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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi se avtorica ukvarja z (ne)prisotnostjo socialnega kapitala v romskem 

naselju Hudeje. Išče odgovore na vprašanje - ali je socialni kapital (odnosi, mreže, 

povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in kulturni kapital? 

Poleg tega želi ugotoviti, kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo iz 

naselja Hudeje, da bi tudi sami prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital.  

 

Avtorica z raziskavo ugotavlja, da je v naselju Hudeje prisotnost socialnega in kulturnega 

kapitala nizka, tako na ravni posameznika kot romske skupnosti. Nadalje ugotavlja, da bodo 

Romi iz naselja Hudeje morali sami stopiti skupaj, se povezati in med seboj sodelovati, če  

bodo želeli postati družbeno vključeni. Tako avtorica potrdi raziskovalno vprašanje, da je 

socialni kapital tisti, ki predpostavlja znanje uporabno za življenje in je ključni akter 

vključevanja Romov v družbeno življenje.  

 

Kot rešitev avtorica nakaže ustanovitev romske skupnosti v naselju, ki bo imela svoje naloge 

in obveznosti do članov in skupnosti. Pomen skupnosti se izraža v druženju, reševanju 

skupnih problemov, prilaganju in medsebojni pomoči. Posameznik in skupnost bosta tako 

pridobivala pomembne informacije, si ustvarila odnos in si širila socialno mrežo, vse to pa 

predstavlja socialni kapital Romov iz naselja Hudeje.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: kapital, socialni kapital, kulturni kapital, populacija, »civil«, Romi in 

romska skupnost Hudeje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

In the thesis authoress deals with the presence or absence of social kapital in the Roma 

village Hudeje and is looking for the answer to the question – Is social kapital (relations, 

network, integration) catalyst, that »puts« in the Roma village Hudeje also a human and 

cultural capital? Another objective is to determine what factors hinder the social capital of the 

Roma population in the village Hudeje, to also contribute their share in the social and cultural 

capital. 

The authoress of the study notes that the presence of social and cultural capital in the village 

Hudeje is low, both at the individual level as in the Roma community. Further notes that if the 

Roma from the village Hudeje wants to become socially involved they have to come together, 

connect and cooperate with each other. The authoress confirms the research question, that 

social capital is one that requires knowledge useful for life and is a key player in the 

integration of Roma in society. 

As a solution the authoress indicates the establishment of the Roma community in the 

village, which will have its duties and obligations to the members and the community. The 

importance of community is reflected in the socializing, solving common problems, 

adaptation and mutual assistance. Individuals and community will so obtain important 

information, create a relationship and expand their social network, all of which constitutes the 

social capital of Roma from the village Hudeje. 

 

KEY WORDS: capital, social capital, cultural capital, population, “civil”, Roma and Roma 

community Hudeje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLJUČNE BESEDE IN POJMI  

 

 

KAPITAL - je investicija s pričakovanimi povračili na trgu. 

 

SOCIALNI KAPITAL - predstavljajo socialne mreže in usposabljajo posameznika, skupine in 

skupnosti za deljenje skupnih norm, vrednot, kulture ter spodbujajo zaupanje in 

razumevanje, ter krepijo sodelovanje tako na ravni posameznika kot skupine z namenom 

doseči cilj. 

 

KULTURNI KAPITAL - predstavlja »znanje, veščine in izobrazbo«, ki si jo posameznik 

pridobi v različnih življenjskih obdobjih v določenem okolju. 

 

POPULACIJA - prebivalstvo - večja skupina osebkov navadno iste vrste, ki živi na istem 

prostoru, kraju 

 

ROMI – v besedilu poimenujem pripadniki romske skupnosti; besedo Rom uporabljam v 

skladu s sklepi prvega svetovnega romskega kongresa iz leta 1971.   

 

ROMSKA SKUPNOST – izhaja iz politične odločitve, ker nimajo statusa manjšine se 

imenujejo skupnost.       

  

CIVIL« - v določenih delih naloge uporabljam tudi besedo »civil«, ki sem jo povzela po 

Romih, ki tako poimenujejo ne-Rome. 
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1. UVOD 

1.1 Namen magistrske naloge 
 

Namen pričujoče naloge je, da v konkretni in po naravi izredno specifični temi, preverjam 

(ne)prisotnost socialnega kapitala v romskem naselju Hudeje. Moj namen je, da s pomočjo 

odgovorov pridobljenih z intervjuji pridemo do odgovora na raziskovalno vprašanje, ali je 

socialni kapital (odnosi,mreže, povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi 

človeški in kulturni kapital in kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo1 iz 

naselja Hudeje, da bi prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital. Zakaj sem se odločila 

za to izredno specifično temo? Moram reči, da so me k temu spodbudili Romi2 sami. Tako 

kot večina ljudi neposrednega stika z njimi nisem imela. O problemih, ki jih imajo nisem 

vedela nič, razen kar sem izvedela iz medijev. Pred šestimi leti pa me je pot popeljala na 

novo delovno mesto. In med novimi delovnimi obveznostmi so se znašla tudi vprašanja in 

reševanje »romske problematike«. In zgodilo se je, da so postali del mojega vsakdana. 

Sedaj že dobro poznam naselje Hudeje in Rome. Kaj sem spoznala v stikih z njimi? Da 

razseljenost, preseljevanje, njihova kultura in značilnosti vplivajo na drugačnost in da je ne 

sprejemljivost na širše družbene vzorce, marginalizirala njihov družbeni status. Tako je moja 

konkretna naloga povezna z medsebojnim tesnim sodelovanjem, vzpostavljanjem zaupanja, 

sprejemanja in odpravljanja družbene neenakosti med Romi in ne – Romi. Konkretno to 

pomeni, pomagati jim pri aktivnostih vključevanja, tako v naselju kot tudi izven naselja. 

Rezultat dela z njimi zame pomeni tudi povečanje socialnega in kulturnega kapitala v 

naselju. Ugotovila sem, da brez njihove aktivne vloge ne bo medsebojnega sodelovanja. 

Zato in zaradi njih samih sem se odločila, da za svojo magistrsko nalogo izberem socialni 

kapital in romsko naselje Hudeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Prebivalstvo - večja skupina osebkov navadno iste vrste, ki živi na istem prostoru, kraju. 

2
 Zaradi poenostavitve bom uporabljala moški spol, ampak pri tem mislim na ženske in moške. 
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1.2 Raziskovano vprašanje 
 

V nalogi sem si zastavila naslednje vprašanje: Ali je socialni kapital (odnosi, mreže, 

povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in kulturni kapital in 

kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo iz naselja Hudeje, da bi 

prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital.    

 

Z raziskavo želim poiskati možnosti, ki bodo odpirale nove poti do socialne vključenosti 

posameznika in skupnosti v družbeni prostor, a hkrati ne bodo posegale v njihovo integriteto.  

Je že tako, da imamo ljudje različne poglede in predstave o Romih in njihovemu življenju. 

Zakaj je tako? Največkrat nimamo volje in želje, da bi se poglobljeno soočili z njimi in 

njihovimi težavami. Zato se največkrat opremo na že znane številne značilnosti, za katere 

lahko trdim, da so postale že stalnica, oz. da je to njihova nalepka in da na njih tudi 

pomislimo, ko beseda steče o Romih. Ko pomislimo na Rome, se pred nami pojavijo nalepke 

družbene drugačnosti, ki jih v povezavi z Romi razumemo kot neurejene bivanjske razmere, 

preseljevanje, nomadi, lenuhi, »umazanci«, izključenost iz družbenega življenja, veliko otrok 

itd….., skratka gre za romsko populacijo ali posamezne romske osebe, ki si jih nihče ne bi 

želel imeti za soseda. Osebno menim, da so čudoviti, da večina ni »krivih«, da so v taki 

situaciji. Zatorej je povsem napačno iskati rešitve za »romska vprašanja« in ne razpravljati o 

Romih samih.  

 

Poleg uvodnega dela, v katerem predstavljam izhodišča za raziskovanje, ima naloga še 

devet konceptualno zaokroženih poglavij .  

 

 V drugem poglavju predstavljam s pomočjo Bouredieuja, Colemana, Portesa, Fielda, 

Adama, Makaroviča, Rončevića, Tomšiča, Kumpove, Farra in Fukuyame različne 

konceptulizacije socialnega kapitala. Ravno tako opredelim oblike, vire, vrednote, zaupanje 

in socialna omrežja. Vsa področja so izrednega pomena tudi za romsko populacijo kot za 

posameznika. Socialni kapital predstavljajo socialne mreže in usposabljajo posameznika, 

skupine in skupnosti za deljenje skupnih norm, vrednot, kulture ter spodbujajo zaupanje in 

razumevanje, ter krepijo sodelovanje tako na ravni posameznika kot skupine z namenom 

doseči cilj. 

 

V tretjem poglavju predstavim kulturni kapital s pomočjo Bourdieuja. Za romsko populacijo iz 

naselja Hudeje je akumulacija kulturnega in človeškega kapitala, ki se začne v zgodnjem 

otroštvu izrednega pomena, saj pridobivanje kulturnega kapitala predpostavlja določeno 

stopnjo neodvisnosti od ekonomskih potreb in s tem prevaja izvorno razredno neenakost ljudi 



13 
 

v njihovo medsebojno kulturno razlikovanje. Drugače povedano, za družbeni razvoj Romov 

je socialni in kulturni kapital naložba za prihodnost.     

 

V četrtem poglavju predstavljam pojem družbena kohezivnost. Družbena kohezivnost je 

povezana z vlogo socialne države, ki preprečuje (preveliko) družbeno neenakost in s tem 

izključenost.   

 

V petem poglavju predstavim pojem družbena izključenost in pojem revščina. Govorim o 

izključenosti kot deprivaciji (pomanjkanju materialnih virov), izolaciji (pomanjkanju socialnih 

virov) in anomiji (kulturna revščina in nemoč).   

 

V šestem poglavju orišem zgodovino Romov in pravni položaj Romov živečih v Sloveniji. 

 

V sedmem poglavju predstavim romsko skupnost Hudeje. Predstavitev naselja in njihovih 

prebivalcev sem povzela s pomočjo sekundarnih virov, to je po analizi romskega naselja 

Hudeje, ki jo je pripravil Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 

Usmeritveni predmet Politična geografija (3. in 4. letnik). Fakulteta za družbene vede, 

Univerza v Ljubljani. Katedra za mednarodne odnose. 27.5.2010. Hranjeno na občini Trebnje 

 

Osmo poglavje je namenjeno Empiričnemu delu in ciljni populaciji v raziskavi, to so Romi iz 

naselja Hudeje. 

 

Deveto poglavje zaokrožuje in daje dodano vrednost raziskavi in je tudi največji izziv. 

Predstavljam zaključke raziskave. V konkretni in po naravi specifični temi sem sledila 

raziskovalnemu vprašanju in preverjala (ne)prisotnost socialnega kapitala v romskem naselju 

Hudeje.  

 

1.3 Cilji magistrske naloge  
 

Cilj naloge je, da z raziskavo pridobim konkretne in uporabne rešitve, ki mi bodo v pomoč pri 

mojem nadaljnjem sodelovanju in delu z Romi iz naselja Hudeje. Zato sem poleg raziskave v 

nalogi uporabila že opravljeno analizo romskega naselja Hudeje, ki ga je pripravil Oddelek za 

geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Usmeritveni predmet Politična 

geografija (3. in 4. letnik). Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Katedra za 

mednarodne odnose. 27.5.2010. Hranjeno na občini Trebnje. Torej gre za nadaljevanje 

raziskovalnega vprašanja in sicer stopnja prisotnosti socialnega in kulturnega kapitala 
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pogojuje posameznikovo sodelovanje in določa kvaliteto življenja. Vzajemni učinki 

socialnega in kulturnega kapitala vodijo k preseganju začaranega kroga družbene 

izključenosti. Socialni kapital predpostavlja znanje, uporabno za življenje in je ključni akter 

vključevanja Romov v družbeno življenje.  

 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode in tehnike 
 

Cilju in zastavljenemu raziskovalnemu vprašanju je prilagojen tip raziskave in raziskovalna 

metoda. Za obravnavano tematiko sem uporabila metodo zbiranja podatkov. Podatke sem v 

teoretičnem delu zbirala s pomočjo sekundarnih virov in primarnimi virov, kjer sem uporabila 

že opravljeno raziskavo o značilnostih naselja (bivanjske razmer, št. prebivalcev naselja, 

izobrazba, socialne razmere, odnosi z ne-Romi in izkušnje z institucijami), v empiričnem delu 

pa sem uporabila metodo delno nestrukturiranega (nestandardnega) intervjuja. Ciljna 

populacija za raziskavo so bili Romi in Rominje iz naselja Hudeje. Iz odgovorov, pridobljenih 

z intervjujem, sem odgovorila na raziskovalno vprašanje ali je socialni kapital (odnosi,mreže, 

povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in kulturni kapital in 

kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo iz naselja Hudeje, da bi 

prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital. Skozi analizo sem izluščila dejavnike, ki 

jasno nakazujejo ovire za vstop oziroma neprisotnost socialnega kapitala v naselju Hudeje.      
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 SOCIALNI KAPITAL–pojem 
 

Poglavje obravnava pojem socialnega kapitala. Še vedno ni splošnega konsenza o tem, kaj 

socialni kapital je, zato je socialni kapital v strokovni literaturi največkrat označen kot 

empirično težko opredeljiv koncept,3 pa vendar mu pripisujejo vlogo »lepila«, ki ohranja 

skupnosti (Stone, 2001).4 Čeprav je pojem vstopil v družboslovni besednjak relativno pozno 

ni muha enodnevnica ali trendovski koncept, ampak gre za univerzalni pojem izredne 

prominence (Adam in Rončević, 2003: 5).5 Skupne značilnosti večina definicij socialnega 

kapitala se osredotočajo na družbene odnose. V svojem bistvu je pojem socialnega kapitala 

zelo preprost, gre za relacije med ljudmi, pri čemer imajo te relacije določeno vrednost »več 

ljudi poznaš in bolj si z njimi enak v pogledih na svet, večjo zalogo socialnega kapitala 

premoreš« (Field, 2003: 1).6 Ali drugače povedano odnosi so pomembni, saj s povezovanjem 

vzdržujemo odnose in s tem lahko dosegamo stvari, ki jih sami ne bi nikoli zmogli, ali pa bi 

zato potrebovali velike napore. Igličeva (2004:18) je mnenja, da je pomembna novost, ki jo 

pojem prinese vprašanje šibkih vezi7 oziroma «povezovanje in razvijanje sodelovanja preko 

meja skupnosti in močnih vezi«, ki se kaže skozi generalizirano zaupanje.8 Na podlagi 

vzpostavljenega zaupanja se tvorijo omrežja. V klasičnih socioloških konceptih integracije in 

kohezije so se namreč poudarjale predvsem močne, prijateljske vezi, ki so povezovale člane 

skupnosti. Adam, Rončević, Makarovič, Tomšič (2001: 38,9 2004: 1) pa v svoji opredelitvi 

poudarjajo, da je značilnost socialnega kapitala v tem, da je neotipljiv resurs, (isto meni tudi 

Coleman, 1988: 100),10 ki rešuje probleme zaupanja, koordinacije, in sodelovanja v 

konkretnih socialnih okoljih. Socialni kapital je posebna oblika družbenih relacij, ki je povezan 

s človeškim kapitalom, označuje pa vključenost posameznika ali kolektivnih akterjev v 

                                                
3
 »Koncepti so gradbeni elementi teorij. Teoretični koncept je ideja, ki je izražena kot simbol ali z besedami« 

Neuman, W. Lawrence (2006): Social earch methods: Qualitive and Quantitative Approaches. Boston: Pearson 
international edit on.Str. 53. 
4
 Stone, Wendy (2001): Measuring social capital. Towards a theoretically informed measurement framework for 

researching social capital in family and community life. Research Paper No. 24. Australian Institute of Family 
Studies. 
Dostopno preko: http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/RP27.pdf (7.7.2011). 
5
 Makarovič, Matej (ur.) (2003), Adam, Frane,: Rončević, Borut: Socialni kapital v Sloveniji. Sodobna družba. 

Zbirka Sophia. 
6
 Field, John (2003): Social Capital. Secondedition. Routledge. Str.1. 

7 
Delovanje skozi šibke vezi pomeni delovanje brez previsokih pričakovanj.  

Iglič,Hajdeja (2004):Tri ravni socialnega kapitala v Sloveniji. V Malnar, Brina, Bernik, Ivan (ur.):S Slovenkami in 
Slovenci na štiri oči. Ljubljana. FDV. Str. 155-174.   
8
 Tu gre za zaupanje na splošno. Zaupanje igra glavno vlogo sodelovanja in povezovanja in lahko ga razumemo 

kot mehanizem  vzpostavljanja socialnega kapitala in omrežij tudi na lokalni ravni.   
9
 Adam, Frane, Rončević, Borut, Makarovič, Matej, Tomšič, Matevž (2001 ): Sociokulturni  dejavniki razvojne 

uspešnosti: Slovenija v evropski perspektivi: Ljubljana: Znanstveno publicistično središče. Str.5. 
10

 Socialni kapital je najmanj otipljiv med vsemi vrstami kapitala, saj obstaja v povezavah med osebami (vir, ki ga 
mi posodimo, nas po navadi nič ne stane, saj ga že imamo. Neka informacija, ki jo imamo, nas nič ne stane (v 
denarju), če jo posredujemo naprej. Glavni razlog odločitve o posredovanju je, da smo mi odgovorni, ker smo 
lastniki - smo ga samo posodili (Coleman:1988:100). 

http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/RP27.pdf
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družbene vezi in omrežja (večja je podpora in sodelovanje, večja je stopnja socialnega 

kapitala). Drugače povedano «zaupanje in kooperativnost kot sestavni del socialnega 

kapitala sta temelj za vzpostavljanje prožnih organizacijskih oblik koordinacije«. Je nek 

neoprijemljiv pojem, ki ga vsak dan nezavedno izpopolnjujemo z novimi izkušnjami 

izboljšujemo, večamo ter širimo na vse strani. Ne da se prešteti, a prišel nam bo prav ravno 

takrat, ko ga bomo najbolj potrebovali, zato je potrebno vlagati vanj ter ga namerno ali 

nenamerno ˝spletati˝ v lastno mrežo življenja. Moč socialnega kapitala spoznaš, ko si 

postavljen pred situacijo, da si z lastnim znanjem, izkušnjami, sposobnosti sebe ter drugega 

pomagaš uresničiti cilj.  

 

2.2 O konceptualizacijah socialnega kapitala    
 

»Zaradi epistemoloških razlogov si ni mogoče izmisliti enega koncepta in enega veljavnega 

merila socialnega kapitala, zaradi tega koncept socialnega kapitala ni ostal omejen samo na 

družbene vede, temveč je vstopil tudi v javne razprave« (Adam in Rončević, 2004:219- 

220).11 Vzrok za neenotnost teoretskega dela in raziskav na področju socialnega kapitala 

lahko nastaja zaradi »preobilja definicij« (Adam in Rončevič, 2003: 7). Zato se bom v tem 

delu opredelila samo na nekaj osnovnih teoretskih konceptov socialnega kapitala.  

