, vendar se je s starši preselil v drug kraj (Šajnovič, 2000). Socialnoekonomske razmere (siromaštvo) in ne dovolj stimulativno okolje romskih otrok lahko
povzroči primanjkljaj v razvoju otrokovega mišljenja. Pri romskem otroku se
konzervacija, ki naj bi bila objektivni kazalec razvoja miselnih operacij, razvije 2 do 3
leta kasneje kot pri vrstnikih večinskega prebivalstva (Marjanovič Umek, 2009).
Kultura določa priučene načine vedenja, prepričanj, čustvovanja ter tudi pridobivanja
dobrin in znanja, ki so značilni za določeno družbeno skupino in se prenašajo iz
generacije v generacijo (Tancer, 1994). Manj ugodno okolje da otroku tudi manj
izkušenj o svetu in življenju, saj imajo starši manj časa in znanja, da bi se ukvarjali z
njim. Otrok ima na voljo tudi manj slikanic, knjig. Takšno okolje premalo spodbuja k
miselnemu razglabljanju, logičnemu sklepanju in iskanju rešitev, manj je interakcij
med odraslimi in otroki. Otroci se zato tudi slabše izražajo (Toličič, Zorman, 1977).
Romi se šolajo v ustanovah, namenjenih izobraževanju večinskega prebivalstva. Na
področju izobraževanja otrok so vključeni v vrtce, osnovne in srednje šole, na
področju izobraževanja odraslih pa v temu namenjene ustanove. Neformalno se
izobražujejo v romskih organizacijah in društvih (Projekt REDUPRE, 2011).
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Romi iz naselja Lokve pri Črnomlju obiskujejo Osnovno šolo Mirana Jarca. V šolo
hodi 66 romskih otrok, število med triadami upada. Največ otrok je v prvi triadi, v tretji
pa že polovico manj. V primerjavi s prejšnjimi leti število otrok, ki obiskuje osnovno
šolo, narašča. Pouk obiskujejo razmeroma redno. S slovenščino v šoli nimajo večjih
težav, učni uspeh je dober. Na leto eden ali dva učenca uspešno končata šolanje. Na
šoli je v prvi triadi zaposlena romska pomočnica, imajo možnost dopolnilnega pouka,
dodatne strokovne in skupinske pomoči ter pomoč med podaljšanim bivanjem.
Romski otroci imajo subvencionirano prehrano, dobijo delovne zvezke in učbenike.
Radi imajo športno vzgojo in tehniko (OŠ Mirana Jarca, 2017). Dva romska učenca
obiskujeta Osnovno šolo Loka. Tudi tu je romska pomočnica, učenci imajo učno
pomoč, vse več jih konča šolanje. Romi iz mešanih družin so uspešnejši. Na šoli
imajo subvencionirano prehrano, denar, namenjen delovnim zvezkom, pa šola porabi
za izlete in šolo v naravi, ki se jih radi udeležujejo. V Črnomlju je tudi osnovna šola s
prilagojenim programom (OŠ Milke Šobar – Nataše). Vpisani so večinoma Romi. Iz
naselja Lokve je 11 učencev. Izvajajo dva programa: 1. nižji izobrazbeni standard, 2.
posebni program. Učenci imajo individualno pomoč pri vseh predmetih, romske
pomočnice nimajo. Na šoli so lahko do 26. leta starosti. Večina jih gre okoli 18. leta v
Varstveni delovni center ali pa se zaposlijo. Učencem pripadajo subvencionirana
prehrana, učbeniki, izleti in večdnevne ekskurzije (šola v naravi). V šolo in k
interesnim dejavnostim hodijo radi, dobri so v športu. Udeležujejo se tudi tekmovanj
(tehnika, nogomet, atletika). Dosegajo dobre rezultate. Vse bolj uporabljajo romščino.

5.5.3. Šola za odrasle
ZIK se je v zadnjih nekaj letih vse bolj ukvarja tudi z izobraževanjem odraslih Romov.
V programe se vpisujejo Romi različne starosti (od 16 do 50 let in več) z različno
predizobrazbo. Nekateri so popolnoma nepismeni, drugi funkcionalno nepismeni in
redki, ki imajo osnovno ali poklicno šolo. Vpisujejo se prostovoljno in so motivirani za
delo, nekatere pa k izobraževanju spodbujata Center za socialno delo (CSD) in
Zavod RS za zaposlovanje. Tem Romom je izobraževanje ovira in vsiljeno breme
(Žagar, 2003). »Zunanje ovire pri delu z Romi so njihova neizobraženost, saj nimajo
svojih

intelektualcev,

medsebojna

nesoglasja,

nestrpnost

in

neeenotnost.