(Adler, Kwon, 2000:90-95)12 socialni kapital razvrščata po skupinah in sicer: v prvo skupino 

sodijo sociologi (Baker, Bourdieu, Burt, Coleman, Portes), ti poudarjajo eksterne povezave 

med posamezniki s poudarkom na članstvu v mrežah. Članstvo v omrežjih olajšuje delovanje 

posameznikov v mrežah. Drugo skupino sestavljajo politologi (Fukuyama, Inlgehart, 

Putnam,Thomas), ki poudarjajo interne povezave, značilne za skupine, organizacije, 

skupnosti, regije, narode). Tretjo skupino pa sestavljajo avtorji (Nahapiet, Ghosgal, Pennar, 

Woolcock), ki pri opredelitvi socialnega kapital prepleta tako eksterni kot interni vidik 

socialnega kapitala. Rečemo lahko, da gre za pojavno raznolik in kontekstualno specifičen 

fenomen, ki se lahko v določenem okolju pojavlja v različnih oblikah (Adam in Rončević, 1-

10).
13

 
 

Koncept socialnega kapital je bil v družboslovje vpeljan s strani Bourdiueja in Colemana. 

Bourdiue(1986)14 definira in govori o treh temeljnih oblikah kapitala in sicer o ekonomskem 

kapitalu, kulturnem kapitalu in o socialnem kapitalu. Socialni kapital definira kot »agregat 

                                                
11 Adam, Frane in Rončević, Borut (2004): Razvojni potencial socialnega kapitala: Slovenija v evropskem 
kontekstu. Družboslovne razprave,XX,46/47: Str. 219-220. 
12 Adler, Paul, Kwon, Seok-Woo:Social Capital:The Good, the Bad and the Ugly.Lesser Eric,ed.:Knowledgeand 
Social Capital Fondation and Application: Boston: Butterworth, 2000. Str. 89-115. 
13 Adam, Frane, Rončević, Borut,Tomšič Matevž: Socialni kapital –za SRS: dostopno preko:  
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/sockap.pdf. (6.8.2011). 
14 Bourdieu, Pierre (1986) The Forms of Capital .V John G Richardson (ur.) Handbook  of Theory  and Research  
for  the Socialogy of  Education.  New York: Greenwoodpress. Str. 241-258.   

http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/sockap.pdf
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dejanskih in potencialnih resursov«(1986:248),15 ki so povezani z posedovanjem trajnih 

omrežij ali pa v manj formalne odnose poznanstev, z drugimi besedami, s članstvom v 

skupini. Bourdieujevo definicijo je nadalje razvil Portes (V Adam in Rončević, 2003: 8), ki 

opredeljuje socialni kapital kot zmožnost zagotoviti si korist skozi članstvo v omrežjih in 

drugih družbenih strukturah.  

Coleman (1988: 95-120)16 pa vidi obstoj socialnega kapitala v zaupanju, informacijah normah 

in učinkovitih sankcijah, odnosih avtoritete in obsegu dolžnosti v skupini (Coleman v Field, 

2003: 27-29), ali drugače, socialni kapital ni ena sama entiteta, temveč niz različnih entitet, ki 

imajo dve skupni lastnosti: vse so sestavljene iz nekega aspekta družbenih struktur in 

pospešujejo določena delovanja akterjev - bodisi posameznikov ali korporativnih akterjev - 

znotraj strukture (Adam in Rončević, 2003: 8). Opredeljuje ga kot strukturo odnosov, ki 

ljudem omogoča, da dosegajo skupne cilje. Govori o treh oblika socialnega kapitala in sicer: 

o obveznostih in pričakovanjih, sposobnosti zbiranja informacij in v socialnih normah, 

povezanimi s sankcijami. Če je zaupanje med ljudmi večje, je večji tudi socialni kapital, v tem 

primeru se socialni kapital izraža z medsebojnim sprejemanjem obveznosti. Gre za zaupanje 

v socialnem okolju in dejanski obseg obveznosti. Drugi pomemben vidik so informacijski 

kanali, kot primer je navedel univerzo, kjer socialni kapital vzdržujejo kolegi z izmenjevanjem 

idej in informacij. Tretji vidik pa tvorijo norme in sankcije, ki ljudi spodbujajo ali ovirajo pri delu 

za skupno korist, pri tem pa se odrekajo neposrednim osebnim koristim. Po njegovem je 

socialni kapital javna dobrina, ki se v nasprotju z ekonomskim kapitalom, z uporabo 

povečuje, z neuporabo pa zmanjšuje. Izraža in vzdržuje se skozi obveznosti, pričakovanja, 

sposobnosti, zbiranja idej ter v socialnih normah, ki so povezane s sankcijami. Glavno vlogo 

igra zaupanje, če ljudje zaupajo drug drugemu in kjer se to zaupanje izraža z medsebojnim 

sprejemanjem obveznosti, potem je večji tudi socialni kapital (Kump, 2003: 149).17 Putnam 

(1993:170,1995:65-78)18 socialni kapital vidi kot posebno obliko družbenih relacij med 

posamezniki. Socialni kapital je opredelil kot «značilnost družbenega življenja, norme, mreže, 

zaupanje, omogočajo posamezniku, da delujejo bolj učinkovito pri izvajanju skupnih ciljev«. 

Po njegovem je socialni kapital orodje, ki povečuje uspešnost institucij. Ključnega pomena za 

Putnama je to, da imajo omenjena omrežja in norme določeno vrednost. Socialni kapital je 

običajno javna dobrina, ki se nanaša na socialne povezave ob spremljajočih se normah in 

zaupanju. Socialni kapital prispeva k kolektivni akciji s pospeševanjem norm recipročnosti, 

                                                
15  »prav tam«. 
16

 Coleman, James (1988): Social Capital in the Creationof Human Capital. American Journal of Sociology  94  
priloga. Str. 95-120.  
Coleman, James (1990): Fondations of Social Theory. Cambridge: Mass. Belknap  Press of  Harvard Univesrsity  
Press.    
17

 Kump, Sonja (2003): Socialni kapital in izobraževanje odraslih. V Makarovič, Matej (ur.): Socialni kapital v 
Sloveniji. Sodobna družba. Založba Sophia. Ljubljana. Str.149.  
18

 Putnam, Robert D.(1995) Bowling Alone: America's Declining Social Capital«. The Journal of Democracy 6 (1):  
Str. 65-78. 
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olajša tok informacij in je sredstvo za nadaljnjo kooperacijo in sodelovanje. (Putnam v Field, 

2003:32).  

Farr (2004)19v svoji definiciji zapiše, da je socialni kapital konceptualiziran kot omrežje 

združenj, dejavnosti ali odnosov, ki povezujejo ljudi v skupnosti preko določenih norm in 

psiholoških zmožnosti, ki so bistvene za civilno družbo, njihova posledica so tako kolektivne 

akcije in dobrine, kot tudi druge oblike kapitala.   

Omembe vredna je tudi definicija socialnega kapitala, kot jo je oblikovala Svetovna banka 

(World bank v Halpern, 2005: 17),20 njihovo izhodišče je, da ogromno podatkov dokazuje, da 

je socialna kohezija ključnega pomena za ekonomski razvoj družb. «Socialni kapital se 

nanaša na institucije, norme in odnose, ki oblikujejo kvaliteto in kvantiteto interakcij v družbi, 

socialni kapital ni le vsota institucij, ki podpirajo družbo – je lepilo, ki jih združuje«. 

Nekoliko drugače razume koncept socialnega kapitala Fukuyama. Norme, ki osnujejo 

socialni kapital, lahko po njegovem segajo od recipročnosti med dvema prijateljema do 

kompleksnih artikularnih dobrin. Socialni kapital je po njegovem uveljavljena neformalna 

norma, ki spodbuja sodelovanje med dvema ali več posamezniki. Iz konteksta izvzame 

zaupanje, omrežja in civilno družbo, saj meni da je to le posledica socialnega kapitala, 

vendar ne predstavlja sam socialni kapital. Pravi, da se socialni kapital vzpostavi šele, če si 

posamezniki v skupini med seboj zaupajo (Fukuyama, 1999: 1).21   

 
Na podlagi različnih teoretskih definicij sem v preglednici 1( tabela 1) povzela na osnovi 

definicij njihove ključne ugotovitve o konceptu socialnega kapitala. 

 

 
Tabela 1: Pregled ključnih  definicij konceptualizacije, ter njihovih značilnosti  

 

DEFINICIJE  AVTOR ZNAČILNOSTI 

Omrežja, norme, odnosi Farr  Kolektivne akcije in dobrine ter druge 

oblike. 

Neotipljiv resurs, rešuje 

probleme sodelovanja in 

koordinacije 

Adam, 

Makarovič, 

Rončevič, 

Tomšič 

Vključenost posameznika ali 

kolektivnih akterjev v omrežja-

vzpostavljanje prožnih oblik.   

Norme, vrednote odnosi Coleman Pospešujejo določena delovanja 

akterjev. 

                                                
19 

Farr, James (2004): Social capital: A conceptual history. 
 Dostopno preko: http://http//ptx.sagepub.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/cgi/reprint/32/1/6 (9.8.2011). 
20 

Halpern, S. David (2005): Social Capital: Cambridge: Politypress. str.17. 
21

 Fukuyama, Francis (1999): Social capital and civil society.Str.1 
 Dostopno preko: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#I (6.8.2011). 

 

http://http/ptx.sagepub.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/cgi/reprint/32/1/6
http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#I
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Socialni kapital je 

neformalna norma 

Fukuyama Spodbujanje sodelovanja med 

dvema ali  več posamezniki. 

Članstvo v omrežjih Portes  Osebne koristi. 

Članstvo v skupini Bourdieu Resursi povezani z omrežji. 

Institucije, odnosi,norme Svetovna banka Kvaliteta in kvaliteta interakcij v 

družbi. 

Relacije med ljudmi Field Večja zaloga socialnega kapitala 

 
Vir: Povzeto po Farr, Adam, Makarovič, Rončevič, Tomšič, Coleman, Fukuyama, Portes, Bourdieu, Svetovna 
banka, Field. 

 

Lahko rečemo, da gre za multidimenzionalnost koncepta in da je vzrok za neenotnost 

definicije preobilje definicij, ki opredeljujejo socialni kapital. Čeprav so definicije podobne, se 

istočasno tudi razlikujejo. 

2.3 Oblike socialnega kapitala 
 
Z različnimi opredelitvami so tesno povezane tudi različne oblike socialnega kapitala. 

Podlaga za oblikovanje socialnega kapitala je v spodbudah ali prisilah, motivaciji 

posameznikov, v širšem institucionalnem okolju, izkušnjah in tradiciji. Po eni od klasifikacij 

(Adam in Rončević, 2001: 39-40) pri konceptu socialnega kapitala upošteva različne pristope 

in vidike. Prvi vidik poudarja koristi kot so varnost in podpora, ki jo ima posameznik od 

vključenosti v neko skupino ali v medsebojne odnose v družini, verske skupine. Gre za 

socialni kapital na individualni ravni, ki ima tri funkcije: vir socialnega nadzora (solidarnost, 

zaupanje, norme), vir družinske podpore (Coleman, 2000: 17-41)22 in vir koristi od zunaj 

družinskih omrežij, dostopnost do zaposlitve, mobilnost in podjetniški uspeh (Portes,  

2000:52:53).23  

V nekaterih okoljih med posamezniki obstajajo znatne količine vezivnega (»bonding«) 

socialnega kapitala (Adam in Rončević, 2004: 221),24 ker so omrežja medij za realizacijo 

posameznikovih interesov. (Putnam, 2000: 22-23)25 pravi da, vezivni socialni kapital v neki 

skupnosti pomeni vzpostavitev trdnih vezi, ki temeljijo na istih vrednotah in podpira specifično 

recipročnost in mobilizira solidarnost. Makarovič (2003: 82) vezivni socialni kapital poimenuje 

                                                
22

 Coleman,  S. James,(2000): Social Capital in the Creation of Human Capital.  Lesser Ericc,ed.: Knowledge  and  
Social Capital  Foundation and  Application. Boston: Butterworth. Str. 17-41. 
23

 Etične skupine in emigrantske skupine  tvorijo omrežja, skozi katera se pretaka socialni kapital. Nasprotna 
situacija je pomanjkanje socialnih povezav v revnejših skupnostih, kar onemogoča dotok informacij in s tem 
priložnosti iz razvitejšega sveta. Portes, Alejandro(2000):Social Capital:Its origins and Applications in Modern 
sociology:Lesser, Ericc,ed.: Knowledge and Social Capital Foundation and Application. Boston:Butterworth.Str. 
52-53.  
24

 Bogati medosebni odnosi so lahko tudi izraz negativnega socialnega kapitala, kjer lahko posameznik realizira 
svoje cilje le z uporabo teh zvez in poznanstev, kljub temu….  Adam,Frane in Rončević Borut(2004):Razvojni 
potencial socialnega kapitala:Slovenija v evropskem kontekstu. Družboslovne razprave,XX,46/47. Str.221. 
25 

Putnam, Robert, D. (2000): Bowling Alone: The collepse and revival of American comunity. Simon & Schuster. 
New York. Str.22-23.  
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notranji «poseduje ga tista kolektiviteta, ki ima dobro razvito notranjo socialno omrežje in 

notranjo kulturo, kjer se znotraj te kolektivitete spodbuja zaupanje in sodelovanje med člani«. 

Drugi vidik poudarja dostop do različnih informacij in virov. Gre za koristi, ki jih imajo skupine 

oziroma skupnosti, ali za tako imenovani »bridging« (premostitveni) socialni kapital, ki deluje 

povezovalno in s tem omogoča nastanek sinergetičnih organizacijskih struktur z višjo stopnjo 

usklajenosti delovanja posameznikov. To je horizontalna dimenzija, ki povezuje različne 

skupine ljudi z podobnimi demografskimi značilnostmi (Adam in Rončević, 2004: 221). 

Makarovič (2003: 82) premostitveni socialni kapital poimenuje »zunanji«. Pravi, da ga 

»poseduje tista enota, ki poseduje veliko takšnih vezi z drugimi enotami, ki omogočajo čim 

boljše doseganje njenih ciljev«. Najdemo ga v redkejših omrežjih, kjer velja generalizirana 

recipročnost. Premostitveni socialni kapital je usmerjen k združevanju ljudi iz različnih 

socialnih razredov in skupin (Field, 2003: 32). 

Medtem ko se vezivni in premostitveni socialni kapital vzpostavljata na horizontalni ravni, pa 

tretji vidik poudarja vertikalno raven. Gre za tako imenovani »linking« socialni kapital, ki skozi 

informacije, storitve in financiranje povezuje skupnosti v družbi. Ta vidik socialnega kapitala 

je pomemben tudi na področju politike (Tomšič, 2003: 33).26  

 

2.4 Socialni kapital kot vsota virov 
 

»Socialni kapital je razumljen kot vir - potencial in možnost posameznika, ki mu je dostopen v 

socialnih odnosih in se gradi na virih socialne strukture. Njegovih koristi so deležni vsi člani 

strukture, pogojujejo pa jih njihovo medsebojno sodelovanje, solidarnost, vzajemnost in 

medsebojno zaupanje (Martinjak, 2006: 113)«.27 Po Colemanu so viri socialnega kapitala 

lahko socialni odnosi, tip socialnih odnosov (Adam in Rončević, 2003: 14). Bourdieu (v Field, 

2003: 15) govori, da je socialni kapital vsota virov, ki so dejanski ali virtualni in se dvigujejo 

do posameznika oziroma skupine s tem namenom, da posedujejo stabilno omrežje bolj ali 

manj instuticionaliziranih odnosov, medsebojnih poznanstev in priznanj.  

Uporaba socialnega kapitala pomeni, da neka oseba poseduje pravice do uporabe 

posameznih virov, druga oseba pa bi rada do teh virov prišla. Značilno je, da viri niso 

ekskluzivna last osebe, saj jih lahko poseduje tudi druga oseba (Woolcocok, 2000: 226),28 

zato prihaja do posoje teh virov drugi osebi, oseba, ki da pričakuje proti uslugo, gre za 

                                                
26 

In sicer v povezavi z delovanjem političnih institucij, procesi oblikovanja  politik, politične participacije in 
variabilnostjo civilne in s tem tudi politične družbe.  
Tomšič, Matevž (2003): Politika in socialni kapital: V Makarovič, Matej (ur):Socialni kapital v Sloveniji. Založba 
Sophia. Ljubljana. Str. 33. 
27

 Martinjak Zrim Nataša (2006): Koncept socialnega kapitala:sodobna paradigma vzgoje in izobraževanja. 
Sodobna pedagogika, let.:57(123), posebna izdaja. Str.113. 
28

 Woolcocok Michael, Narayan Deepa (2000): Social Capital: Implication for Development Theory. Research and 
Policy. The World Bank Research  Observer, New York,15-12. Str. 226 -255. 
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recipročnost v odnosu, nekaj naredimo za drugega (Rus, 1999: 17),29 tako govorimo o 

specifični recipročnosti, gre za hkratno izmenjavo stvari, kjer je približno enaka vrednost in 

generalni recipročnosti, ki se izraža v dolgoročnih izmenjavah odnosov, ki je uravnotežena in 

ni časovno ali vrednostno pogojena. Vključuje obojestranska pričakovanja, koristi bodo v 

prihodnosti (Putnam, 1994: 172).30  

  

2.5 Socialni kapital kot zaloga skupnih vrednot 
 
Socialni kapital proizvaja »bogastvo« in skupaj z fizičnim kapitalom in človeškim kapitalom 

predstavlja ekonomsko vrednost nacionalnim ekonomijam. Socialni kapital pomeni tudi 

pripomoček za vzpostavljanje in oblikovanje skupin v moderni družbi. Posamezniki so tisti, ki 

z upoštevanjem pravil sodelovanja in norm, krepijo lastno moč in zmožnost komuniciranja ter 

s tem koordinirano delovanje. Družbene vrednote kot so poštenost, vzajemnost, zavezanost 

obljubam, predstavljajo visoka etična načela, ki so v pomoč skupinam, da dosežejo skupne 

cilje (Fukuyama, 1999: 14).31  

 

2.6 Socialna omrežja in socialne vezi 
 
Omrežja so socialne strukture, ki nastanejo z izmenjavo, skupnimi dejavnostmi in 

povezavami med soudeleženci v socialnem sistemu, torej gre za družbene odnose (Lin, 

2001: 19). Socialna omrežja sestavljajo socialne vezi.«Socialno omrežje vključuje relativno 

stabilne vezi, ki jih posameznik vzdržuje s svojim socialnim okoljem. Te vezi so lahko 

uresničljive v smislu, da posamezniku v trenutku merjenja omogočajo dostop do različnih 

resursov, ga povezujejo v organizacijske kontekste ali zadovoljujejo njegove potrebe po 

intimnosti in sociabilnosti«(Iglič, 200: 170).32 Socialna omrežja vedno ne pripomorejo k 

razširitvi socialnega kapitala, kar vpliva na nastanek družbene neenakosti. Razlogi, zaradi 

katerih družbena neenakost nastaja so v navzočnosti virov (glede na njihovo vrsto in 

količino), dostopnosti mrežnih udeležencev do njih in izraba možnosti njihove izrabe (Dragoš, 

Leskovšek: 2003: 65).33 Bolj kot so posamezniki ali skupnost odmaknjena od mrež, večja je 

njihova marginaliziranost in težje je njihovo vsakdanje življenje (Lin, 2001: 3-29).34 Z 

oddaljenostjo od mrež se slabša njihovo fizično in duševno zdravje, krepita pa se njihova 

pasivnost in nezaupanje, kar jih še dodatno vleče na dno socialne lestvice in marginalnosti, 
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omejevanja in izključevanja. Socialna omrežja imajo velik vpliv na življenje posameznika. 