Pričakovanja Romov so velikokrat nerealna, saj so prepričani, da jim je država dolžna
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zagotavljati popolno podporo, sami pa ne čutijo dolžnosti in obveznosti, da bi se
aktivno vključili v reševanje njihovega slabega položaja. Neenakopraven položaj
žensk v romski družinah prispeva k njihovemu manjšemu vključevanju v programe za
pridobitev izobrazbe. Z abstinenco žensk v izobraževanju se nedvomno izgublja
intelektualni potencial, ki bi prispeval k izboljšanju položaj romske skupnosti« (PISR,
2006, str. 108). Zavod ugotavlja težave, s katerimi se srečujejo Romi in s tem tudi
Zavod, ko skuša uresničiti programe za ranljive skupine. Poklicno usposobljeni Romi
težko najdejo zaposlitev (na to vpliva tudi okolje, saj belokranjske občine niso med
najrazvitejšimi). Otežen jim je dostop do informacij, saj skoraj nimajo stikov z
večinskim

prebivalstvom, so računalniško

nepismeni, slabo komunicirajo z

institucijami, nimajo lastnega prostora za društvene dejavnosti, redko načrtujejo
družino (prezgodnje poroke, prezgodnji porodi, zato skrb za družino onemogoča
vključitev v izobraževanje), znanje jim pogosto ni vrednota, odvisni so od socialne
pomoči in imajo neurejene bivalne razmere. Bolj izobraženi Romi zapuščajo romska
bivališča ter svojega znanja in izkušenj ne prenašajo na druge. Rome povezuje in
združuje organiziranost v društvih, saj s tem ohranjajo romsko kulturo (Žagar, 2003).

5.6. SOCIALNO VARSTVO ROMOV
»Območni Centri za socialno delo omogočajo prejemanje denarno socialne pomoči v
višini, ki omogoča preživetje vsem, ki zase in za svoje družinske člane sredstev v
višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogli
vplivati in so tudi izčrpali vse druge možnosti za pridobitev sredstev za preživetje.
Poleg tega lahko vsi državljani pri Centrih za socialno delo uveljavljajo še prejemke
dodatek za veliko družino« (Projekt REDUPRE, 2011, str. 27−28).
Romi lahko na CSD Črnomelj zaprosijo za socialno podporo. Nekateri prejemajo
otroški dodatek in dodatno denarno socialno pomoč. Do otroškega dodatka so
večinoma upravičeni, saj pogosto nimajo lastnega premoženja. Vendar pri vlogah za
denarno pomoč ne upoštevajo pravil. Težave so tudi zaradi nepošiljanja otrok v
obvezno osnovno šolo (neupravičene ure), lastništva vozil (osebna vozila, motorji,
kombiji), neupravičenosti do denarne pomoči, nepremičnega premoženja večje
vrednosti (dohodek od prodaje železa) in kršenja pogodbene obveznosti na Zavodu
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za zaposlovanje. Brez denarne pomoči ostanejo zaradi krivdnih razlogov (izbris
oziroma neprijavljenost na Uradu za delo, zapor). Primer: Zavod za zaposlovanje in
ZIK Črnomelj imata sklenjeno pogodbo. Če se Rom ne javi na Zavodu ali ne obiskuje
osnovne šole za odrasle na ZIK-u, ga izbrišejo iz evidence brezposelnosti in ne dobi
socialne pomoči. Kljub denarni pomoči nekateri Romi neracionalno trošijo denar.
CSD to rešuje z naročilnicami za hrano. Pogoste težave so tudi zadolževanje in
izposoja denarja »na obresti«, težave mladih družin v zvezi s stanovanjem,
nevoščljivost, stare zamere, ponos, prekupčevanje z orožjem, drogo in avtomobili.
CSD Črnomelj se pri delu z Romi srečuje z zanemarjanjem otrok (izostanki iz šole,
eprimerna oblačila pri nizkih temperaturah, neumitost), slabo samopodobo,
nezaupanjem do institucij, medsebojnimi konflikti in spori. Ovira je tudi nepismenost
Romov, zlasti starejših generacij. CSD to rešuje z usmerjanjem Romov in pogovori,
dodatnim pojasnjevanjem o posledicah neobiskovanja šole, ugotavljanjem, koliko so
pripravljeni za delo, posvetovanjem s šolo, policijo, zdravniki in tudi obiski v naselju.