Interakcije v omrežjih vplivajo na stališča na prepričanja, na obnašanja, izmenjavo virov, 

delovanje in tudi do dostopanja do življenjsko pomembnih dobrin. Posameznik iz omrežja 

pridobiva koristne informacije, ki drugače niso dosegljive, pripada določeni skupini in si 

pridobi kredibilnost, socialno priporočilo in zaupanje in preko tega pridobi vire, ki jih drugače 

ne bi in ker pripada določeni skupini – omrežju, pridobi na veljavi v družbi. Družbeni status je 

močno povezan s socialnim kapitalom (Lin, 2001: 6).35 Hacbert (2006: 16)36 pravi, da so 

učinkovita tista omrežja, ki so sestavljena iz velikega števila kontaktov, v katerih prevladujejo 

različni tipi odnosov. Socialna mreža je splet odnosov skozi katere so ljudje povezani. 

Povezanost se kaže v močnih ali šibkih socialnih mrežah. (Pierson v Martinjak, 2004: 488)37 

ločuje bazične socialne mreže, ki omogočajo preživetje; to so zaprte mreže, gre za 

vsakodnevne odnose z družino, prijatelji in sosesko, in socialne mreže, ki omogočajo 

napredovanje. Goste, močne in široko razširjene mreže omogočajo večjo družbeno 

vključenost, nasprotno šibke socialne mreže pa družbeno izključenost. (Cattell v Martinjak, 

2004:489) je z analizo socialnih mrež opozorila na odnos med stopnjo vezi med posamezniki 

in socialnim okoljem. Z analizo je potrdila pet tipičnih socialnih mrež: socialno izključena ali 

odsekana socialna mreža (majhno število članov in šibko povezovanje). Socialna 

izključenost se kaže skozi deviantnost, odklone od socialnih norm. Homogena socialna 

mreža (majhno število članov in izolacija). Sicer gre za močne vezi, a člani nimajo izkušenj z 

lokalnim delom ali socialnim druženjem, zato so omejene ali izolirane. Tradicionalna socialna 

mreža (družina, sosedje, prijatelji) gre za najtesnejša združevanja. Heterogena socialna 

mreža je odprta (veliko število članov) gre za široke prepletene mreže s participacijo 

posameznika. Vzajemna socialna mreža (različni interesi). Mreža je gosta in razpršena. 

Rečemo lahko, da je socialni kapital tisti, ki je v pomoč pri razpredanju mreže in omogoča 

tako formalne kot na neformalne socialne mreže.   
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2.7 Norme, zaupanje in socialni kapital 
 

Norme (so odsev vrednot) in vplivajo na produktivnost in dobrobit skupnosti. Norme in 

vrednote narekujejo vrste razmerij, zato je pomembna hierarhija znotraj skupnosti, saj si je 

težko zamisliti, da bi člani delovali etično sami od sebe. Coleman (1988: 102) s svojim 

opisom norm, ki oblikujejo družbene odnose znotraj omrežij opredeli povezavo med 

normama zaupanja in recipročnosti. Za Colemana je zaupanje ključna dimenzija socialnega 

kapitala. Od vzajemnega zaupanja so odvisna vsa nadaljnja pričakovanja in obveznosti, to 

pojasni s primerom: osebi A se v prihodnosti povrne dejanje, ki ga je naredila osebi B. Torej 

pri osebi A se vzpostavi pričakovanje in obligacija, na strani osebe B pa se vzpostavi 

dolžnost. Povečujejo se skupni interesi, zmanjšuje se sebičnost posameznikov. Socialni 

kapital se vzpostavi šele, če si posamezniki v skupini med seboj zaupajo, gre za zaupanje in 

vzajemnost (recipročnost). Fukuyama (1995: 26)38. Stonova (2001: 25)39 zaupanje deli na tri 

vrste:  

 Družinsko, osebno zaupanje se oblikuje znotraj trdnih vzpostavljenih omrežij.  

 Generalizirano zaupanje, gre za vzpostavljanje zaupanja do tujcev.  

 Institucionalno zaupanje obsega zaupanje v  formalne institucije in vlado.   

Fukuyama (2001: 8) pravi, da vse skupine, ki posedujejo socialni kapital, imajo polje 

določenega zaupanja, ki predstavlja krog ljudi med katerimi delujejo norme sodelovanja.  

To pomeni, da glede na stopnjo zaupanja v nekem okolju lahko povzamemo ugotovitve o 

socialnem kapitalu v tem istem okolju (skupnosti). Zaupanje je eden glavnih virov, potrebnih 

za vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov in vključevanje v družbo in razvoj. Zaupanje je 

pomembno za posameznike, skupine, podjetja, institucije in države. Njegov največji 

sovražnik pa je oportunizem (Fukuyama, 1999: 51).40 (Iglič, 2004:155) zaupanje je 

pričakovanje osebe B, da bo v situaciji X izvedla dejanje Y. Na tej točki sledi preveritev, 

kateri dejavniki vplivajo na to,ali bo oseba A zaupala osebi B ali ne. Zaupanje lahko izhaja iz 

različnih virov.  

 

2.8 Socialni kapital proizvajalec človeškega kapitala 
 
Človeški kapital so zmožnosti in sposobnosti, ki jih oseba pridobiva oziroma poseduje skozi 

izobrazbo in izkušnje (Rovšek, 2002: 6).41 Človeški kapital je skupek posameznikovega 
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znanja, spretnosti, kompetenc in lastnosti. Vse to pa prispeva k osebnemu, socialnemu in 

ekonomskemu zadovoljstvu.  

Socialni kapital pomaga proizvajati človeški kapital (Lin, 1999: 483). Družba z visokim 

zaupanjem nima le močnih spodbud za inovacijo in kumulacijo fizičnega kapitala, ampak ima 

višje pridobitve pri pridobivanju človeškega kapitala (Knack in Keefer, 1997: 1253).42 Med 

socialnim in človeškim kapitalom tako obstaja močna povezanost, saj delujeta obojestransko. 

Izobrazba in vezi, ki jih posameznik pridobi pri študiju, pa mu omogočajo boljši socialni 

kapital (Lin,1999:484). Področje, kjer ima država največjo neposredno možnost, da razvija 

socialni kapital, je izobraževanje. Izobraževalne ustanove ne le da proizvajajo človeški 

kapital, ampak tudi socialni kapital v obliki socialnih pravil in norm (Fukuyama, 2001: 18). 

 

2.9  Zakaj je socialni kapital pomemben za Rome?  
 

 Živimo v času globokih družbeno, ekonomskih in kulturnih sprememb, kjer se nekaj dogaja, 

kjer staro razpada, novo pa je še nejasno (Rifkin, 2000).43 Tudi Romi se le stežka spopadajo 

z izzivi, ki jih zahteva sodobna družba. A ne gre posploševati, kajti tudi med Romi živečimi v 

Sloveniji so velike razlike, ki temeljijo na različnem načinu življenja in tradiciji, predvsem pa 

na stopnji socializacije in vključenosti v družbo. Za romsko skupnost Hudeje lahko rečem, da 

se »prebuja« iz spanja. Na podlagi dela z njimi, verjamem, da se s sistematičnim pristopom 

in delom, predvsem pa s primerno vzgojo najmlajših in seveda tudi staršev, da omiliti socialni 

razkorak me Romi. »Posameznik v družbi tveganja potrebuje za socialno igro, za obstoj v 

socialnem svetu tudi socialni kapital. Treba je razvijati sposobnosti, ki bodo socialno 

izključnim pomagale preživeti« (Zrim-Martinjak, 2006: 169-180).44 Za razvoj in vključevanje v 

družbo je za romsko populacijo prav gotovo pomembno, kako imajo razvito socialno mrežo. 

Drugi močan faktor, ki vpliva na širitev socialnega kapitala, pa je zaupanje. Ko govorimo o 

zaupanju kot elementu, ki omogoča širitev socialnega kapitala, mislimo o medosebnem 

zaupanju, kjer informacije izvirajo iz neposrednih osebnih izkušenj s posameznimi akterji na 

mikro ravni, o mrežnem zaupanju, kjer informacije izvirajo iz medorganizacijskih mrež na 

mezzo ravni in o institucionalnem zaupanjem, kjer gre za informacije izvirajo iz javno 

institucionalnih virov na makro ravni (Lenarčič, 2007: 100). Drugi element, ki vpliva na 

družbene interakcije, je pojav medsebojne vzajemnosti dajanja in prejemanja. Torej dajemo, 

prejemamo in vračamo z namenom utrditve pripadnosti in povezanosti, tu ne gre za 

neposredno pridobitev vira zadovoljevanja potreb. Socialne mreže, jim omogočajo vstop v 
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družbo, saj si preko zaupanja in razumevanja krepijo sodelovanje na mikro, makro in mezo 

ravni. Torej gre za socialni kapital pri katerem gre za investiranje v medosebne odnose in ki 

je v podporo socialnemu vključevanju v sodobni družbi« (Zrim-Martinjak, 2006: 169-180). 

Zakaj je socialni kapital še pomemben? Romska tematika je vzorčno –posledično 

mnogoplastna in nadvse zahtevna materija v uspešnem (raz)reševanju mnogoterih romskih 

problemov in težav. Domala vsi družbenokritični analitiki in ocenjevalci romske problematike 

so si enotnega mnenja, da je problem v nizko izobrazbeni strukturi (Tancer, 2006: 36).45  

Socialni kapital je pomemben tudi z vidika znanja. Znanje posamezniku omogoča in ga 

usmerja po lestvici navzgor, mu izboljšuje njegov družbeni status in mu omogoča družbeno 

kohezivnost in večji človeški kapital. Nizka zaloga socialnega, človeškega in kulturnega 

kapitala ne vodi iz izključenosti in revščine. Rečemo lahko, da je socialni kapital tisto 

sredstvo, s pomočjo katerega Romi vstopajo in postajajo družbeno vključeni. Tu pa se 

nakazuje tudi odgovor na raziskovalno vprašanje, da je socialni kapital tisti katalizator, ki v 

romsko populacijo spravlja tudi človeški in kulturni kapital. Prisotnost oziroma razvit socialni 

kapital pa nastopi kot dejavnik, ki vodi iz izključenosti iz trga dela in izobraževanja ter je 

izhod iz revščine.  

 

3. KULTURNI KAPITAL –  OPREDELITEV PO BOURDIUEJU   

 
Konceptualizacija kulturnega kapitala izhaja iz Bourdieujeve opredelitve. Za boljše 

razumevanje družbene akcije, Bourdieu (1986) predstavi koncept kapitala. Trdi, da ima 

kapital poleg ekonomske razsežnosti tudi družbeno in kulturno razsežnost v objektivni ali 

simbolični obliki. Kapital je motivacijska sila družbenega sveta, ki daje vsaki akciji in 

interakciji svoj smisel in svoj pomen.  

 Po Bourdieju (2001: 98)46predstavlja kulturni kapital »znanje, veščine in izobrazbo«, ki si jo 

posameznik pridobi v različnih življenjskih obdobjih v določenem okolju. K temu uvršča tudi 

prenos kulturnega kapital (npr. norme, vrednote, veščine, naglas itd.), ki jih otrok pridobi od 

svojih staršev. Bourdieu (1986: 241-258)47 pravi, da kulturni kapital obstaja v treh oblikah, in 

sicer: v utelešenem stanju( embodied); akumulacija kulturnega kapitala v utelešenem stanju 

se kaže v dispozicijah uma in telesa. Gre za celoto kultiviranih dispozicij, ki jih posameznik 
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internalizira v procesih socializacije. Dispozicije tvorijo sistem vrednot in stališč. Kulturne 

dobrine se razlikujejo od materialnih po tem, da jih posameznik lahko poseduje samo tako, 

da jih razume, to je delo na sebi v smislu izboljšanja. Akumulacija kulturnega kapitala se 

začne v zgodnjem otroštvu in zahteva akcijo, investicijo časa staršev, drugih članov družine 

in pedagogov, da otroka senzibilizirajo za kulturno razlikovanje. Pridobivanje kulturnega 

kapitala predpostavlja določeno stopnjo neodvisnost od ekonomskih potreb in s tem prevaja 

izvorno razredno neenakost ljudi v njihovo medsebojno kulturno razlikovanje. Investicija 

kulturnega kapitala se vrne tako v obliki, da so tisti z veliko količino akumuliranega 

kulturnega kapitala uspešni in nagrajeni, tisti, z malo ali brez pa so prikrajšani in 

sankcionirani. To ne prikaže samo na razlagi šolskega uspeha, ampak ga razširi tudi na 

druge prakse, vse od zaposlovanja do izbire partnerja, v objektiviranem (objectified), ki se 

nanaša na objekte (knjige, znanstveni instrumenti) in ima številne lastnosti, ki jih lahko 

opredelimo le v odnosu s kulturnim kapitalom v obliki poosebljanja in zahtevajo posebno 

kulturno usposobljenost in kot institucionalizirani (institutionalized) kulturni kapital v obliki 

akademskih kvalifikacij (izobrazba, izobraževalni sistem). Šole so institucije, učitelji so 

avtoritativne figure, nosilci kulturnega kapitala, ki posamezniku skozi socializacijo podeljuje z 

njegovim hapitusom specifično identiteto, ki oblikuje njegov individualni sistem. »Habitus je 

duševna, duhovna lahko celo telesna drža posameznika, ki je določena s socialnim 

položajem družine, ki ji je posameznik izpostavljen že s primarno socializacijo« (Dragoš, 

Leskovšek, 2003: 45).48 Šole so tisti elementi, ki odločajo o družbeni stratifikaciji. 

Neenakomerna porazdelitev objektiviziranega in institucionaliziranega kulturnega kapitala v 

družbi je tako ena ključnih dimenzij družbene neenakosti v sodobnih družbah. Kot težavo ob 

prenosu Bourdieujeve konceptualizacije kulturnega kapitala v romska okolja, izpostavljamo 

tudi pomen človeškega kapitala, ki se kaže kot zbir znanja, sposobnosti in kompetenc 

utelešenih v posameznikih, ki prispevajo k ustvarjanju ekonomske, družbene in osebne 

blaginje (Lenarčič, 2007: 99).49 Upravljanje s človeškim kapitalom (znanjem) postaja vse bolj 

pomembno. Znanje je končni produkt človeškega kapitala. Znanje je socialni proces, ki 

vsebuje medsebojno učenje in komuniciranje med vsemi udeleženci. Znanje posameznika 

nastane s predelavo in zasidranjem informacij, kar pomeni da znanja ne moremo dati, kot 

lahko damo neko fizično stvar, ampak mora prejemnik znanja sodelovati v socialnem 

procesu pridobivanja le-tega (Adam in Rončević, v Lenarčič, 2007: 99).50 Znanje in 

pridobljene veščine lahko pripomorejo k lažji integraciji posameznikov v skupnosti in družbe 

(Lenarčič, 2007:99). Izobraženost in usposobljenost prebivalstva sta najpomembnejša 
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dejavnika uresničevanja cilja na znanju temelječe družbe, moč in bogastvo naroda je v veliki 

meri odvisno od znanja in usposobljenosti njenega prebivalstva.51  

 

4. DRUŽBENA KOHEZIVNOST   

 

Povezanost v družbi lahko obravnavamo z različnimi koncepti. Ko govorimo o družbeni 

kohezivnosti,52 se običajno ta začne pri Durkheimu. Durkheim (v Filipovič, 2005: 162) govori 

o povezanosti v družbi s pomočjo dveh konceptov, mehanske in organske solidarnosti. 

Mehanska predstavlja povezanosti v družbi s pomočjo religije, organska pa sledi iz delitve 

dela in je značilna za razvitejše družbe. Durkheimovo dojemanje povezanosti med ljudmi   

poteka na ravni vsakdanjega sveta. Razvoj družbe je odvisen od razvoja posameznikov, ki jo 

tvorijo. Družba ni sestavljena iz atomiziranih posameznikov, ljudje se med seboj povezujejo 

preko posredujočih družbenih struktur, skupnega razumevanja našega ravnanja in 

interakcijskih mrež (Halpern, 2005: 3).53 Družba mora najti dovolj kompleksen okvir za 

procesiranje in uravnoteženje družbene akcije, kjer bodo vsi strmeli za skupno korist brez 

anomalij (Adam in Rončević, 2001: 155).  

 

Družbena kohezivnost «se nanaša na (post) moderno družbeno stanje, ki ga označuje 

visoka stopnja funkcionalne diferenciranosti, hkrati pa tudi visoka stopnja socialne in 

sistemske integriranosti« (Adam in Rončević, 2001: 155). Povezujeta jo dva klasična 

sociološka pojma in sicer integracija in inkluzivnost.  

 

»Družbena kohezija zajema vse elemente in procese, ki jačajo družbeno zmožnost 

zagotavljanja dolgoročne dobrobiti vseh svojih članov, vključno s pravičnim dostopom do 

razpoložljivih resursov, spoštovanjem človekovega dostojanstva in različnosti, osebno in 

kolektivno avtonomijo in odgovorno participacijo« (Metodološki vodnik za uporabo 

indikatorjev o družbeni koheziji v Filipovič, 2005: 48).54 
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Kohezivne družbe so tiste, ki skrbijo za enakost, pravičnost v smislu zagotavljanja podobnih  

startnih možnosti in hkrati preprečujejo razmah ekskluzije, zaradi česar je tudi stopnja 

družbeno disfunkcionalnih aktivnosti ljudi relativno nizka. V taki družbi imajo državljani 

občutek pripadnosti in identitete. V kohezivni družbi obstajajo tudi možnosti za bazični 

konsenz. Družbe, ki so preveč polarizirane in razcepljene po socialni, etični, kulturni ali 

politični dimenziji, proizvajajo celo vrsto neproduktivnih konfliktov, kar zelo obremenjuje 

delovanje posameznikov in institucij in negativno vpliva na razvojno dinamiko. Stanje 

kohezivnosti je močno zaželeno, vendar imajo tudi najbolj kohezivne družbe vsajene močne 

tendence dezintegracije in neenakosti (Adam in Rončević, 2001: 155). Zaradi tega so 

številne politike in iniciative pripeljale do leta 2000 zastavljene lizbonske strategije, ki je 

začetek procesa o skupnih evropskih ciljih. Lizbonska strategija navaja, da mora Evropa do 

leta 2010 »postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju zasnovano gospodarstvo na 

svetu, ki bo sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo 

družbeno kohezijo« (Presidency 2000: 2).55 Socialne razlike so namreč v večini njenih članic 

predvsem v 80. letih in prvi polovici 90. let povečale, poleg tega še vedno obstajajo dokaj 

velike razlike med državami oz. regijami. Zato predstavlja pomemben cilj Unije zmanjševanje 

različnih oblik neenakosti in izključenosti. Pri tem družbena kohezivnost ni cilj sam po sebi, 

ampak pomemben dejavnik razvojne uspešnosti na različnih področjih, tudi ekonomskem 

(Adam in Rončević, 2001). Družbena kohezivnost je povezana z vlogo socialne države, ki 

preprečuje (preveliko) družbeno neenakost in s tem izključenost. Družbena neenakost, ki se 

izraža v stopnji revščine je v glavnem pogojena z zaposlenostjo. Poleg moralnega vprašanja 

je družbena neenakost povezana tudi z kvaliteto življenja ljudi, ki predstavlja človeški kapital. 

Ta pa je ključen dejavnik, ki vpliva na razvojno sposobnost posameznega družbenega 

sistema. Lahko rečemo, da se Slovenija zelo trudi biti družbeno kohezivna tudi do Romov. 

To so jasno zapisali v 65. čl. Ustave RS in v Zakonu o Romski skupnosti iz leta 2007. Od 

tega časa se je na področju reševanja romske problematike marsikaj spremenilo na bolje 

tudi v romskem naselju Hudeje. Imajo romskega svetnika,56 ki jih zastopa in prenaša romsko 

problematiko tudi v Občinski svet. 

 

 

 

                                                
 
55

 Presidency Conclusions: Lisbon European Council - Conclusions of the Lisbon European Council. Lisbon: 
European Council, 23-24. Marec 2000. Str. 2.  
56 

Leta 2002 dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi. Zakon temelji na odločitvi Ustavnega sodišča  
(Ur.L.RS. št. 28/01, sprejet 19.4.2001) določilo 20 občinam, da romskim skupnostim zagotavljajo pravico, da 
izvolijo romskega svetnika v občinske svete.  
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5. DRUŽBENA IZKLJUČENOST IN REVŠČINA  

 

Družbena izključenost in revščina sta družbena pojava, ki predstavljata velik družbeni 

problem, saj posameznikom onemogočata zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. V 

današnjem času je država usmerjena k zmanjševanju izključenosti posameznikov in 

marginalnih skupin iz družbe. Družbena izključenost je z zgodovinskega vidika relativno nov 

pojem. Koncept družbene izključenosti so v glavnem razvili francoski sociologi in implicira 

skupinsko solidarnost. Razprave o izključenosti so zlasti v zadnjem desetletju uporabljene 

tudi v kontekstu socialne politike Evropske unije. Kot definicijo družbene izključenosti lahko 

uporabimo naslednjo formulacijo:«Problem ni zgolj o neusklajenosti med vrhom in dnom 

družbene lestvice, pač pa tudi med tistimi, ki imajo mesto v družbi in tistimi, ki so iz nje 

izključeni«(European Social Policy, 1993: 20).57 Družbeno izključenost je še težje izmeriti, kot 

določiti stopnjo relativne revščine, saj gre za širšo dimenzijo človekove stiske. Ne gre le za 

oceno pojma in dimenzije "imeti", pač pa za to vključuje tudi dimenziji "pripadati" in "biti". 

Pomanjkanja se odražajo kot deprivacija (pomanjkanje materialnih virov), izolacija 

(pomanjkanje socialnih stikov) in anomija (občutek nemoči) v vsakdanjem življenju 

posameznika ali družbenih skupin (Brezovšek, 2008: 4).58 Bhala in Lapeyre (1995) (Zavratnik 

Zimic, 2000: 834)59 definirata družbeno izključenost z naslednjimi vidiki. 

 Ekonomski vidik se nanaša na omejen dostop do dobrin na zaposlitev in vprašanje 

dohodka. Poudarek je na izključenosti s trga dela in prerazporeditvi virov.  

 Družbeni vidik, ki se kaže v pomanjkanju participacije določenih družbenih skupin. 

Težave so izrazite na področju odločanja in uveljavljanja enakih možnosti.  

 Politični vidik se nanaša na enakost človekovih in političnih pravic. Ta dimenzija 

polemizira tudi vlogo države, kjer se postavlja vprašanje ali lahko država nastopi kot 

'izključevalec' iz sistemov ekonomske, socialne, medosebne integracije. Torej 

nekatere skupine vključuje, druge izključuje. Do izključenosti privedejo različni vzroki 

in eden izmed teh je lahko tudi kulturna identiteta. Ta se pokaže tudi v rasi, etičnosti 

in pripadnosti.   

 

Revščina je na splošno nezaželeni družbeni problem, za katerega bi bilo treba najti rešitev 

(Haralambos in Holborn, 1995: 10).60 Za izraz revščina ne obstaja ena sama razlaga, ampak 

                                                
57 

European Social Policy: (1993): Options for the Union. Green paper. Luxemburg. Str.20. 
58

 Brezovšek, Marjan (nosilec ciljnega raziskovalnega projekta) (2008): Reševanje romske problematike v 
Sloveniji s poudarkom na socialni inkluzivnosti Romov v šolski sistem. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 
vede. Center za politološko raziskovanje. Ljubljana. Str.4. Dostopno preko:  
www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.../crp_V5_0231(30.7.2011). 
59

Zimic Zavratnik,Simona (2000): Koncept 'Družbene izključenosti v analizi marginalnih etičnih skupin'.Teorija in 
praksa. let.37:.5. Str.834.  
60 Haralambos, Michael in Holborn Martin: (1995): Sociologija: Teme in pogledi. Ljubljana: DZS. Str.10. 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.../crp_V5_0231
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vsak analitik oblikuje razlago na svoj način, kar je posledica tega, da vsaka definicija izhaja iz 

določene teorije. Prva raziskava o revščini je bila opravljena leta 1899. V Yorku (Velika 

Britanija) jo je opravil Seebohm Rowntree. V preteklosti je bila revščina predmet karitativne 

dejavnosti različnih premožnih slojev (duhovščine in aristokracije).S pojavom sodobne 

države pa je postala predmet njene skrbi in sicer v smislu blaženja negativnih posledic 

ekonomskih tokov (Novak, 1994: 23-26).61 Svet Evrope je 19. novembra 1984 sprejel 

naslednjo definicijo revščine: “Revne so osebe, družine in skupine oseb, katerih sredstva 

(materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim onemogočajo minimalno 

sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo”(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

2000: 8).62 Na podlagi te definicije se pojem revščine ne nanaša le na posameznika ali 

družino, ampak tudi na določene dele prebivalstva in na določeno življenjsko obdobje. Če se 

poleg denarnega vidika revščine upoštevajo tudi drugi kazalci pomanjkanja, revščina pomeni 

izključitev iz »minimalno sprejemljivega načina življenja« v določeni družbi. Pri proučevanju 

revščine prevladujejo trije tipi revščine. Prvi tip revščine je absolutna revščina, ki pomeni 

pomanjkanje osnovnih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za zadovoljitev minimalnih 

potreb (hrana, stanovanje, obleka ipd.). Absolutna meja revščine je torej fiksirana in se ne 

spreminja zaradi sprememb dohodkovne ravni prebivalcev oziroma gospodinjstev. Drugi tip 

revščine je relativna revščina, to je stanje relativnega pomanjkanja (npr. gospodinjstvo), ki 

ima dovolj visok dohodek, da zadovolji vse osnovne potrebe, je še vedno lahko revno po 

relativnih merilih, če si ne more privoščiti dobrin in storitev, ki sicer niso nujno potrebne, so 

pa običajne v skupnosti, v kateri gospodinjstvo živi. Relativna meja revščine se meri na 

osnovi dohodka populacije in se spreminja zaradi sprememb dohodka. Relativna revščina 

meri neenakost znotraj populacije. Tretja tip revščine je subjektivna revščina, ki temelji na 

odgovorih oziroma mnenjih gospodinjstev o njihovem dohodkovnem položaju ali njihovih 

potrebah. Revščina je posebna oblika družbene izključenosti, ni pa nujno, da družbena 

izključenost rezultira v revščini (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2000: 8-9). 

 

5.1 Vpliv človeškega in socialnega kapitala na izključenost Romov iz 
trga dela in izobraževanja  

 
Socialni in človeški kapital se prepoznavata kot dejavnika, ki vzajemno vplivata na socialni in 

gospodarski razvoj. Med šolanjem si posameznik pridobiva socialni kapital. V skupnostih z 

visoko stopnjo socialnega kapitala si ljudje bolje zaupajo drug drugemu, ker imajo razvito 

socialno mrežo, je večja tudi povezovalnost, ta pa vpliva in omogoča, da se bolje zanesejo 

                                                
61 Novak, Mojca (1994): Antropologija revnega vsakdana. Tretji dan 23 (9). Str. 23 - 26. 
62 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:(2000):  
Program boja proti revščini, socialni izključenosti. Ljubljana  2000.str.8.: Dostopno preko: 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_prgprotirevscini.pdf(4.8.2011). 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_prgprotirevscini.pdf
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na obljube drugega, kar je nedvomno posledica moralne drže, vcepljene v procesu vzgoje in 

izobraževanja (Martinjak Zrim, 2006: 119). Spričo dejstva, da so Romi šolani v istem šolskem 

sistemu kot ne- Romi, se zaradi nizkega človeškega in socialnega kapitala ustvarja ločnica 

tako na ravni posameznika kot družbene skupine. Socialni kapital predstavlja socialne 

mreže, participacijo v socialno okolje, norme zaupanje in razumevanje. Razume se kot 

posameznikov in družbeni vir, pri katerem gre za vlaganje v medosebne odnose in daje 

podporo pri vključevanju v sodobno družbo (Martinjak Zrim, 2006: 113).Če bodo strategije 

razvojne politike za reševanje romske problematike usmerjene v socialni kapital kot 

katalizator, ki »spravlja« v obtok človeški, ekonomski in kulturni kapital (Adam in Rončevič v 

Lenarčič, 2007: 99). Vključenost oz. delovanje koncepta socialnega kapitala v okolju, kjer 

živijo Romi, bi pomenilo nove možnosti za razvoj posameznika in družbe. 

 

5.2 Vzroki za družbeno izključenost romske populacije   
 

Romi so tipična marginalna družbena skupina, čeprav so dobili določene pravice,63 se bodo 

ostanki izolacije iz družbe in iz ekonomskega življenja še dolgo zrcalili in preprečevali 

vključevanje v družbo. Identiteta kot atribut izključevanje se kaže tako na simbolni kot tudi na 

materialni izključenosti. (Rodgers,1994: 5-6)64 definira, da simbolno izključenost zadevajo 

stigme, diskriminacija in neurejen družbeni status, kar depreviligirane skupine uvrša zunaj 

družbenega jedra, na primer zaposlovanje Romov. Pri materialni izključenosti pa je zelo 

pomemben subjektivni element (obnašanje določenih skupin vpliva na materialno 

izključenost). Romi se ne zaposlujejo, kar je posledica tradicionalnih predsodkov in 

stereotipov o Romih. Romi veljajo za lene, izostajajo z dela, zaradi svojega načina življenja 

težko dlje časa zdržijo na enem mestu. Ravno tako pa tudi sami niso zainteresirani in aktivno 

vključeni pri reševanju problemov, kot tudi ne pri iskanju dela. Nizka vključenost pri 

zaposlovanju pa se kaže v šibki izobrazbeni strukturi. Le malo jih zaključi OŠ in še to s 

slabimi učnimi rezultati, tako, da če že zaključijo OŠ, v večini primerov ne nadaljujejo šolanja. 

Vzrok za ne nadaljevanje šolanja je v nizkem socialnem kapitalu, ki nastaja kot posledica 

njihovega življenja in ne vključevanja v družbo. Kot težava se pokaže pri nižji stopnji 

komuniciranja, saj večina Romov še vedno ne razume slovenskega jezika in visoke stopnje 

funkcionalne nepismenosti. Slabo socialno stanje (neurejene bivanjske razmere, status 

Romov, slabo zdravstveno stanje, materialna nepreskrbljenost) ostaja konstanten problem 

pri vključevanju Romov v družbeno sredino (Zavratnik Zimic, 2000: 845-846).  

 

                                                
63 

Sprejeti določeni zakoni, uvedeni določeni programi za reševanje romske problematike. 
64

 Rodgers, Georg (1994):Social and economic exclusion in law income setting, referat z workshopa v 
Cambridgu:Patterens and causes og social exclusion and the design of policies to promote integration. Str.5-6. 
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6. DRUŽBENA UREDITEV POLOŽAJA ROMOV V EVROPI - 

ZGODOVINSKI ORIS 
 

Romi že stoletja živijo v Evropi,65 pisni viri o prihodu na ozemlje Slovenije segajo v 14. in 15- 

stoletje. Že ob prihodu v Evropo se je njihov način življenja razlikoval od življenja drugih 

evropskih ljudstev. Razlike so se povečevale in stopnjevale v prelomnih trenutkih evropskega  

zgodovinskega razvoja, ko se je spreminjala vsebina lastninskih razmerij- npr ob koncu 

fevdalizma, med industrializacijo in danes v postmodernem času, ko se spreminjajo 

komunikacijski vzorci in se za vključevanje v družbo zahteva izobrazba. 

Zgodovinske okoliščine so prispevale k oblikovanju določenih stereotipnih  predstav, ki 

ohranjajo in povzročajo obojestransko nezaupanje med večinskim prebivalstvom in Romi. 

Pravni ukrepi iz evropske polpretekle zgodovine so bili a priori sovražni. Iz pisnih virov je 

razvidno, da jim zgodovinske okoliščine nikoli niso bile naklonjene in tako še danes vplivajo 

na nekatere specifične dimenzije procesov integracije pripadnikov romske skupnosti v 

Evropi. Na mednarodni ravni se je v novejšem času v okviru romskega gibanja izoblikovala 

intelektualno in politično vplivna skupina izobraženih Romov, ki so postali aktivni sogovorniki 

mednarodnih organizacij, nosilci projektov in različnih predlogov za izboljšanje položaja 

Romov (Klopčič, 2007: 23).66 Danes živijo v Južni in Zahodni Evropi, Zahodni Aziji, Latinski 

Ameriki na Srednjem vzhodu in v ZDA. Turški vdori so v Evropo pripeljali Rome. Romi so bili 

v 14. stoletju na najnižji stopnji družbene hierarhije in so se selili na ostala področja 

Evropskega kontinenta in poseljevali vse države od severa do juga. Kultura samih Romov je 

zelo različna in ne obstaja neka poenotena oz. »univerzalna« kultura, ki bi bila značilna za 

celotno romsko populacijo.67 Kljub razlikam znotraj romske skupnosti in kljub socialni 

izključenosti se je ohranjal specifičen vrednostni sistem, ki se kaže v izročilu in na različnih 

področjih umetniškega ustvarjanja (glasbi, plesu in filmu), kar tvori neko zaključeno celoto 

nezapisanih pravil, običajev in izročil. Rome laično poimenujejo tudi s Cigani. Interpretacije 

so različne, najpogosteje pa se kot izvirna beseda navaja grški izraz Atsiganos, ki pomeni 

»nedotakljivi«. Nastale so tudi različne izpeljanke, ki so poimenovale Rome, npr. v Bolgariji 

(Tsigan), v Nemčiji (Zigeuner), Italiji (Zingari) in v Sloveniji (Cigani). Viri navajajo tudi, da so 

Romi ob prihodu v Evropo sami pogosto omenjali, da so prišli iz Egipta, zato so jih 

poimenovali tudi Egipčani, Jedjupi itd. Domnevno je do tega prišlo zaradi tega, ker so Romi 

                                                
65

 Skupno število Romov se ocenjuje od 10 do 15 milijonov. Na spletni strani Amnesty International Slovenia: 
http://www.amnesty.si/sl/ocp/pod-delov/romi-evropa so objavljeni podatki o romski   populaciji  v Evropi za leto 
2007. 
Vir: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma_in_Europe_2007_map-fr.svg.  
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Nagibajo se za panevropski prijem k obravnavi Romov. A še vedno ostaja odprto vprašanje, ali so jih Romi oz. 
romska skupnost sprejeli za zagovornike svojih interesov. Str. 23. 
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Ringold,D.,Orenstein, M.A. and Wilken,E: Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle. World 
Bank, 2003. 
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iz pradomovine potovali v različnih časovnih intervalih in v različnih smereh. Eno skupino je 

pot vodila preko Irana, druge preko Armenije ali pa preko Egipta v Grčijo. Pred prihodom v 

Evropo so v večjem številu bivali v krajih, ki so se pogosto poimenovali Mali Egipt. Že iz 

pradomovine izhaja razlikovanje na glavne skupine Romi, Sinti in Kale(s). Ime Rom se je 

začelo uveljavljati v novejšem času, predvsem zaradi negativnega prizvoka, ki ga vsebuje 

ime Cigan. Beseda Rom izhaja iz romskega jezika in pomeni človek in tudi mož (poročen); 

Romni – poročena ženska; Roma – ljudje. 

Halbreiner (2003) navaja, da težko najdemo še katero drugo etično manjšino, ki bi se morala  

spoprijemati s predsodki, diskriminacijo in zavračanjem, kot je romska.68   

Mednarodnopravni dokumenti OZN, EU, Sveta Evrope, Organizacije za evropsko varnost 

itd., ki se nanašajo na varstvo manjšin, so pomembni tudi za položaj Romov, predvsem v 

tistih delih, ki državam nalagajo sprejem pozitivnih ukrepov, ki naj pripomorejo k izboljšanju 

položaja manjšin in ohranjanju in razvoju njihove etnične identitete, kulture in jezika, ob 

ustvarjanju pogojev za medsebojno spoznavanje, spoštovanje in sožitje različnih kultur.69 To 

je nov element socialne kohezije sodobnih več kulturnih družb, obenem pa ta pristop daje 

pravico do izbire pri opredeljevanju tako pripadnikom manjšine kot pripadnikom večine.70 

V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so razne intenzivne dejavnosti na mednarodni ravni 

privedle do oblikovanja evropskih pravnih standardov manjšinskega varstva in do sprejema 

prvega mednarodnega obvezujočega instrumenta na področju varstva manjšin - Okvirne 

konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v letu 1995. Do sedaj jo je ratificiralo 

že 35 držav. Mednarodne organizacije so se po sprejetju pravnih dokumentov in 

instrumentov usmerile v dejavnosti za implementacijo in nadzor za izvajanjem na konkretnih 

področjih. Pristop Sveta Evrope k obravnavi položaja Romov je celovito že zajet v Priporočilu 

Parlamentarne skupščine Sveta Evrope »Romi v Evropi«,71  ki pravi, da Romi v veliki meri 

prispevajo h kulturni raznovrstnosti v Evropi. 