5.7. ZAPOSLOVANJE ROMOV IN DELO POLICIJE ČRNOMELJ
Na zavodih za zaposlovanje ugotavljajo, da so Romi večinoma prijavljeni kot iskalci
zaposlitve. »Razlog številnih prijav je najbrž v Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o socialnem varstvu iz leta 2001, ki določa pogoje, pod katerimi upravičencu
pripada denarna socialna pomoč za čas bivanja v Republiki Sloveniji v višini, ki
omogoča preživetje. Pogoj za socialno pomoč, ki je Romom pogosto edini vir
dohodka, je vpis v evidenco brezposelnih. Prejemniki se ob podpisu pogodbe
zavežejo, da se bodo vključevali v različne oblike izobraževanja in aktivnega iskanja
zaposlitve, sicer se jim pomoč lahko ukine« (Projekt REDUPRE, 2011, str. 22−23).
Večina Romov nima osnovne šole, zato so brezposelni. Zaposleni opravljajo javna
dela (pomoč pri socializaciji) in na Komunali Črnomelj (urejanje romskih naselij).
Romi v Beli krajini so večinoma brezposelni in nimajo končane osnovne šole (Projekt
REDUPRE, 2011). Slika 38: Status prebivalcev v naselju Lokve pri Črnomlju ne kaže
realne slike brezposelnosti, saj se večina anketiranih šola oziroma končuje šolanje na
odrasli šoli za Rome. Brezposeln je manjši delež anketiranih, nekaj pa je zaposlenih.
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Prek

javnih del delajo

romske pomočnice

in prebivalci

»gornjih«

Lokev.

Najpogostejše oblike zaposlitve so javna dela, urejanje romskih naselij skupaj s
Komunalo Črnomelj in pomoč Romom pri socializaciji. Nekaj Romov je zaposlenih
»na žagi«. Večina šolajočih in brezposelnih iz »spodnjih« Lokev.
Slika 38: Status prebivalcev v naselju Lokve pri Črnomlju

Vir: Anketa: Moje naselje, december–marec 2016/17, N = 34.

Strokovne službe v Beli krajini skušajo preprečevati kazniva dejanja. Varnostna
problematika se kaže na področju premoženjske kriminalitete (tatvine, vlomi,
posedovanje orožja, nasilje v družini), javnega reda in miru (streljanje, glasna glasba
in zabave) ter varnosti cestnega prometa (neregistrirana vozila, vožnja brez
dovoljenj). Postopki trajajo predolgo in tudi Romi se med prestajanjem zaporne kazni
pogosto ne poboljšajo, ampak še izpopolnijo negativni vedenjski vzorec (Projekt
REDUPRE, 2011). Policijska postaja Črnomelj nima posebne evidence o kriminaliteti
Romov, saj jih obravnavajo enako kot druge občane. Prestopniki so večinoma moški
med 15. in 35. letom. Policija dobiva prijave od okoliškega prebivalstva (uporaba
orožja, petarde, kurjenje plastike) in tudi iz naselja (slabi sosedski odnosi).
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5.8. OBČINA ČRNOMELJ KOT DEJAVNIK UREJANJA NASELJA
Občina Črnomelj je na področju dela z Romi sprejela Program ukrepov za Rome v
Občini Črnomelj 2012–2016. V njeno pristojnost spadata tudi prostorsko načrtovanje
in zagotavljanje infrastrukture v naselju, zato je pripravila še Občinski prostorski načrt
(OPN), sprejet leta 2011. Zajema ureditev romskega naselja in izboljšanje položaja
Romov: okoljske in prostorske ureditve, sanacije in legalizacije naselij. Največja ovira
je zidava objektov na zasebnih zemljiščih, ki niso v lasti Romov, zato prihaja do težav
pri legalizaciji. Ena od rešitev je, da bi Romi počasi odkupili zemljišča in tako
legalizirali objekt. To pa ni mogoče brez njihove pripravljenosti (Občina Črnomelj,
2012). V občini je le nekaj parcel, ki so v lasti Romov. Postopek je zanje še vedno
težko dojemljiv. Nekateri se prijavijo na razpis za pridobitev stanovanja, saj si želijo
živeti v bloku (zanimajo jih tudi opuščene kmetije zunaj romskega naselja). Vendar
dobljena stanovanja uničijo, ne poznajo osnovne higiene, gojijo živali v stanovanju,
ne plačujejo stroškov in so preveč glasni, da motijo sosede v stanovanjskem bloku.
Občina Črnomelj je v programu ukrepov za Rome za obdobje 2012–2016 predvidela
ukrepe, kot sta odkup zemljišč in gradnja infrastrukture. Predvideli so te odkupe:
•