 

Ob postopku pridruževanja novih držav EU z območja srednje in vzhodne Evrope so države 

kandidatke morale pripraviti posebne programe za integracijo romske skupnosti. O izvajanju 

programov pa morajo redno poročati mednarodnim ustanovam. Skupne prioritete razvoja pa 
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Halbreiner, Heimo (2003): Po sledeh protestantov, Judov, Romov in Slovencev v Radgoni in okolici. Potrna: 
Kulturno društvo 7a člen za avstrijsko Štajersko. Znanstvena zbirka Pavlove hiše. Str.67.  
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Rome posebej omenja tudi 7. člen Instrumenta Srednjeevropske pobude za varstvo manjšinskih pravic: 
»Države se zavedajo posebnih problemov Romov (Ciganov). Zavezujejo se k sprejemanju vseh pravnih, upravnih 
ali izobraževalnih ukrepov, kot jih predvideva ta instrument za ohranitev in razvoj identitete Romov, za olajšanje 
družbene integracije Romov (Ciganov) s sprejetjem posebnih ukrepov in za odpravo vseh oblik nestrpnosti zoper 
te osebe«. 
70

 Okvirna konvencija Sveta Evrope v 3. členu 1 odstavek, določa, da ima vsak pripadnik  narodne manjšine 
pravico do izbire, da je ali ni obravnavan kot pripadnik narodne manjšine in iz te njegove izbire ali uresničevanja 
pravic, ki so z njo povezane, ne izhajajo nobene neugodne posledice.  
71

 Priporočilo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, št. 1203,  leto 1993. 
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so določili v dolgoročnem programu za vključevanje Romov, v »Dekadi za vključevanje 

Romov / 2005-2015«.72 

 

Romi so na prvem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu za svoj mednarodni praznik 

izbrali 8. april. Izbrali so simbole svojega naroda - himno “Djelem, Djelem” in zastavo v 

zeleni, modri in rdeči barvi s kolesom v sredini. Določili so, da bodo pripadnost svojemu 

narodu označevali z imenom Rom.73  

 

6.1 Položaj Romov v Sloveniji  
 

Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije) 

v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (tudi do 12.000). Romi strnjeno živijo v Prekmurju, na 

Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju ter v večjih mestih kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, 

Jesenice in Radovljica. Ob popisu prebivalstva v letu 1991 se je za pripadnike romske 

skupnosti opredelilo 2.259 oseb, 2.752 oseb pa je kot materin jezik navedlo romski jezik.   

Ob popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 

prebivalcev, 3.834 oseb pa je kot materin jezik navedlo romski jezik. Iz primerjave podatkov 

obeh popisov se da sklepati, da večje število opredeljenih Romov ob zadnjem popisu kaže 

tudi na izboljšanje njihovega položaja v tem obdobju. Na ozemlju današnje Slovenije 

zgodovinski viri omenjajo Rome že v 14. in 15. stoletju. Od 17. stoletja dalje pa so podatki o 

njih pogostejši, najdemo jih tudi že v matičnih knjigah. Raziskave kažejo, da je naselitev 

Romov v tem prostoru potekala po treh poteh: predniki Romov, ki živijo v Prekmurju, so prišli 

k nam prek madžarskega ozemlja, predniki dolenjskih Romov preko Hrvaške, na 

Gorenjskem pa so se naselile manjše skupine Sintov, ki so k nam prišli s severa prek 

današnje Avstrije. Kljub temu, da gre za v preteklosti nomadsko prebivalstvo, ki je svoja 

bivališča pogosto menjavalo, lahko danes govorimo o zaokroženih območjih poselitve v 

Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. Na teh območjih se štejejo Romi med 

tradicionalno naseljeno prebivalstvo, ki se je v bolj ali manj stalni naselitvi ohranilo do 

danes.74 Spoštovanje človekovih pravic ter ustvarjanje pogojev za njihovo uresničevanje je 

ena od temeljnih zahtev demokratičnega političnega sistema. Pravica do izražanja narodne 

pripadnosti, pravica do uporabe svojega jezika in pisave, prepoved spodbujanja k 

neenakopravnosti in nestrpnosti, enakost pred zakonom izražajo pluralizem v družbi ter 

polagajo temelje  k razumevanju in strpnosti med ljudmi. Pluralistična družba mora ne le 
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 Klopčič, V. (2006): Romi v procesih evropske integracije: Modeli izobraževanja za Rome – pot k izboljšanju 
njihovega položaja in izboljšanja možnosti za zaposlovanje (Projekt v okviru dejavnosti Pakta stabilnosti za JV 
Evropo). INV, Ljubljana. dostop http://www.inv.si/mp_vk.htm (14.4.2011). 
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spoštovati etične, kulturne, verske in jezikovne identitete vsakega pripadnika manjšine, 

temveč mora ustvariti pogoje, ki pripadnikom manjšin omogočajo, da izražajo, ohranjajo in 

razvijajo identitete. Kulturna raznolikost ne sme postati dejavnik razdvajanja.75 

 

6.2 Pravni položaj romske skupnosti 
 

Začetki urejanja pravnega položaja Romov v Sloveniji segajo v leto 1989, ko je bila z 

ustavnimi amandmaji sprejeta določba, naj se pravni položaj Romov uredi z zakonom.  

Vladni program ukrepov za pomoč Romom iz leta 199576 ter sklepi Vlade iz leta 1999 so 

sprožili sistemsko reševanje številnih problemov, s katerimi so se Romi srečevali ob 

poskusih izboljšanja svojega družbeno-ekonomskega položaja. 

Romska skupnost v Republiki Sloveniji nima položaja narodne manjšine, je ustavno prizna 

manjšinska skupnost in z zakonodajo deležna posebne zaščite. Prepoznana kot manjšina z 

lastnimi etičnimi in kulturnimi značilnostmi (lastni jezik, kultura, zgodovina). Pravno osnovo 

urejanja položaja romske skupnosti v Sloveniji od osamosvojitve naprej ureja 65. člen Ustave 

RS, ki določa: »Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji« (Winkler, 

1999: 31).77 Določba 65. člena ustave vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski 

skupnosti v Sloveniji kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi poleg splošnih pravic, 

ki gredo vsakomur, tudi posebne pravice. Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) 

varstva, ki je v pravni teoriji znano kot t.im. »pozitivna diskriminacija« ali pozitivno varstvo in 

pomeni, da pri urejanju posebnega položaja in posebnih pravic romske skupnosti 

zakonodajalec ni omejen z načelom enakosti, ki mu pri urejanju človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin prepoveduje vsako diskriminacijo, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali 

drugih okoliščinah, določenih v prvem odstavku 12. člena Ustave. Do dosledne izpeljave 

ustavne določbe je prišlo s sprejetjem Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

(ZRomS-1).78  

ZRomS-1 celostno ureja položaj romske skupnosti v Sloveniji, določa skrb državnih organov 

in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske 

skupnosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in na lokalni ravni ter 
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Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015: Dostopno preko: 
http://www.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Nacionalni_program_ukrepov_za_Rome_2
0.11.pdf(10.6.2011). 
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 Poročilo ugotavlja,da predstavljajo Romi, ki avtohtono živijo v »naši državi«,ogroženo skupino prebivalstva in 
da se brez organizirane pomoči ne bo mogel dvigniti iz zaostalosti, revščine in diskriminacije.    
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 Winkler, Peter (1999): Izkušnje Slovenije pri urejanju položaja Romov. V: Poti za izboljšanje položaja Romov v 
Srednji in Vzhodni Evropi – izziv za manjšinsko pravo. Zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Murski 
Soboti, 11.–12. april 1997. Inštitut za narodnostna vprašanja. Ljubljana, Str. 27–34. 
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 Državni zbor  RS sprejel 30. 3. 2007 (objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 33/07), v veljavo pa je stopil 28. 4. 
2007. Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015: Dostopno preko: 
http://www.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Nacionalni_program_ukrepov_za_Rome_2
0.11..pdf (10.6.2011).  
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financiranje. Zakon opredeljuje, da Republika Slovenija ustvarja pogoje in namenja posebno 

skrb za:vključevanje pripadnikov romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja, za dvig 

njihove izobrazbene ravni in ustrezno štipendijsko politiko; vključevanje pripadnikov romske 

skupnosti na trg dela in zaposlovanja; ohranjanje in razvoj romskega jezika ter kulturno, 

informativno in založniško dejavnost romske skupnosti; za urejanje prostorske problematike 

romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. 

Na teh področjih je kot svojo operacionalizacijo zakon določil, da vlada v sodelovanju s 

samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije za 

usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti sprejme nacionalni 

program ukrepov. Z njim določijo obveznosti in naloge iz zakona, ki se nanašajo primarno na 

skrb Republike Slovenije za področja, našteta v zgornjih štirih alinejah, program ukrepov pa 

bo zajemal tudi druga pomembna področja, na primer socialno in zdravstveno varstvo 

Romov.79  Dodatno je zaščita romske skupnosti vgrajena še v 14. področnih zakonih.80 

Programu ukrepov za pomoč Romom iz leta 1995 so sledili različni sklepi vlade (sprejeti v 

letih 1999, 2004), v katerih je vlada med drugim zapisala, da so vsa ministrstva in vladne 

službe dolžna v okviru svojih pristojnosti romskim vprašanjem nameniti posebno skrb in jih 

vključiti v nacionalne programe na svojih delovnih področjih. 

Za spremljanje položaja romske skupnosti v Sloveniji vsakokratna vlada ustanovi komisijo81  

in skrbi za spremljanje uresničevanja programa ukrepov iz prvega odstavka 6. člena Zakona 

o romski skupnosti v RS.82 V skladu z določili Zakona o romski skupnosti komisijo sestavlja 

osem predstavnikov državnih organov, štirje predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, v 

katerih se voli predstavnika romske skupnosti v mestni oz. občinski svet in štirje predstavniki 

Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Aktualni komisiji predseduje dr. Igor Lukšič, 

minister za šolstvo in šport. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za delo 

komisije opravlja Urad za narodnosti.83 
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 Uradni list RS, št.33/07: Dostopno prek: http://www.uradni- list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762( 
5.6.2011). 
80

 Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o organizaciji in 
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knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja, Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o financiranju občin, Zakon o varstvu kulturne dediščine in 
Kazenski zakonik Republike Slovenije. 
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 Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti je bila ustanovljena dne 5. 3. 2009. 
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ministrstvom v smeri pridobivanja njihovih uradnih stališč; izmenjavo mnenj med predstavniki romske skupnosti, 
samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj romske skupnosti; 
obravnavanje aktualnih vprašanj uresničevanja posebnih pravic romske skupnost. 
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  Urad Vlade RS z narodnost: Dostop preko : http://www.uvn.gov.si/si/manjsine/romska_skupnost/ (10.6.2011). 
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6.3 Družbeni status Romov 
 

Družbeni status Romov je tesno povezan s socialno – ekonomskim položajem, ki se izraža v 

tem, da so Romi skozi zgodovino bili deležni drugačnega družbenega statusa od drugih 

etičnih manjšin in večinskega prebivalstva. Tako v tem poglavju prikazujemo razlike, ki so jih 

privedle do družbene neenakosti. Družbeno neenakost lahko razumemo na različne načine. 

(Dragoš et all, 2003: 24) družbeno neenakost opisuje z »neenakim porazdeljevanjem 

najpomembnejših družbenih dobrin kot so bogastvo, moč in ugled«. Brez razumevanja 

procesov, ki vzpostavljajo neenakosti, ni mogoče oblikovati poti za njihovo zmanjševanje.  

Družbeno neenakost lahko zmanjšujmo le tako, da vsakomur omogočimo prehod po 

družbeni lestvici navzgor z enakimi pogoji.84 Na evropski in na nacionalni ravni je romska 

skupnost obravnavana kot etična skupina z največjimi eksistencialnimi težavami. Romska 

skupnost je kot etična skupina oz. manjšina v vseh okoljih najpogosteje žrtev socialne 

izključenosti, diskriminacije, segregacije in revščine.85   

Poseben družbeni status Romov izhaja iz dejstva, da gre za manjšino, ki nima lastne države, 

ki bi skrbela zanjo, kot je to na primer v primerih drugih narodnostnih manjšin, ki živijo v 

Sloveniji. Največja težava, s katero se sooča romska skupnost v Sloveniji, je diskriminacija 

na podlagi narodne in etične pripadnosti .86  

Družbeni status Romov v Sloveniji je izrazito nižji od statusa večinskega prebivalstva. Njihov 

položaj je različen tudi od socialnega položaja drugih manjšin. Rome zaradi tega uvrščamo 

med izrazito socialno ogrožene marginalne skupine. Večinoma so zunaj formalnega 

ekonomskega dogajanja in so odvisni od skrbstvenih dejavnosti socialne države (Klinar, 

1991, 24-25).87 Med Romi v Sloveniji so velike razlike, ki temeljijo na različnem načinu 

življenja in tradiciji, predvsem pa na stopnji socializacije in vključenosti v družbeno okolje 

(npr. v Prekmurju je socialno-ekonomski položaj boljši kot na Dolenjskem, Posavju, Beli 

krajini itd). Tudi med seboj so še dokaj nepovezani in neorganizirani. Velikokrat so v lastni 

sredini onemogočeni tisti, ki so začeli prevzemati naprednejše norme in pravila (Klinar,1991: 

24-25).  

 

Romi zaostajajo za sodobnimi tokovi družbenega življenja. Uvrščeni so med izrazito 

ogrožene marginalne skupine. Romi ne razpolagajo z družbeno močjo, saj niso dovolj 
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vključeni v ekonomske in politične institucije, kar pomeni, da skoraj nimajo nikakršne 

pogajalske moči (Klinar, 1991: 24).   

 

Romi predstavljajo eno najteže zaposljivih skupin v Sloveniji. Razlogi za to so slabe delovne 

navade, nizka stopnja izobrazbe, visoka stopnja fluktuacije, slabo zdravstveno stanje, slaba 

fizična zmogljivost, negativni predsodki delodajalcev do Romov. Nekateri Romi se še vedno 

preživljajo na družbeno nesprejemljiv način (prekupčevanje z avtomobili, orožjem in drogo). 

Najpogostejši vir preživljanja predstavlja za večino romskih družin socialna pomoč (Winkler, 

1999).88  

 

Romska naselja predstavljajo posebnost v slovenskem prostoru. Na področju bivalnih razmer 

Romov v Sloveniji sta največja problema parcelizacija in urbanistični ureditveni načrt romskih 

naselij. Večinoma gre za čista romska naselja, ki so izolirani od ostalega prebivalstva. Živijo 

v razmerah pod minimalnimi bivalnimi standardi. Hitre družbene in prostorske spremembe 

potiskajo Rome še bolj na družbeni rob. Romska naselja večinoma niso legalna in po večini 

tudi ne legalizirana. Romska naselja se med seboj razlikujejo po stopnji vključenosti v 

družbeno skupnost, kakor tudi po kulturi bivanja. Zaradi svoje lokacije, izgleda, gradbene 

strukture, lastništva, komunalne ureditve, imajo Romi v svojih naseljih vrsto problemov. 

Neurejeni bivalni problemi prestavljajo izhodišče za marsikatere druge težave še posebej pri 

doseganju ustrezne izobrazbe, poklicnih kvalifikacij, informiranosti, zdravstvenih in socialnih 

storitev in dostopa do vključevanja v slovensko družbo na različnih področjih (Zupančič, 

2006: 56-71).89   

7. ROMSKA SKUPNOST HUDEJE  

 

Romska skupnost Hudeje, to je skupina ljudi, ki živi na določeni geografski lokaciji in se 

identificira s skupnim bivanjem in kulturo. V tej skupnosti neuradno živi 250 prebivalcev. 

Organiziranost romske skupnosti vpliva in prispeva k življenju posameznika in same romske 

skupnosti. Romska skupnost se lahko pojavlja kot pozitivna sestavina, ki deluje kot vez med 

skupnostjo in institucijami, kjer se oblikujejo družbeni odnosi, kjer se krepijo medosebni 

odnosi in kjer se ohranja kultura, navade in do katere čutijo odgovornost vsi člani skupnosti 

(Bahovec, 2005: 9-20).90 Delujoča oziroma organizirana romska skupnost lahko deluje kot 
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vzor, ki poudarja povezanost, sodelovanje, kjer se oblikujejo socialne mreže in pričakovanja, 

norme in pravila. Družbene mreže skupnosti omogočajo določen razpon v kvaliteti odnosov, 

ki so tipična v določeni skupini (Halpern, 2005: 10).  

Romi živijo v romskem naselje v Hudejah, ki se nahaja v zaselku v Blatih med Hudejami in 

Račjim selom. Naselje je nastalo v 70. letih, ko se je tu za stalno naselila družina Breznik.  

Približna površina naselja znaša 5.7 ha. Romi niso lastniki zemljišč, večina zemljišč je v 

občinski lasti. 

 

Slika 1: Romsko naselje Hudeje 

 

Vir: Gradivo za Občino Trebnje: Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni 
predmet Politična geografija: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2010). 

 

Slika predstavlja lego romskega naselja v Hudejah. 

 

Graf 1: Bivanjske razmere 
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Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2010). 

 

Bivališča so si zgradili sami: to so lesene barake, nekaj je zidanih hiš. Hiše in barake imajo 
zelo slabo izolacijo in slabo opremljenost z osnovno infrastrukturo. 
 
 
Graf 2: Koliko prebivalcev živi v naselju od rojstva 
 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2010). 

 

Dve tretjini Romov živi od rojstva v Hudejah, ena tretjina se jih je preselila od drugod. Največ 

priseljevanja je bilo v 70 in 80-ih letih. Doseljeni iz Dolenjske in Bele Krajine. Razlogi za 

doselitev: poroka, možnost naselitve na občinsko zemljišče, konfliktnost z okoliškim 

prebivalstvom. 

 

Graf 3: Število družinskih članov  

 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2010). 

  

 V naselju prevladujejo 5 članske družine. 
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Graf 4: Število odraslih v skupnem gospodinjstvu 

  

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (2010). 

 

Na Hudejah v skupnem gospodinjstvu živi več odraslih. Največ kot stanujoče navajajo brate 

ali sestre, poredko stare starše in še redkeje drugo sorodstvo.  

 

Graf 5: Izobrazba 

 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani(2010). 

 
 
Velik problem je nizka izobrazbena raven. 60 % Romov je brez osnovne izobrazbe. Tretjina 

Romov je nezadovoljnih s svojo izobrazbo. 43% anketiranih je izrazila pripravljenost po 

dodatnem izobraževanju za odrasle. Problem ostaja izostajanje otrok od pouka. Eden od 

glavnih razlogov je žaljiv odnos sošolcev. 
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Graf 6: Zaposlovanje in socialne razmere 

 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani(2010). 

 
 

Največ je v naselju prejemnikov denarne socialne pomoči, to je edini vir dogodka (57%)  

Drugo mesto zavzema občasno delo(17) in socialna pomoč, samo občasno delo pa (13%). 

Nihče v naselju nima stalne zaposlitve in nihče ni vpisan na srednjo šolo. 

 

Graf 7: Odnosi z ne-Romi 

 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani(2010). 

 
V odgovorih so navajali, da nimajo težav z odnosi, da ne čutijo, da bi jih izključevali ali da bi 

imeli ne-Romi o njih predsodke. 17% je takih, ki nimajo odnosa, 37% pa se ni opredelilo 

včasih ja, včasih ne. 
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Graf 8: Izkušnje z institucijami 

 

Vir: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Usmeritveni predmet Politična geografija: 
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani(2010). 

 

Najbolj zaupajo romskemu svetniku. Ostalim institucijam zaupajo / ne zaupajo.  

 

Povzeta analiza poudarja značilnosti naselja Hudeje, predvsem št. prebivalcev, lokacijo 

njihovega naselja, število otrok v družini, zaupanje v druge institucije in odnose z Ne-Romi.  

 

8. EMPIRIČNI DEL 

8.1 Opredelitev področja raziskovanja in oris problema  
 

Problem, ki se ga lotevam v magistrski nalogi je, pomembnost in prisotnost socialnega in 

kulturnega kapital za romsko skupnost iz naselja Hudeje.   

V današnjem sodobnem svetu, ki je zaznamovan predvsem s povezovanjem, sodelovanje in 

relacijami med ljudmi, prisotnost socialnega kapitala posameznika izjemno narašča.    

Relacije med ljudmi imajo določeno vrednost in nastopajo kot »vir, ki posameznikom in 

kolektivitetam omogoča doseganje ciljev na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja«  

(Makarovič, 2004: 135).91  

S posedovanjem kulturnega kapitala pa se pletejo socialne mreže, sodelovanja, 

povezovanja, krepi se zaupanje in ustvarja se socialni kapital. Od staršev si posameznik 

                                                
91

 Makarovič,Matej (2004): Socialni kapital kot neizkoriščen vir. V Svetlik, Ivan Ilič, Branko(ur.): Razpoke v zgodbi 
uspeha. Ljubljana. Sophia. Str. 130-152.  
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pridobiva vrednote, veščine, skozi izobraževanje pa znanje in izobrazbo. Manj kot je 

kulturnega kapitala, manj je tudi socialnega kapitala.  

Da lahko ugotavljam pomembnost in prisotnost socialnega in kulturnega kapitala pa je 

potrebno vedeti in poznati konkretne probleme, s katerimi se sooča romska skupnost 

Hudeje, kot tudi posameznik v tej skupnosti. Vse preveč se govori o 'romski problematiki', 

'romskem vprašanju' in kako jih bo večinska družba 'socializirala', pripravljenosti na 

poznavanje 'soseda Roma' pa večinoma ni. Še vedno so prav Romi med najbolj 

nezaželenimi osebami, ki bi si jih želeli za sosede, čeprav z njimi nimamo slabih izkušenj. 

Vendar Romi so tu, so del evropske tradicije in kulture in kot takšni prestavljajo nepogrešljivi 

del v multikulturnem evropskem mozaiku (Prebilič, 2006: 20).92     

 

Izluščiti želim tiste dejavnike, ki še vedno zavirajo romsko populacijo iz naselja Hudeje, da bi 

prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital.  

 

Za ugotavljanje prisotnosti socialnega kapitala bom uporabila naslednje indikatorje; 

skupnost, kjer bom raziskovala, ali obstaja povezanost/nepovezanost znotraj skupnosti in 

kako so povezani, njihovo medosebno zaupanje/nezaupanje in kakšni so njihovi odnosi 

znotraj skupnosti ter njihova pričakovanja z romsko skupnostjo. Preko delovanja/ 

nedelovanja romske skupnosti znotraj naselja bom poskušala prikazati, da je to vezivo 

skupnosti, da je to lepilo, ki združuje in globoko pronica v družbo in s tem krepi odnose in 

razvija zaupanje in se izraža tudi izven naselja, prav socialni kapital. Moč skupnosti se izraža 

v zavedanju moči povezave na osnovi skupnih vrednot, interesov, ki po (Berger in Lucmann, 

1999: 27)93 ustvarjajo pogoje za uspešno sodelovanje, integracijo in koordinacijo socialnega 

kapitala in obstajanju sinergije. Aktivnost romske skupnosti utemeljena na takih pogojih lahko 

pozitivno vpliva družbeno kohezivnost. Pri ostalih vprašanjih, s katerimi bom ugotavljala 

socialni kapital, bom uporabila naslednja indikatorja: kvaliteta medosebnih odnosov in 

zaupanje. Izboljšanje kvalitete življenja se navezuje na socialno - ekonomski položaj, ki pa se 

posledično odraža tudi v socialnem kapitalu skupnosti in posameznika.  

 

Prisotnost kulturnega kapitala bom merila z indikatorjem izobrazba. Menim, da se 

neizobraženost Romov ne kaže v kulturni raznolikosti, ampak je problem v kulturnem deficitu 

(izobrazbi), ki je posledica obdobja, v katerem so prevladovale drugačna ekonomija, 

drugačna politika in drugačna kultura do Romov.  

 

                                                
92

 Prebilič,Vladimir (2006): Iskrenost in romsko vprašanje recenzija. V Poklicno informiranje in svetovane za 
Rome-Pirs. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Str.20. 
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 Berger, Peter, L., Lucmann,Tomas (1999): Modernost, pluralizem in kriza smisla. Nova revija. Ljubljana. Str. 27. 
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8.2 Raziskovalno vprašanje  
 

S pomočjo sekundarnih virov, zbranih podatkov iz šestih intervjujev in z lastnimi terenskimi 

opažanji preverjam raziskovalno vprašanje ali je socialni kapital (odnosi, mreže, 

povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in kulturni kapital in 

kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo iz naselja Hudeje, da bi 

prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital. Z raziskavo želim poiskati možnosti, ki bodo 

odpirale nove poti do socialne vključenosti, posameznika in skupnosti v družbeni prostor, a 

hkrati ne bodo posegale v njihovo integriteto.    

 

8.3 Opis vzorca in potek raziskave  
 

Ciljna populacija za raziskavo so bili  Romi in Rominje iz naselja Hudeje. S predhodnim 

individualnim obiskom v naselju Hudeje sem poiskala in vzpostavila stik z Romi in 

Rominjami, ki so v starostnem razponu od dopolnjenih 20 do 60 let. Vsi intervjuvanci živijo v 

naselju že vrsto let, zato zelo dobro poznajo njihove razmere. Za takšen izbor sem se 

odločila, ker menim, da poosebljajo vse, kar je tipičnega za posamezno starostno skupino in 

da z izbiro mlajši, starejši najlažje strnem njihova razmišljanja o urejanje romske 

problematike in si na tak način pridobim njihov pogled na reševanje romskega vprašanja. Pri 

mlajših intervjuvancih sem želela preko njihovih odgovorov izvedeti, ali so aktivno vključeni v 

urejanje romskega položaja v naselju. Njihova povezanost in kooperativnosti med seboj sta 

temelj za kvaliteto medosebnih odnosov v neki mreži in skupnosti. Individualno in ustno sem 

k sodelovanju povabila vsakega posameznika. Dogovorila sem se o časovni izvedbi. 

Pripravila sem usmeritvena vprašanja, ki so mi bila v pomoč takrat, ko bi bilo potrebno 

intervjuvanca dodatno spodbuditi ali ga usmeriti, oziroma mu dodatno pojasniti vprašanja. 

Intervjuji so potekali individualno. S privolitvijo intervjuvancev sem odgovore posnela na 

diktafon. Pri zbiranju gradiva (postavljanje vprašanj) sem bila pozorna na etični vidik 

vprašanj, to pomeni, da sem vse intervjuvance seznanila z namenom in vsebino, ter jim 

predstavila njihov prispevek v raziskavi. Vedno sem jim dala možnost odklonitve, a s tem 

nisem imeli težav, vsi so sodelovali prostovoljno.  

Raziskava je temeljila na raziskovanju socialnega in kulturnega kapitala med romsko 

populacijo v naselju Hudeje. Ravno tako sem vsem intervjuvancem zagotovila zaupnost 

posredovanih podatkov in njihovo anonimnost. Vso intervjuvanci bodo v nalogi označeni s 

svojo črko, ki pa ni črka imena ali priimka. 
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8.4 Metode raziskovanja 
 

Teme raziskovalnega problema sem se lotila s kvalitativno metodo, kot instrument za 

zbiranje podatkov sem uporabila nestrukturiran intervju. »Nestrukturiran intervju –

raziskovalec ima seznam vprašanj ali precej specifičnih izhodišč, ki služijo kot pripomoček 

(vodič) pri izvedbi intervjuja. Intervjuvanec je pri odgovarjanju precej svoboden. Vprašanja si 

ne sledijo nujno v istem vrstnem redu, gre za fleksibilnost. Pomen oziroma poudarek je na 

tem, kako intervjuvanec razume tematiko in dogodke, gre za to kaj se zdi njemu pomembno 

pri podajanju in razumevanju dogodkov, vzorcev«(Bryman, 2001: 314).94    

Usmeritvena vprašanja so pri vseh intervjuvancih enaka oziroma z določenimi prilagoditvami 

posameznemu intervjuvancu, saj sem na tak način dobila pristnejše odgovore. Prednost  

nestrukturiranega intervjuja je, da daje intervjuvancu in spraševalcu več svobode. 

Usmeritvena vprašanja so priložena v prilogi magistrske naloge.  

 

Kvalitativna metoda in interpretacija podatkov zajema najprej razčlenitev zapisov (transkript),  

določitev enot kodiranja, ki jim pripišemo izraze za pojme. Najrelevantnejše med njimi bom 

definirala, iskala odnose med njimi in na koncu formulirala pravilnosti, teoretične razlage in 

pojasnitve. Iz dokumentacije bo z zapisi jasno razvidna pot urejanja gradiva do teoretičnih 

zaključkov in ugotovitev. 

 

Na podlagi interpretacije podatkov pridobljenih z intervjuji bom dobila odgovor na 

raziskovalno vprašanje. Mislim, da bodo odgovori intervjuvancev poudarili dejavnike, ki jih 

ovirajo, da bi tudi sami prispevali svoj delež v socialni kapital in kulturni kapital. Stopnja 

vključenosti na socialnem in kulturnem nivoju pogojuje posameznikovo sodelovanje in določa 

kvaliteto življenja. Socialni in kulturni kapital močno vpliva na vključitev Romov v družbeno 

življenje.  

 

8.5 Analiza pridobljenih informacij raziskave  
 

 Obstoj romske skupnosti v naselju Hudeje 

Na vprašanje ali imate romsko skupnost v naselju Hudeje in kako se dobivate za sestanke ali 

druženja, so vsi intervjuvanci v odgovorih navajali, da se jim zdi da jo imajo. Ena 

intervjuvanka pravi, da se mogoče dobijo samo takrat, ko gre za prireditev Dan Romov in 

pravi«ja takrat smo bili kot skupnost.« Na sestanke hodijo starši (navajajo mlajši) in to očetje, 

ki so glava družine, pa čeprav ima že on svojo družino. Vzrok za ne udeležbo na sestankih 
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je, da če bi kaj rekli » bi tekla kri.« Romski svetnik pa navaja, da imajo sestanke, včasih ob 

ognju, včasih pri njemu doma. Res pa je, da sestanek ni obvezen, pride lahko vsak iz 

naselja, to je odvisno od njih. Na sestankih se pogovarjajo o preteklosti in sedanjosti »da je 

potrebno ubogat in da je treba biti boljši, da bi živeli bolj skupaj, da morajo v šolo, da bodo 

imeli službo in da se ne smejo kregat s sosedi«. Iz pripovedovanja svetnika in tudi ostalih je 

zaslediti, da skupnost obstaja, je pa problem v organiziranosti oz. pri sprejemanju informacij. 

Ker se sestankov ne udeležujejo, se s tem izkazuje njihova nepovezanost. Moč skupnosti se 

izraža v zavedanju moči povezave na osnovi skupnih vrednot, interesov, ki po Berger in 

Lucmann,1999: 155) ustvarjajo pogoje za socialni kapital. (Dragoš, 2003: 61), pravi, da če so 

ljudje preveč oddaljeni od mrež in s tem od socialno vrednejših vlog, položajev, večje in težje 

je njihovo življenje. Skupnost kot organiziranost posameznikov in skupine veliko pripomore k 

socialnemu vključevanju in zmanjševanju družbene neenakosti in socialnemu kapitalu.     

 

 Naloge posameznika v naselju 

Razen svetnika nihče nima posebnih nalog v skupnosti. Torej svetnik se pojavlja v vsaki 

vlogi. Mlajši ne vidijo pomena skupnosti, medtem ko ena intervjuvanka razmišlja, da mogoče 

kdaj. Eden od intervjuvancev občasno poskrbi za ozvočenje, kot je prireditev Dan Romov. 

Med intervjuvanci obstaja želja, da bi sodelovala in bi prevzela kakšno nalogo. Tako kot pri 

organiziranosti skupnosti, se tudi pri razdeljevanju nalog izkaže nepovezanost znotraj 

skupnosti. Vzrok je verjetno iskati v tem, da s to vrstno obliko sodelovanja nimajo nikakršnih 

izkušenj in da je vse prepuščeno svetniku. Rešitev vidim v tem, da svetnik, ki je zelo aktiven  

začne s pobudo, kaj bo kdo naredil. Sedaj se vsi preveč oklepajo njega in njegove žene, ki je 

ne –Rominja, da jim pomagata pri reševanju njihovih problemov. S sprejemanjem 

odgovornosti in sprejemanjem nalog bi se naučili zaupati drug drugemu in seveda začeli bi 

se povezovati. Povezovanje v mreže jim bo prineslo nova poznanstva in s tem se bodo 

zmanjšali tudi predsodki o njih.     

 

  Zaupanje znotraj naselja 

Če je zaupanje med ljudmi večje, je večji tudi socialni kapital. Povečujejo se skupni interesi, 

zmanjšuje se sebičnost posameznikov (Fukuyama,1995: 26). Na vprašanje so vsi odgovorili, 

tako mlajši kot starejši, da si ne zaupajo in da je med njimi veliko »fovšije« (zavidanja) in 

sebičnosti. Zaupanje je, toda samo znotraj družine, »to je tako, da si sosedi ne zaupamo 

med sabo, če je kaj narobe. To mi sami rešujemo«. Ne zaupajo niti lokalnim institucijam 

(vrtcem, šoli), Občini, Centru za socialno delo, ker da samo obljubljajo, naredijo pa nič. To 
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opiše intervjuvanec s primerom, ko so mu obljubili denar, še vlogo so mu pomagali izpisat, 

začel je delat, denarja pa ni bilo. 

 

 Pričakovanja v zvezi z romskim svetnikom in 

romsko skupnostjo 

Vsi so pripisovali svetniku vlogo dobrega vodje. Tudi sam navaja, da si je pridobil zaupanje, 

ker vidijo, da se trudi in hodi na sestanke. Intervjuvanci tako navajajo, da sedaj ko je on 

svetnik, so naredili kanalizacijo, vodo, elektriko, je pomagal, «od njega bi pričakoval samo še 

elektriko«. Menim, da se vsi preveč navezujejo le na svetnika in da se izogibajo prevzeti 

odgovornosti, da morajo zase tudi sami kaj storiti. V odgovorih, kaj bi spremenili, je eden 

intervjuvanec izrazil, »da bi bilo mogoče več sestankov, a naj jih skliče »civil« in bi se 

pogovarjal, bolj slišijo«. »Če pa bi stopili skupaj, bi kaj spremenili. A bi mogli tud mi kaj 

naredit, pa so nekateri preleni«, je zaključila intervjuvanka. Počasi se tudi v njihovo zavest 

osmišlja pomen sodelovanja in povezovanja. A tako kot zgoraj, se tudi pojavi problem 

zaupanja, ki pa v tem primeru ne posega na tretjo osebo, temveč je problem v medsebojnem 

zaupanju. Tudi svetnik si želi, »Da bo mladina sodelovala in hodila v šolo, da bi stopili 

skupaj, ne vsak zase v naselju«. Pravi, da potrebujejo prostor, »ki so nam ga obljubili, da ga 

bodo postavili, ko sem dal barako za vrtec«. V njem bi se družili, sestankovali in širili svojo 

socialno mrežo. Tam bo možno dobiti informacije, izkušnje in tudi znanje.  

 

 Ocena položaja in ureditve: Jugoslavija - Slovenija 

Na vprašanje, kako bi sami ocenili svoj položaj in ureditev v Jugoslaviji in Sloveniji, so 

intervjuvanci odgovarjali na podlagi doživetih izkušenj. Mlajši so povzeli pripovedovanja 

staršev in dodali svoj pogled na sedanjost. Starejši so dejali »da ko je bila še Jugoslavija, 

smo imeli dinarje, smo šli z njimi v trgovino, smo kupili, smo živeli še pa još. Železo smo 

lahko pobirali čemerika, trhlika, svetlika, vse smo prodali«. Nadalje navajajo, da so s tovrstno 

zaposlitvijo imeli delo čez celo leto. Sedaj je delo slabše plačano in še to je samo takrat, ko 

je kosovni odvoz. Krka ne odkupuje več. Mlajši pa navajajo, »ja zdaj imamo vrtec v naselju. 

Pa ne selimo se več. Smo tu v Trebnjem. Imamo hišo«. En Intervjuvanec pravi, prej v 

Jugoslaviji ni bilo socialne podpore. Zdaj pa ni več kam prodat in čakajo edino na podporo. 

Sedaj dela ni več, samo železo, ni denarja in je revščina. Ja sedaj je več revščine kot jo je 

bilo. Slovenija se zelo trudi na področju urejanja romske problematike, kar dokazuje kar 

nekaj sprejetih zakonov s tega področja, največji premik pa je viden v zadnjih petnajstih letih. 

S sprejetjem Zakona o lokalni samoupravi 2002, dobijo pravico do romskega svetnika. Da je 

temu tako potrdita tudi intervjuvanca, da je sedaj milijon procentov bolje. Prej so živeli v 
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šotoru, niso imeli ne vode, ne elektrike, sedaj pa jo imajo vsi. »Pravi moja mama, da ona 

nikoli v življenju ni toliko imela, kot imajo zdaj moji otroci«. Starejši vidijo prednosti v starem 

sistemu predvsem zaradi dela, mlajši pa vidijo izboljšanje njihovega položaja skozi urejenost 

in stalnost na enem mestu. Z ureditvijo njihovih domov jim je omogočeno tudi boljše življenje. 

 

 Nerešljivi problemi 

Vsak intervjuvancev je izpostavil svoj problem, vsi odgovori so si podobni, predvsem si želijo 

elektriko in svoj naslov, saj so sedaj vsi prijavljeni na enem naslovu in to jim onemogoča 

pridobiti elektriko in vodo. Od Občine pričakujejo, da jim bo postavila kontejnerje za smeti in 

da se čim preje uredi odkup zemljišč. Komunala bi lahko odvoz smeti odpeljala zastonj. 

Intervjuvanka je izpostavila neenakost pri zaposlovanju. Poudari, da je bil njen partner 

priden, da je redno delal, a po dveh letih so ga odpustili, na njegovo mesto pa so zaposlili 

drugo osebo, »civila«. Problem vidijo tudi v tem, da imajo nalepko Rom, da jim»civili« ne 

zaupajo, ker ne marajo Romov.   

 

 Kaj bi po vaše pri reševanju teh problemov morale 

storiti institucije? 