za gradnjo hodnika za pešce ob cesti Črnomelj−Lokve, 500 m2 – predvidenih je
1.000 €;

•

odkup dela zemljišča 70 m2 v k. o. Talčji Vrh za pot v romsko naselje Lokve
(predvideni parc. št. 3294/1 ali 3294/11, k. o. Talčji vrh) – predvidenih je 500 €;

•

odkup zemljišča 2.512 m2, parc. št. 748/1, k. o. Črnomelj, za ureditev romskega
naselja Lokve – predvidenih je 25.000 € (Občina Črnomelj, 2012, str. 10).

5.8.1. Ukrepi Občine Črnomelj
Ukrepi v Programu ukrepov za Rome v Občini Črnomelj na področju infrastrukture: v
romskem naselju Lokve se bo nadaljevala rekonstrukcija vodovodnega omrežja tudi v
drugih delih naselja (smer žaga Zupančič in Potokar). Rekonstrukcija vodovoda je
predvidena v dolžini več kot 700 m, ocenjena je na približno 110.000 €, v smeri
Potokar pa je predvidena rekonstrukcija v dolžini približno 350 m, ocenjena na več
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kot 62.000 €. Zgraditi bo treba tudi fekalno kanalizacijo. Zdaj poteka le vzdolž ceste
A1, vendar še ne deluje. Naselje bo treba skupaj z dvema črpališčema navezati na
kanalizacijski sistem v Ulici 21. oktobra v Črnomlju. S tem bo sistem povezan s
centralno čistilno napravo v Vojni vasi. Povezovalni kanal bo tekel ob zahodni strani
regionalne ceste. Urejanje kanalizacije bo etapno. Vrednost dveh črpališč je
ocenjena na 50.000 €, povezovalnega kanala, dolgega približno 750 m, na 220.000 €
in kanalizacijskega omrežja v naselju, dolgega 1.450 m, na nekaj več kot 300.000 €.
Predvidena skupna vrednost kanalizacije je 570.000 €. Skozi romsko naselje Lokve
je predvidena gradnja hodnika za pešce, dolgega približno 2 km (od železniškega
nadvoza do odcepa proti Policijski postaji in naselju Sela pri Otovcu). Hodnik je
predviden na desni strani državne regionalne ceste proti Semiču. Sočasno se naj bi
uredila tudi javna razsvetljava. Skupna vrednost objekta, vštevši odkup zemljišč, je
1.720.000 €. V sklopu projekta, predanega Direkciji RS za ceste – investitor (občina
bo sofinancirala investicijo), je predvidena tudi rekonstrukcija infrastrukture (ureditev
meteorne kanalizacije, koridorji za telekomunikacijsko kanalizacijo ...). Investicije se
bodo realizirale glede na razpoložljiva sredstva (Občina Črnomelj, 2012, str. 11).
Na Občini pravijo, da so pridobili sredstva za ureditev javnega prostora, toda Romi so
ga zavrnili. Zbirali so celo podpise proti gradnji. Za športno igrišče, ki si ga želijo, ni
primernega terena, tudi zaradi razdrobljenosti družin in prenaseljenosti.
Na Občino Črnomelj se obračajo zaradi osebnih težav ali podatkov, ki jih potrebujejo.
Menijo, da je odgovorna za vse. Zaradi slabega znanja slovenščine ne razumejo
uradnih obrazcev, zato redko uvidijo resnost zadeve ali rešitve, ki se nakazujejo.
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6. POVZETEK
Romsko naselje Lokve pri Črnomlju je največje in najštevilčnejše romsko naselje v
Beli krajini. Nastalo je na lokaciji, dostopni peš iz Črnomlja. Bližina mesta je lahko
kazalec dobre prakse, saj imajo Romi oskrbo z osnovnimi dobrinami hitro dostopno
ter s tem širši življenjski prostor. Kazalci dobre prakse, značilne za naselje Lokve, so
tudi planska opredeljenost zemljišč, električno in vodovodno omrežje, dostopnost
naselja, postajališče javnega potniškega prometa, kakovost prometnih površin v
naselju, odvoz smeti, društva in gospodarska dejavnost.
Naselje je v fazi tako imenovanega intenzivnega strukturnega opremljanja. Značilne
so arhitekturne predelave (še vedno je nekaj lesenih objektov), pregosta zazidava,
ilegalna gradnja in s tem povezane napetosti ter spori med družinami. Sodelujoči v
anketi enako zaznavajo in vrednotijo okolje ter opozarjajo na težave, ki jih imajo v
naselju. Gre zlasti za neurejeno lastništvo in številne stanovanjske enote, ki niso
numerirane. Na enem naslovu je prijavljenih več prebivalcev, zato prihaja do sporov
pri uporabi vode in elektrike. Ker je naselje gosto pozidano in prenaseljeno, je moč
zaznati prostorsko stisko in omejitve pri širjenju naselja. Nekateri objekti imajo slab
stanovanjski standard, zlasti tisti v neposredni bližini gozda. Gozd je za Rome
zatočišče, kamor se pogosto zatekajo, vendar z različnimi posegi ogrožajo naravo.
Anketiranci naštejejo še težave, kot so tveganja v zvezi s prometom (naselje nima
pločnika, javne razsvetljave), hrupnost železnice in slabi odnosi v naselju (kriminal,
spori, nevoščljivost, namerno uničevanje lastnine, družinske zamere, izposoja
denarja, kraje ipd.). Odnosi so ena večjih težav v naselju Lokve, saj so prebivalci v
nenehnih in resnih notranjih sporih. Slabi odnosi vplivajo tudi na pripravljenost za
urejanje naselja. Romi težko pozabijo stare zamere, so pretirano zaščitniški do svojih
otrok, spori pa pogosto segajo tudi v naslednje generacije.
Naloga opozarja še na druga tveganja in druge pasti, ki ovirajo razvoj naselja. Velika
težava so medsebojni odnosi in vloga romskega svétnika. Pomembna je zlasti
pripravljenost prebivalcev naselja, ki so iniciator in prejemnik. Obe vlogi se prepletata
in personificirata v osebi romskega svétnika, posrednika med Romi in institucijami ter
mediatorja v romskem naselju. Svétnik mora biti izobražen in razgledan, saj lahko le
tako učinkovito prenaša aktivnosti na romske prebivalce in jih spodbuja. To je
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pomanjkljivost romskega naselja Lokve, saj anketirani menijo, da svétnik slabo
opravlja svojo vlogo. Večina prebivalcev skrbi le za okolico svojega doma in ne želi
sodelovati pri urejanju naselja, se ne vključuje v romska društva in ni pripravljena
finančno vlagati v urejanje naselja. Zaradi medsebojnih odnosov in s tem
povezanega uničevanja skupne lastnine so tudi proti gradnji skupnega prostora.
Kljub omenjenim težavam in pastem, ki ovirajo razvoj naselja Lokve, so možnosti za
razvoj naselja in njegovo urejanje. Romska naselja so si med seboj različna, vendar
bi bilo smiselno uporabiti izkušnje iz tujine ali Slovenije in upoštevati primere dobre
prakse, tudi mnenje samih Romov, zavzeti jasna stališča in ugotoviti skupne poteze,
ki bi bile morda učinkovite tudi v naselju Lokve. V njem je malo objektov z gradbenim
dovoljenjem, malo kakovostno zgrajenih objektov, ni urejenega lastništva zemljišč,
kanalizacijskega omrežja, vizualne urejenosti naselja, zelenic in javnih površin,
zasebnih zelenic in vrtov, navzočnosti javnih institucij, kulturne in športne dejavnosti
prebivalcev, otrok, ki bi nadaljevali šolanje, iniciativnosti prebivalcev in predvsem
boljših odnosov. Treba je začeti pri samih Romih in se vprašati, kaj so pripravljeni
sprejeti, kako so pripravljeni sodelovati in ugotoviti to, kar bi jih združevalo. Ankete
kažejo, da si prebivalci želijo sprememb in jih tudi predlagajo (radi bi imeli pločnik,
igrišče, kanalizacijo, več smetnjakov, poskrbeli za čistočo vsega naselja …). Menijo,
da ima naselje možnosti za razvoj. Zato je pomembno, da je v njem dovolj priložnosti,
dogodkov ali navzočnosti institucij, ki bi delovali skupno in ga s tem »odprli« ter
povečali interakcijo med Romi. Potrebna sta sistematična pomoč in sodelovanje
institucij (Centra za socialno delo, občine, šol, vrtcev, Zavoda za zaposlovanje, ZIK-a,
Zdravstvenega doma, policije), ki bi v naselju izvajale projekte, s katerim bi lahko
pridobili zaupanje prebivalcev. Začeti bi bilo treba pri otrocih, saj so Romi do njih
zaščitniški. Otroci si želijo igrišče in ga potrebujejo, ker zdaj tekajo zunaj hiš. Pri tem
se stkejo stiki, ki za otroka pomenijo začasen odmik od problematičnih družinskih
razmer. Sistematično sodelovanje institucij (istih oseb) z Romi v naselju,
pojasnjevanje in seznanjenje z okoljem ter navezava na mesto Črnomelj bi počasi
spremenili njihova stališča do okolice. Naslednje možnosti bi bile torej prehod v fazo
uvajanja legalnosti in čim večje sodelovanje Romov ter kasneje še faza strukturne in
funkcijske integracije, ki poleg bivanja vključuje še zabavo, gospodarske dejavnosti,
širjenje socialnih stikov in uvajanje športnih dejavnosti.
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7. SUMMARY
The Romani settlement Lokve north of Črnomelj is the largest and the most
populated Romani settlement in White Carniola. The location on which the Romani
settlement was created can be reached by foot from the town Črnomelj. The
proximity of the town can be an indicator of good practice as residents can get
supplies fast and they are accessible to them. They also have a broad living space.
In addition, an indicator of good practice typical for the settlement Lokve is also:
purposeful use of the land, electricity and the water supply network, the accessibility
of the settlement, a stop for public transport, the quality of road surfaces in the
settlement, waste removal, the number of societies and economic activities.
The settlement is in the stage of the so-called intensive structural fitting. Architectural
reshaping (there are still a few wooden building), too dense buildings, illegal
construction and with it connected tension and family conflict are all typical for the
settlement. The participants in the survey equally perceive and value the environment
and point to difficulties they encounter in their settlement. It is particularly about
unresolved ownership and a large share of housing units that are not numbered.
More people are registered at one address and conflict occurs with the use of water
and electricity. Because it is a high-density settlement and highly overcrowded,
neighbourhood distress and limitations regarding the growth of the settlement can be
felt. Some structures have poor housing standards, especially those in the immediate
vicinity of the forest. The Romani people perceive the forest as a shelter where they
often resort to but also endanger it with different interventions. The interviewees also
listed problems regarding the risk with traffic (the settlement does not have a
pavement or public lighting), the nosiness of the railway and bad relations in the
settlement (crime, disputes, envy, deliberate destruction of property, family
resentments, the borrowing of money, theft, etc.). Relations are one of the major
problems in the settlement Lokve as the residents are in constant and serious
internal disputes. Bad relations also affect the interest for the organisation of the
settlement. The Romani people have a difficulty putting aside old resentments, are