 Mlajša intervjuvanka ne ve, kako naj bi ji razne institucije pomagale, saj živi skupaj s starši, 

ki urejajo in rešujejo probleme. Dva intervjuvanca sta mnenja »da so jih polna usta obljub, 

potem pa tak nič ne naredijo«. Dobijo samo pisno zavrnitev. Ravno tako strogo ločijo občino 

in župana. Eden je mnenja, da občina pomaga, center bi moral pa še bolj. Navaja, da bi jim 

lahko dali kredit in potem trgali od denarne pomoči. Menijo, da center ne naredi dovolj, 

potrebno je nameniti več sredstev za otroke in redne šolarje. Drugi intervjuvanec je 

prepričan, da občina pomaga dovolj, saj lahko dobijo enkratno pomoč. Če imajo veliko 

dolgov, jim občina ne da pomoči, ampak jim plača dolgove. Ena intervjuvanka pravi, da še 

nikoli ni dobila pomoči, rada pa bi, da ji občina uredi parcelo, ker sedaj živi v hiši, ki se 

podira. »Bilo bi super, če bi bili enkrat sami v svoji družini«. Meni, da občina nekaterim veliko 

pomaga, tudi sama je že poslala prošnjo, dobila pa negativen odgovor. Pravi, da so 

upravičenci pomoči tisti, ki imajo veliko družino in reveži.  

 

 Ali imate končano OŠ in kje ste jo obiskovali? 

Na vprašanje o izobrazbi sem dobila naslednje odgovore: starejši nimajo dokončane, 

oziroma eden ima samo 4 razrede OŠ, druga ima 7 razredov OŠ. Mlajši so vsi obiskovali 
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OŠ, dve sta končali redno OŠ, eden pa je končal »skupinsko« šolo na Centru za 

izobraževanje in kulturo.  

  

 Kaj menite o tem, je izobrazba izhod iz družbene 

izključenosti?  

Vsi intervjuvanci so povedali, da je izobrazba zelo pomembna, zato spodbujajo otroke, da  

obiskujejo šolo in jih tudi pošiljajo. Če bodo imeli izobrazbo, potem bodo lahko delali. Ena 

intervjuvanka jo ima, a je ne potrebuje. Misli, da je dobro, če jo imaš, ker si narediš pot za 

boljše življenje. Ena pa v izobrazbi vidi denar. Če imaš izobrazbo, lažje dobiš službo in te ne 

gledajo postrani. Je pot iz družbene izključenosti. Zadnji intervjuvanec pa pomen izobrazbe 

razloži tako »kako boš pa ti pol en, če nimaš ne OŠ, ne SŠ«. 

 

  Rešitve za obiskovanje OŠ in SŠ 

Eden intervjuvanec je mnenja, da bi bilo veliko več otrok vključenih, če bi bila OŠ v naselju. 

Šola bi morala narediti kake delavnice za starše in jih učiti, da bodo vedeli, kako morajo 

delat. A te delavnice naj bodo v naselju. Druga intervjuvanka vidi rešitev v tem, da je 

potrebno starše naučiti reda in točnosti in doslednosti. Starši se odločijo in gredo k 

sorodnikom v drug kraj, otrok pa ne gre v šolo. Naslednja intervjuvanka je prepričana, da če 

bi starši bolj pritiskali na otroke, bi bilo tudi drugače, »če rečejo da ne grejo, pol pa ne grejo«. 

Naslednji intervjuvanec je mnenja, da se sedaj izgovarjajo, da nimajo vode in elektrike. 

Rešitev je v urejenosti naselja in potem ni več izgovorov. Eden intervjuvanec pravi, da je 

super, ker je vrtec v naselju, ampak bi bilo bolje, če bi bila med civilnimi otroki. Rešitev vidi v 

tem, da bi zaposleni iz šole prišli v naselje in se pogovarjali s starši, v kolikor pa potem otroci 

ne bi obiskovali OŠ, bi nam odvzeli socialno pomoč. 

 

 Odnosi z ne-Romi 

Vsi intervjuvanci pravijo, da z ne-Romi nimajo problemov. Menijo, da gredo lahko kamor 

hočejo, to pa zato ker so kulturni. Eden navaja, da ima za ženo »civilko«, zato je tudi veliko 

izven naselja, tam pa ima tudi prijatelje.  

 

 Ali bi šli živeti izven naselja? 

Pri odgovorih so si bili različnega mišljenja. Eden bi šel ven takoj in kot je dejal, da če bi živel 

zunaj »Garantiram, da če bi živel v Trebnjem, pri »civilu«, da ne bi bilo nikoli nobenih 
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problemov. In nas bi lahko upoštevali kot, da nismo nikoli Romi«. Druga intervjuvanka 

navaja, da so si sedaj uredili hišo v naselju, zato bi težko zapustila naselje. Mlajši tudi o tem 

ne razmišljajo, saj dobro živijo pri starših, za življenje zunaj potrebujejo denar. Tudi 

intervjuvanec, ki ima za ženo »civilko« ne razmišlja, da bi živel zunaj, saj pravi, da je v 

naselju življenje cenejše, gresta pa pozimi k »tašči« za dlje časa. Sicer »z veseljem bi šel, 

samo je treba imeti denarja.« Želje, da bi odšli iz naselja so, vendar »denar je glavna težava. 

Kako naj kupim hišo, če nimam. Še za preživetje mi potem ne ostane. Kje pa bi denar dobila. 

Drugo bi bilo, če bi delal Dejan. Takrat bi si kupila hišo takoj.«  

 

 Bi mi radi na koncu povedali še kaj?  

Samo to, da sem jim pripravljen pomagat. Problem sobivanja med Romi in ne-Romi vidi v 

tem, da se končajo predsodki in da so obravnavani vsi enako to pojasni s tem  »ker se Rom 

stepe in drugi mislijo, da so vsi Romi enaki. Če bo en nekaj narobe naredil, bodo potem 

posplošili, da so vsi Romi taki. Če je en Slovenec kriv, ni kriva cela Slovenija. Ker ne piše v 

časopisu, da je Slovenec nekaj naredil ampak piše poimensko. Pri Romih pa se posplošuje. 

Vsak civil, Slovenec, straši svojega otroka za Romom. Če ne boš priden, te bomo dali 

Romom in zato otroci, ko odrastejo, ne marajo Romov. To ni pošteno«.  

 

8.6 Ugotovitve raziskave 
 

 Glede romske skupnosti sem ugotovila naslednje: 

 Da, se jim zdi, da romsko skupnost imajo.  

 Kot skupnost se dobijo samo takrat, ko gre za prireditev Dan Romov. 

 Na sestanke hodijo starši (navajajo mlajši). 

 Mlajši kljub temu, da so že samostojni in poročeni, ne hodijo, ker se sestankov 

udeležijo očetje, ki so glava družine.  

 Motivacija za udeležbo na sestanku je samo takrat, ko se govori, kaj bo oz. mora  

storiti občina za izboljšanje njihovega položaja. Ti sestanki potekajo v hiši romskega 

svetnika. Drugače ne hodijo, ker je med njimi veliko osebne zamere in če bi kaj rekli » 

bi tekla kri.« Ker se sestankov ne udeležujejo, se s tem izkazuje njihova 

nepovezanost.  

 Neka oblika skupnosti se pojavi, ko se dobijo ob ognju, pogovarjajo se o preteklosti 

pretežno se teh srečanj udeležujejo starejši, mlajši ne zahajajo na ta srečanja. 

 Razen svetnika nihče nima posebnih nalog v skupnosti.  

 Mlajši ne vidijo pomena skupnosti, mogoče kdaj pozneje. 
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 Glede nalog, ki jih imajo v naselju ugotavljam: 

 Sami nimajo posebnih nalog v naselju. 

 Mlajši sicer razmišljajo, da bi jih mogoče kdaj imeli. 

 Samo eden intervjuvanec ima občasno nalogo, ko poskrbi za ozvočenje. 

 Da obstaja želja po sodelovanju.  

 Glede medsebojnega zaupanja sem ugotovila: 

 Da zelo zaupajo svetniku. 

 Medsebojno si ne zaupajo, ker je med njim preveliko zavisti. In ker se sovražijo.  

 Da je zaupanje samo znotraj družine, med ostalimi ni zaupanja. 

 Da je največ sporov zaradi otrok.  

 Da vse stvari rešujejo sami. 

  Glede pričakovanj in sprememb s svetnikom in 

skupnostjo ugotavljam: 

 Vsi mu pripisujejo vlogo dobrega vodje. 

 Da od svetnika pričakujejo, da jim bo vse uredil. 

 Svetnik se pojavlja v vseh vlogah.  

 Ena od rešitev je, da sestanke sklicuje nekdo, ki ni iz naselja (»bi se lahko pogovarjali 

in se boljše slišali«).    

 Če bodo stopili skupaj, bodo lahko tudi kaj spremenili. 

 Spoznali so, da bo potreben pristop tudi z njihove strani. 

 Nekdo pa vidi rešitev v sodelovanju mladih in sicer tako, da bodo mladi v naselju 

stopili skupaj in ne vsak zase. 

 Rešitev je tudi v pridobitvi prostora za sestanke. 

 Glede njihovega položaja, problemov in dela 

institucij ugotavljam:  

 Starejši navajajo, da je bilo za čas Jugoslavije bistveno boljše, saj so imeli dovolj 

denarja in delo čez celo leto, saj so lahko vse prodali. Ker ni več toliko dela ni denarja 

in je več revščine kot jo je bilo. 

 

 Mlajši pa ugotavljajo naslednje: 

- Da imajo sedaj vrtec v naselju, se ne selijo več in bivajo v hiši. 

- Sedaj je socialna podpora, prej v Jugoslaviji ni bilo socialne podpore. 

- V večini je urejena elektrika in voda. 
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Odgovornost institucij: 

 Da se dokončno uredi legalizacija naselja (možnost odkupa parcel in opremljenost hiš 

s hišnimi številkami). 

 Da uredijo cesto po naselju, da se jih priključi na električno omrežje.  

 Da občina postavi kontejnerje za smeti.  

 Da bi imeli enake možnosti pri zaposlitvi. 

 Da institucije ne obljubljajo. 

 Da so enaki pri razdeljevanju enkratne denarne pomoči. 

 Da zgradi objekt za družabne dejavnosti. 

 

 Glede njihove stopnje izobrazbe sem ugotovila: 

 Da so končali nekaj razredov OŠ (starejši). 

 Mlajši intervjuvanci so vsi dokončali OŠ.  

 Da zelo spodbujajo svoje otroke, da dokončajo OŠ.  

 Glede mnenja o izobrazbi in družbeni izključenosti 

ugotavljam:  

 Da jim je izobrazba izredno pomembna. 

 V izobrazbi vidijo pot iz družbene izključenosti in možnost za boljše življenje. 

 Težava je, da kljub končani OŠ ne dobijo zaposlitve. 

 So mnenja, da če danes nisi kulturen, nikamor ne prideš. Nihče te ne želi zaposliti. 

 Glede rešitev in spodbud za obiskovanje OŠ in SŠ 

sem ugotovila:  

 Da je glavna ovira v starših, ki jih nočejo pošiljati v šolo.  

 Vzrok je v tem, da se jim ne ljubi vstati in urediti otroka za v šolo in so pri tem leni.  

 Da ne gredo na šolanje v drug kraj je problem v denarju in prevozu, ker nimajo 

avtobusnih povezav iz naselja do Trebnjega. 

 Motivacije za obiskovanje šole nimajo, saj so mnenja da jih nihče ne bo zaposlil. 

 Da bi tudi šola morala v naselju narediti kake delavnice za starše, jih učiti, da bodo 

vedeli in si pridobili določene izkušnje. 

 Starše je potrebno naučit točnosti, reda in doslednosti. 

 Ne obiskovanje šole je odraz popustljivosti staršev. 

 Z urejenostjo naselja bo tudi konec izgovorov.  
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 Glede odnosov z ne-Romi in življenjem izven naselja 

ugotavljam: 

 Da nimajo problemov. 

 Da gredo kamor želijo, saj menijo, da so kulturni. 

 Da ima za ženo »civilko«. V bloku, kjer živi tašča, ima tudi prijatelje. 

 Da bi odšli živet izven naselja.  

 Pri odločitvi, zakaj ostajajo v naselju, je problem le v denarju, ker ga ni dovolj za 

življenje izven naselja. 

 Mlajši živijo pri starših in nimajo problemov, če pa bi šli živet iz naselja ven vidijo 

problem v denarju oziroma so brez dohodkov. 

 Glede vprašanja, če mi imajo kaj sporočiti, so 

ugotovitve: 

 Da si želijo, da se končajo predsodki in da so obravnavani vsi enako. To pojasnijo s 

tem, da mediji posplošujejo, da so vsi Romi enaki 

 Da je še vedno prisotno zaničevanje Romov. To pojasnijo s primerom, da starši 

svojega otroka strašijo, v kolikor ne bo priden, ga bodo pa dali Romom. Zato otroci, 

ko odrastejo, ne marajo Romov. 

 

9. SKLEP  

S pridobljenimi podatki in teorijo sem preverjala raziskovalno vprašanje ali je socialni kapital 

(odnosi, mreže, povezovanja) katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in 

kulturni kapital in kateri dejavniki socialnega kapitala ovirajo romsko populacijo iz naselja 

Hudeje, da bi prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital. Lahko rečem, da sem 

ugotovila, da je v romskem naselju prisotnost socialnega kapitala zelo šibka, to pa so mi 

potrdili tudi odgovori intervjuvancev. Ravno tako lahko pritrdim, da je za vključevanje Romov  

v družbo izrednega pomena socialni kapital, saj je današnji svet zaznamovan s 

povezovanjem, sodelovanjem in tako pomembnost socialnega kapitala za posameznika in 

skupnost izredno narašča «več ljudi poznaš in bolj si z njimi enak v pogledih na svet, večjo 

zalogo socialnega kapital premoreš«(Field, 2003: 1). Raziskava je pokazala, da je prvi 

dejavnik, ki lahko spravlja socialni in kulturni kapital ravno romska skupnost sama. Zakaj? 

Zgodovinske okoliščine vplivajo tudi še danes, da Romi veljajo za marginalno skupino, kjer 

so izrazito prisotni ostanki izolacije, predsodki in zavračanje iz družbe in ekonomskega 

življenja, kar eden izmed intervjuvancev opiše «problem je v tem, ker se Rom stepe in drugi 

mislijo, da so vsi Romi enaki. Če bo en nekaj narobe naredil, bodo potem posplošili, da so 
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vsi Romi taki. Pri nas pa ni tako, če je en Slovenec kriv, ni kriva cela Slovenija. Ker ne piše v 

časopisu, da je Slovenec nekaj naredil, ampak piše poimensko. Pri Romih pa je preveč 

posploševanja. Češ, Rom je naredil, ne poimensko. Vsak »civil«, Slovenec, straši svojega 

otroka z Romom. Če ne boš priden, te bomo dali Romom in zato otroci, ko odrastejo, ne 

marajo Romov. To ni pošteno«. 

Romska skupnost je pomembna z vidika reševanja skupnih problemov in prilagajanja. 

Pomen skupnosti je v povezanosti, da si znotraj nje lahko pomagajo pri reševanju 

problemov. Problem, kot ga vidim jaz, je ravno v nedelujoči skupnosti, saj vsi polagajo upe  

in odgovornost na enega človeka v naselju, in to je romski svetnik (»on bo, pričakujem samo 

še« ..itd.), sami pa v tej skupnosti nimajo nobene naloge ali vloge. Skupnost kot 

spodbujevalec socialnega kapitala lahko pospešuje »določena delovanja akterjev«, torej gre 

za strukturo odnosov, ki ljudem omogočajo, da dosegajo cilje (Rončevič, 2003: 8). Moč 

skupnosti se izraža v zavedanju moči povezave na osnovi skupnih vrednot, interesov, ki po 

Berger in Lucmann, 1999: 155) ustvarjajo pogoje za socialni kapital. (Dragoš, 2003: 61) 

pravi, da če so ljudje preveč oddaljeni od mrež in s tem od socialno vrednejših vlog, 

položajev, večje in težje je njihovo življenje. Skupnost kot organiziranost posameznikov in 

skupine veliko pripomore k socialnemu vključevanju in zmanjševanju družbene neenakosti in 

socialnemu kapitalu. A ker je prisotnost socialnega kapitala v romski skupnosti šibka 

potrebujejo spodbudo, oziroma potrebujejo izobraževanje. Z izobraževanjem bi si 

pridobili zavedanje, da je potrebno povezovanje. Torej potrebno je začeti v romski skupnosti, 

ki bo prvi korak na poti iz izključenosti in ki nedvomno vodi k družbeni kohezivnosti in je pot 

iz družbene neenakosti. Kot rešitev vidim, da se izvedejo različne delavnice, ki temeljijo na 

vsebinah povezovanja, sodelovanja in sprejemanja določenih nalog, pravil in norm v 

skupnosti. S svojim aktivnim delovanjem bodo pokazali, da si tudi sami želijo sprememb. 

Sodelujoči posameznik v skupnosti pa je nedvomno zgled tudi ostalim članom v skupnosti.   

 

Analiza je pokazala, da se znotraj naselja ne družijo in da med njimi ni relacij. Relacije pa so 

pomembne. Saj nastopajo kot vir,«ki posameznikom in kolektivitetam omogoča doseganje 

ciljev na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja« (Makarovič, 2004: 135). Eden 

najpomembnejših parametrov te vrednosti je zaupanje. Posameznik pomembno vpliva na 

svoje socialno okolje, oblikuje in vzpostavlja odnose. Odnosi so vzpostavljeni na podlagi 

velikega zaupanja in s tem jasno določenih pričakovanj. Če želijo, da se bo vzpostavilo 

zaupanje znotraj naselja, se bo potrebno povezati in preseči medsebojno »fovšijo«, kot to 

poimenujejo Romi sami. Vzpostavitev zaupanja zahteva čas, a bo imelo tudi pozitivne 

učinke. Coleman(1988: 102) pojasni: osebi A se v prihodnosti povrne dejanje, ki ga je 

naredila osebi B. Na tak način se povečujejo skupni interesi, zmanjšuje se sebičnost 

posameznikov. Moč zaupanja se kaže v povezovanju (socialnih mrežah), vzdrževanju 
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odnosov. Zaupanje v naselju je prisotno samo znotraj družine. Lahko potrdim, da družba 

oziroma če prevedem, posameznik in romska skupnost z visokim zaupanjem nimata le 

močnih spodbud za inovacijo in kumulacijo fizičnega kapitala, ampak imata višje pridobitve 

pri pridobivanju človeškega kapitala (Knack in Keefer, 1997: 1253). 