overprotective of their children and the disputes often extend to the next generation.
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The dissertation also points out other risks and pitfalls that hinder the prospects for
the development of the settlement. A major obstacle are personal relations and the
role of the Romani councillor. The willingness of the people living in the settlement is
particularly important because they are in the roles of the initiator and the recipient.
Both roles are intertwined and personified in the persona of the Romani counsellor,
the mediator between the Romani people and the institutions, and a mediator for
internal disputes between the Romani people. The councillor must be educated and
sophisticated so that he can effectively pass the activities on the Romani people and
encourage them. This is the disadvantage of the Romani settlement Lokve because
the interviewees believe that their counsellor is doing a bad job.
Most of the population care only for their own surroundings and do not wish to
participate in arranging the settlement, they do not join Romani societies and are not
prepared to invest in the organisation of the settlement. Due to the mutual relations
and with it associated destruction of common property they are against the
construction of a common space.
Despite the mentioned problems and traps that hinder the development of the
Romani settlement Lokve, opportunities for the development of the settlement and its
organising can be predicted. Settlements are all different but it would be reasonable
to use the experience from abroad or from Slovenia and follow examples of good
practice as well as the opinion of the Romani people, take clear positions and find
common ground and traits that could also be effective in the Romani settlement
Lokve. There are not many building with building permits; the quality of the facilities is
poor; the ownership of the land is not regulated; the sewage system, the visual
structure of the settlement and the lawns and public areas are not organised; the
presence of public institutions, employment, cultural and sports activities for the
population are not arranged; there is also a lack of organisation regarding children
who could continue schooling, the initiative of the population and particularly better
relations.
It is important to start with the recipients (i.e. the Romani people) and ask what they
are willing to accept and how they are prepared to cooperate and find something that
would bring them together. According to the surveys, the residents want change and
recommend it (they would like to have a sidewalk, a playground, sewage, more
dumpsters, take care of the cleanliness of the settlement…). They believe that the
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settlement has possibilities for further development. Plenty of opportunities, events or
the presence of institutions that would work together and thereby “open up” and
increase the interactions between the Romani people is thus important. Systematic
assistance and cooperation of the institutions is needed (the centre for social work,
the municipality, schools, kindergartens, the Employment Service of Slovenia, ZIK,
the health centre, police) that would carry out projects in the settlement which would
result in gaining the trust of the Romani people.
They should start with the children because the Romani people are very protective
towards their own. The kids want a playground and need it because now they are
running around the houses. In doing so, connections are made that represent a
temporary break from family situations. The systematic involvement of the institutions
(the same people) with the Romani people in the settlement, the detailed explanation
and familiarisation with the environment and the connection with the town Črnomelj
would gradually change their views towards the surroundings. The following
opportunities would represent a gateway in the phase of imposing legality and
greater participation of the Romani people as well as later the phase of structural and
functional integration which would, in addition to living, include entertainment,
economic activities, expansion of social connections and the introduction of sports
activities.
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10. SEZNAM PRILOG
10.1. ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETNI VPRAŠALNIK
»Moje naselje«
Pozdravljeni,
Sem Teja Rupčič, študentka Filozofske fakultete (smer geografija – pedagogika), in
pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Romsko naselje Lokve pri Črnomlju.
Namen raziskave je ugotoviti težave, s katerimi se srečuje romski prebivalec, zlasti
pa spoznati romski prostor z drugega vidika: kako Rom zaznava/vrednoti in doživlja
okolje, kjer prebiva.
Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo
vpogled v življenje romskega prebivalca v naselju Lokve pri Črnomlju.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali od 5 do 10 minut časa.
Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor
na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo magistrske
naloge.
Za vaše sodelovanje se zahvaljujem.

1. PODATKI O ANKETIRANCU (ustrezno obkroži)
Spol:

•

V katero starostno skupino spadate?

a) do 30 let
•

M

b) 30 - 50 let

c) nad 50 let

Kako se sporazumevate doma?

a) romsko

b) slovensko

c) romsko in slovensko
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Ž

•

Ali od rojstva živite v istem naselju? Od kje in kdaj ste se preselili?

a) DA

•

b)NE: _____________________________________.

Ali mi lahko zaupate, kateri so viri dohodkov vaše družine (možnih več
odgovorov)?

a) ni odgovora b)stalna zaposlitev c)občasno delo d)socialna podpora e) drugo:
____________
•

Ali mi lahko zaupate kakšen je vaš trenutni status?

a) šolajoči

b) zaposlen

c) brezposeln

d) upokojen

2. UREJANJE RAZMER (ustrezno označi)
•

Kako so vam všeč Lokve kot naselje (splošna urejenost, počutje v naselju,
…)?

a) sploh mi ni všeč
•

b) ni mi všeč

c) niti niti

d) všeč mi je

e) zelo mi je všeč

Ocenite vaše zadovoljstvo glede prostorske urejenosti, opremljenosti in videz
naselja:

0 - nezadovoljen

1 - niti niti

2 - zadovoljen

Avtobusna postaja.

0

1

2

Dostopnost do naselja.

0

1

2

Urejenost cest znotraj naselja.

0

1

2

Število smetnjakov.

0

1

2

Urejenost zelenih površin.

0

1

2

Urejenost hiš.

0

1

2

Urejenost naselja.

0

1

2

Čistoča naselja.

0

1

2
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Označi trditve, ki veljajo za tvoj dom.

•

Imam vodo.
Imam elektriko.
Pred hišo imam vrt.
Imam parkirišče.
Živim v zidani hiši.
Živim v leseni hiši.
Živim v prikolici / kontejnerju.
3. VARNOSTNI VIDIK V NASELJU
V naselju se počutim varno.

•

DA

NE

a. Zakaj ne? __________________________.
Menite, da je v naselju preveč hrupno? Zakaj?

•

a) DA: __________________________. b) NE
4. PRIPRAVLJENOST PREBIVALCEV ZA UREJANJE NASELJA
Ali radi skrbite za svoje naselje?

•

a) Rad skrbim za urejanja naselja.
b) Rad skrbim le za okolico svojega doma.
c) Ne.
•

Spremljate aktivnosti, ki se dogajajo v naselju (aktivnosti romskih društev,
čistilna akcija …)? Ali ste kdaj urejali naselje z ostalimi prebivalci Lokev?

a) Spremljam in sem sodeloval pri urejanju naselja.
Kako ste sodelovali? ___________________________________.
b) Občasno spremljam, vendar ne želim sodelovati pri urejanju naselja.
Zakaj ne? ___________________________________.
78

c) Ne spremljam in nisem urejal naselja.
•

Ali ste vključeni v katero izmed romskih društev?

•

Ali bi bili pripravljeni dati denar za namene urejanja naselja? Zakaj ne?
a) DA

•

DA NE

b) NE: _____________________.

S strani občine se bi uredil skupni prostor, kjer bi se srečevali vsi prebivalci
naselja. Ali bi želeli v naselju imeti omenjeni skupni prostor?
DA

NE

a. Kakšen je razlog, da prostora ne bi imeli? _______________________________.
•

Ocenite po pomembnosti naslednje ureditve v naselju.

0 - nepomembno, 1 - pomembno, 2 - zelo pomembno, 3 - ne vem
ureditev igrišča

0

1

2

3

ureditev javne razsvetljave

0

1

2

3

postavitev pločnika

0

1

2

3

zelene površine v naselju

0

1

2

3

•

Ali bi kaj spremenili v naselju? Kaj točno?

a) DA: _______________________________ b) NE
•
a)

Menite, da ima naselje priložnost za razvoj? Zakaj ne?
DA

•
a)

b) NE: ______________________________.

Imate željo, da se preselite drugam?
DA

b) NE

5. MEDSEBOJNI STIKI
•

Kje preživljate svoj prosti čas?

a) doma
•

b) v naselju

c) v Črnomlju

Kako ga preživljate?

_________________________________________.
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d) drugo: _____________.

•

Kako ste zadovoljni z odnosi v naselju?

a) nezadovoljen

•

b) niti niti

c) zadovoljen

Zakaj največkrat pride do sporov/težav med Romi?

_______________________________.
•

Ali imate v naselju prijatelje?

a. Se obiskujete?
•

DA

NE

Ali imate v naselju sorodnike?

b. Se obiskujete? DA NE
•

Ali poznate bližnje sosede?

a. Se obiskujete?
•

Bi lahko rekli, da poznate vse prebivalce romskega naselja Lokve?

a) DA

b) NE

6. POZNAVANJE MESTA ČRNOMELJ
•

Kako pogosto obiščete Črnomelj?

a) vsak dan
•

b) pogosto

c) občasno

d) redko

Kako vam je všeč Črnomelj kot naselje (splošna urejenost, počutje v naselju
…)?

a) zelo mi je všeč
•

b) všeč mi je

c) niti niti

e) ni mi všeč

Kako dobro poznate Črnomelj?

a) zelo dobro ga poznam

b) dobro ga poznam

ga d) malo ga poznam
•

d) sploh mi ni všeč

Imate prijatelje iz Črnomlja?

e) sploh ga ne poznam
a) imam

a. Se obiskujete? DA NE
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b) nimam

c)poznam

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo izključno rezultat mojega raziskovalnega dela ter da
so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z navodili Oddelka za geografijo.

Ljubljana, 21. 8. 2017

Teja Rupčič
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