Izboljšanje kvalitete življenja mora preseči stereotipe. Kvaliteta življenja romske skupnosti iz 

naselja Hudeje se bo in se mora začeti odražati tudi v socialnem kapitalu posameznika. To 

sem zasledila tudi iz odgovorov intervjuvancev. Tu se prvič pokaže drugačno razmišljanje 

mlajših, glede socialno-ekonomskega položaja. Starejši so videli prednosti, ko so živeli še v 

Jugoslaviji. Vsi so poudarjali, da so imeli več denarja in več dela, in to delo so lahko opravljali 

čez celo leto. Tudi možnost odkupa je bila boljša in več plačana kot sedaj. Mlajši pa vidijo 

prednosti v tem, da sedaj živijo na enem mestu, da imajo hišo, da se več ne selijo in da imajo 

v naselju vrtec, ki omogoča zaposlitev. Kot problem, ki ga navajajo vsi, je še vedno, da 

nimajo elektrike. Moram reči, da se Občina zelo trudi urediti jim pogoje za normalno življenje, 

ki bodo omogočali zadovoljevanje osnovnih potreb. Poteka odkup zemljišč, napeljuje se voda 

in elektrika. Torej Občina se trudi in pomaga Romom iz družbene izključenosti, pomembna 

pa bo tudi njihova participacija in interakcija, kjer gre za medsebojne vzajemnosti in 

medsebojne odnose dajanja in sprejemanja. Torej dajemo, prejemamo in vračamo z 

namenom utrditve pripadnosti in povezanosti, tu ne gre za neposredno pridobitev vira 

zadovoljevanja potreb. Posameznik iz omrežja pridobiva koristne informacije, ki drugače niso 

dosegljive, pripada določeni skupini in si pridobi kredibilnost, socialno priporočilo in zaupanje 

in preko tega pridobi vire, ki jih drugače ne bi in ker pripada določeni skupini – omrežju, 

pridobi na veljavi v družbi (Lin, 2001: 6), mreže omogočajo vstop v družbo, krepijo 

sodelovanje na mikro, makro in mezo ravni (Zrim Martinjak, 2006: 169-198).   

 

Za akumulacijo kulturnega kapitala je potrebno znanje. Pri raziskavi se je pokazalo, da 

imajo vsi določeno stopnjo izobrazbe. Mlajši imajo končano OŠ, medtem ko starejši samo 

nekaj razredov OŠ. Vendar tega znanja ne uporabljajo. Ko končajo OŠ, je tudi konec 

njihovega nadaljnjega izobraževanja. Izobrazba se jim zdi pomembna,«potem dobiš lažje 

službo, te ne gledajo postrani in je pot iz družbene izključenosti.«Kako boš ti en, če nimaš 

izobrazbe«. Za to, da jih večina ne konča OŠ, ali da ne nadaljujejo izobraževanja, sami 

intervjuvanci pripisujejo, da je vzrok pri starših. Potrebno je vstati in uredit otroka, Bourdieu 

(1986: 241-258) pravi, da se akumulacija kulturnega kapitala začne v zgodnjem otroštvu in 

zahteva akcijo, investicijo staršev, da senzibilizirajo otroka za učenje, kar je nedvomno res 

tudi v primeru pridobivanja kulturnega kapital romske populacije. Že sami so podali nekaj 

rešitev, kako omogočiti kulturnemu kapitalu pot tudi v romsko naselje. Nedvomno je prvi 

pokazatelj prisotnosti kulturnega kapitala vrtec v naselju. Zato tudi sami predlagajo, da bi 

lahko tudi OŠ kdaj izvedla v naselju kakšne delavnice, katere bi bile namenjene predvsem 
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romskim staršem. Zavedajo se, da znanje in pridobljene veščine lahko pripomorejo k lažji 

integraciji posameznikov v skupnosti in družbi (Lenarčič, 2007: 99). Osebno menim, da so 

podane izjave izrednega pomena za naše nadaljnje delo, kajti znanje posameznika nastane 

s predelavo in zasidranjem informacij, kar pomeni da znanja ne moremo dati, kot lahko damo 

neko fizično stvar, ampak mora prejemnik znanja sodelovati v socialnem procesu 

pridobivanja le-tega (Adam in Rončević v Lenarčič, 2007: 99).    

 

Z odnosi z ne –Romi nimajo težav. Pravijo, da niso konfliktne osebnosti in se z bližnjimi 

prebivalci dobro razumejo. Eden ima za ženo celo »civilko« in tako veliko časa preživi tudi 

zunaj naselja. Nekateri bi odšli tudi iz naselja, če bi imeli denar, da bi si kupili hišo. Mlajši pa 

pojasnjujejo, da je za njih življenje v naselju zastonj, nimajo pa ovir, če bodo mogoče kdaj 

imeli denar, bodo mogoče tudi odšli.  

 

S pridobljenimi podatki sem potrdila raziskovalno vprašanje, s katerim sem se spraševala, ali 

je socialni kapital tisti katalizator, ki v romsko naselje »spravlja« tudi človeški in kulturni 

kapital. Da, socialni kapital v romsko naselje spravlja tudi kulturni kapital! Ravno tako sem 

skozi analizo in podatke prišla do dejavnikov, ki še vedno ovirajo romsko populacijo iz 

naselja Hudeje, da bi prispevali svoj delež v socialni in kulturni kapital. Prišla sem tudi do 

nekaterih možnosti, ki bodo v bodoče odpirale pot socialnemu in kulturnemu kapitalu.  

10. ZAKLJUČEK  

 

V svoji nalogi sem se osredotočila na socialni kapital in Rome. Mnenja sem, da stopnja in 

prisotnost socialnega in kulturnega kapitala pogojuje vključenost Romov v družbeno življenje. 

Ravno tako sem mnenja da prisotnost socialnega kapitala pogojuje posameznikovo 

vključenost v družbo in določa kvaliteto njegovega življenja. Kapital (človeški, socialni, 

kulturni) je motivacijska sila družbenega sveta, ki daje vsaki akciji in interakciji svoj smisel in 

pomen. To je še toliko bolj pomembno v današnjem sodobnem svetu, ki je zaznamovan 

predvsem s povezovanjem, sodelovanjem, izjemno lahkim dostopom do informacij, 

globalizacijo, multikulturnostjo in drugimi podobnimi paradigmami. Torej socialni kapital 

predstavlja znanje, uporabno za življenje in je ključni akter pri vključevanju Romov v 

družbeno življenje.  

 

Z Romi se ukvarjajo različne državne in meddržavne institucije. Vse si prizadevajo urediti 

njihov položaj tako, da iščejo različne načine in ukrepe za skupno sobivanje. 
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Njihova nestanovitnost, izolacija iz družbe, želja po nenehnem preseljevanju in ohranjanje 

svojega kulturnega vzorca so nedvomno pustili pečat na samem vključevanju v družbeno 

okolje. A že nekaj časa se ne preseljujejo, slabe bivalne razmere se počasi izboljšujejo, ureja 

se njihov pravni položaj in imajo tudi svoje predstavnike v občinskih svetih. Iz tega sledi, da 

se država zelo trudi biti družbeno kohezivna tudi do Romov. To so jasno zapisali v Ustavi in 

Zakonu o romski skupnosti.  

 

Ne moremo posplošiti, da je neprisotnost socialnega kapitala v vseh romskih naseljih enaka, 

kajti tudi med Romi v Sloveniji so velike razlike, ki temeljijo na različnem načinu življenja in 

tradiciji, predvsem pa na stopnji socializacije in vključenosti v družbeno okolje. Torej lahko 

rečemo, da so v nekaterih romskih okoljih že vzpostavili socialna omrežja, odnose, 

sodelovanja, kooperacijo in zaupanja in s tem jasno določena pričakovanja tako znotraj 

skupnosti, kot na ravni posameznika, to pa jim omogoča, da se povezujejo tudi v širše 

družbene strukture.  

 

V nalogi sem konkretno preverjala prisotnost socialnega kapital med Romi v naselju Hudeje. 

Romska skupnost Hudeje je skupina ljudi, ki živi na določeni geografski lokaciji in se 

identificira s skupnim bivanjem in s svojimi specifičnimi značilnostmi, ki so lastne samo njim.  

 

Pri delu z njimi sem spoznala, da sami po sebi niso tako drugačni od širše družbe, temveč 

smo k njihovi drugačnosti pripomogli tudi mi in oni sami s svojim načinom življenja.  

Vemo, da socialnega kapitala pri Romih ne bo mogoče v popolnosti razviti brez zunanjih 

spodbud, brez njihove motivacije in brez širšega institucionalnega okolja, zato so se tudi v 

romskem naselju Hudeje začele odvijati različne iniciative in pobude za odpravljanje 

družbene neenakosti in izključenosti, vse z namenom zagotavljati in spoštovati pravice 

posameznih skupnosti. A pojavi se problem. In to so Romi sami iz naselja Hudeje. Kako jih 

spraviti v gibanje, kako dvigniti motivacijo, pripravljenost na sodelovanje, skupno reševanje 

problemov in povezovanje na temeljih skupnih vrednot? Če govorimo o skupini ljudi, ki se 

identificira s skupnim bivanjem in specifičnimi značilnostmi znotraj naselja, se pričakuje, da je 

to skupina, ki jo združuje občutek pripadnosti, prijateljstvo, medsebojno spoštovanje in 

integriteta vseh, ki živijo v tem naselju. A slika je ravno obratna med njimi ni medosebnega 

zaupanja ni pripravljenosti za sodelovanje, polni so izgovorov in živijo v čakanju. Med seboj 

se ne družijo, ne vidijo smisla, interesa in ne ustvarjajo pogojev za uspešno sodelovanje in 

integracijo. To se odraža v njihovi pasivnosti, nezaupanju in ne solidarnosti oziroma 

medsebojni pomoči. Kvaliteta življenja se jim je spremenila le na bivanjskem področju. Živijo 

v dokaj urejenih hišah, večina jih ima že elektriko in vodo. Res je, da je v naselju že tudi 
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nekaj drugače mislečih, ki so spoznali, da če bodo želeli postati družbeno vključeni, bodo 

morali stopiti skupaj.  

 

Kaj bi lahko storili sami za zmanjšanje družbene neenakosti in povečanje socialnega 

kapitala? V romskem naselju naj ustanovijo skupnost, ki bo imela naloge in obveznosti do 

članov in skupnosti, ki se bo pozitivno odzivala in soočala z osebnimi in širšimi družbeno 

kulturnimi problemi. Ustvarjati se bo začel socialni kapital, širila se bodo socialna omrežja in  

ustvarjala se bo povezanost, vse to pa bo vplivalo tudi na posameznikovo življenje v naselju.  

Kaj moramo storiti še drugi, da jim pomagamo pri vključevanju v družbo? V naselje pripeljati 

take programe, ki bodo omogočali dejavno vključevanje v delo tudi Rome same, da ne bodo 

samo »predmet», temveč aktivni akterji pri posredovanju in oblikovanju programa. S tem bi 

se posredno stkala in oblikovala tudi mreža med Romi. In to je dodana vrednost, ki bo ostala 

v okolju tudi potem, ko ne bomo več prisotni v naselju. Posamezniki ali cela skupina si bo 

pridobila ugled, zaupanje med samimi Romi, to pa nedvomno vodi iz začaranega kroga 

družbene izključenosti. In če socialni kapital predpostavlja znanje uporabno za življenje, je to 

prava pot.  

 

Zavedati se je potrebno, da če smo k njihovi drugačnosti v preteklosti pripomogli tudi mi, jim 

sedaj pomagajmo in bodimo strpni. Vsak od nas je delček mozaika, ki predstavlja tudi 

družbeno okolje. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: USMERITVENA VPRAŠANJA ZA IZVEDBO NESTRUKTURIRANEGA 

INTERVJUJA  

. 

Socialni kapital in Romi  

 

1. Ali imate romsko skupnost v naselju Hudeje in kako se dobivate za sestanke in 

druženja?  

 

2. Ali  lahko opišete vaše naloge, če jih imate v naselju oziroma v romski skupnosti? 

 

3. Ali si znotraj naselja medsebojno zaupate? 

 

4. Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z romskim svetnikom in romsko skupnostjo na 

Hudejah v prihodnosti in kaj bi spremenili v zvezi s skupnostjo in svetnikom ?  

 

5. Sprašujem vas, kako bi sami ocenili vaš socio- ekonomski položaj in vašo družbeno 

ureditev, povejte kdaj vam je po vaše bilo lepše v Jugoslaviji ali sedaj v samostojni 

Sloveniji? 

 

6. Kaj je po vaše še vedno problem, ki ga sami ne morete rešiti?  

 

7. Kaj bi po vaše pri reševanju teh problemov morala storiti lokalna institucija, mislim 

občina in druge institucije npr. Center za socialno delo?   

 

8. Ali imate končano OŠ in kje ste jo obiskovali? (Na OŠ ali na Centru za izobraževanje 

in kulturo)  

 

9. Kaj menite o tem, je izobrazba izhod iz družbene izključenosti?   

 

10. Kaj menite, kje je ovira, da le redki končajo OŠ in zakaj ne gredo naprej v SŠ?.   

 

11. Kje pa vi vidite rešitev, da bi otroci hodili v OŠ in naprej v redno SŠ? 
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12. Kakšne odnose imate vi z ne-Romi, imate kakšne probleme? 

 

13. Ali bi šli živet izven naselja? 

 

14. Bi mi radi na koncu povedali še kaj?  

 

 

PRILOGA 2: TRANSKRIPTI 

 

Ali imate romsko skupnost v naselju Hudeje in kako se dobivate za sestanke in 

druženja?  

 

Oseba A: Smo. Ja to imamo. Se ne družimo. Ne vem kdo jo vodi, če bi vedel veš da bi 

povedal.  Ne vem kakšne naloge ima skupnost. Nič ne morem povedat, jaz, saj pravim, ne 

hodim nikamor. Letos sem šel samo na prireditev, ko je bil Dan Romov, samo zato, da sem 

igral za vrtec, če ne bi šel. Nimamo sestankov. 

 

Oseba B: Ja enkrat pa so nekaj rekli, da je pomembno za nas, ko je šlo za prireditev Dan 

Romov. Ja takrat smo bili kot skupnost. Ne vem kdo jo vodi. Se ne razumemo, se ne 

družimo. Ne grem na sestanke.  

 

Oseba C: Nič ne vem. Ne sodelujem z drugimi mladimi iz naselja. Ne vem kdo jo vodi. Na 

sestanke hodi oče, če gre. Ne vem.   

 

Oseba D: Ja imamo skupnost. Če se zakuri ogenj je znak, da bo sestanek. Ja vodim jo jaz, 

grem zmeraj na te sestanke. Sestanek ni obvezen. Ja kot sem rekel, se pogovarjamo za 

nazaj in za naprej, da je potrebno ubogat, in da je treba biti boljši, da bi živeli bolj skupaj, da 

morajo v šolo, da bodo imeli službe, da se ne smejo kregat s sosedi. Ja kdor je pameten, 

pride in posluša. Lahko tudi odide, ko želi. Lahko pride vsak iz naselja, to je odvisno od njih, 

ali pridejo ali ne.  

 

Oseba E: Po mojem da je, samo jaz bolj tako malo vem o tem. Veste, da ne vem. Ta 

predsednik romske skupnosti je naredil veliko, ja. Za sestanke ne bi vedel. Po navadi gre oče 

(živim s svojimi starši), ki je poglavar družine.  

 

Oseba F: Meni se zdi, da nimamo kaj takega. Svetnika imamo. Enih parkrat je bil že 

sestanek pri Matiji. Jaz mislim, da Matija. Zaenkrat je Matija dober, rad pove, kakšna je 
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situacija na sestankih. Ja, gremo tudi sami in ga povprašamo. Lepo res skrbi Matija. Matija je 

veliko naredil. Pokliče nas, Vida pride in nas obvesti. Zdaj on pove, da je sestanek, samo 

drugi pač nočejo iti. Eni na ta sestanek gredo, drugi ne.  

Ali lahko opišete vaše naloge, če ji imate v naselju oziroma v romski skupnosti? 

 

Oseba A: Nimam. Ne vem, če bi jo imel. .  

Oseba B: Nimam. Se ne družimo z drugimi iz naselja. Jaz je tud ne bi imela. Ne znam.  

Oseba C.Nimam. Zakaj bi jo? Mogoče, kdaj, ne vem.  

Oseba D: Sem svetnik že mislim, da šesto leto. Sestanke imamo, kar pri meni. Se 

pogovarjamo o vsem. Če imajo problem pridejo k meni. Moja žena jim pomaga napisat, kam 

poklicat, če morajo k zdravniku v Ljubljano. Oni sami vidijo, da grem okrog, v Prekmurje, 

Ljubljano, k županu, da se dogovarjam, da bo kaj drugače. Oni sami to sedja vidijo in je več 

zaupanja  

 

Oseba E: Kadar je kakšna prireditev, poskrbim za ozvočenje, kot za prireditev Svetovni dan 

Romov in zasebne zabave. Ja tud, če bi bilo potrebno, bi pomagu še kje drugje. 

 

Oseba F: Zdaj za enkrat ne. Ja normalno bi jo rada imela.     

 

Ali si znotraj naselja medsebojno zaupate? 

 

Oseba A: Ne. Če kaj vem, če bom kaj rekel, bom takoj dobil po obrazu, pol bo še huje. Ja 

edino zdaj tako, kot se tu pogovarjamo. Noben ne sliši, jaz vam lahko povem, kaj vem. Ker 

vem, da ne bo to šlo ven. Je favšarija. Ko grem iz tistega naselja dol, to me tako gledajo, kot 

da me niso nikoli videli. In to je to, ko človek ne more človeka videt. Ker ga sovraži.  

 

Oseba B: Ne. Se ne razumemo. Mi nočemo nobeno nič in se ne družimo. Nas drugi gledajo 

postrani. Pol je sam fovšija. 

 

Oseba C. Ne, ker so ljubosumni.  
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Oseba D: Mladi so važni, ne jemljejo resno mene, ki se trudim, da bo kdaj drugače. Ja sedaj 

že slišijo in pridejo, mi tudi že zaupajo, pridejo. Ja bojijo se, da bi bili ogoljufani, ko ti zaupajo 

ni več problemov moraš se dokazat, potem ti zaupajo. Morajo te sprejeti.  

 

Oseba E: Eni ja, eni ne. V moji družini ja, ostali pa tako tako. Ne bom zdaj preveč 

komentiral. Zaradi sporov, favšarije, na splošno. Za vsako malenkost je kreganje. Zaradi 

otrok se največ kregamo. 

 

Oseba F: Ja, večinoma ne, večinoma pa ja. Zaupamo si med sabo v družini. Da pa bi neko 

prijateljstvo gojila do sosedov, to pa ne. Pri nas je tako, da si sosedi ne zaupamo med sabo, 

če je kaj narobe. To mi sami rešujemo. Večinoma zaradi favšarije.  

 

Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z romskim svetnikom in romsko skupnostjo na 

Hudejah v prihodnosti in kaj bi spremenili v zvezi s skupnostjo in svetnikom ?  

 

Oseba A: Nimam kaj reči od njega. Ne, prej je bil en drug svetnik, ni naredu nič, zdaj ko je 

svetnik Matija, so naredili kanalizacijo, so naredili tisto vodo, mislim elektriko so dobili in 

pomagal je, mislim, naredil je dosti. Pričakovali bi od njega samo še elektriko. Mogoče več 

sestankov, da jih skliče »civil« in bi se pogovarjal, bolj slišijo. Pričakovali bi od njega samo še 

elektriko. 

 

Oseba B: Ja Matija je dober. Ampak se mora še več trudit, da dobimo elektriko in vodo. 

Imamo vse plačano, pa ne uredijo. Ja če bi stopili skupaj, bi kaj spremenili. Ampak bi mogli 

tud mi kaj naredit, pa so nekateri preleni.   

 

Oseba C. Ja, da bo pomagal, da bomo dobili elektriko. Zdaj mamo samo agregat. Nimam. 

Zakaj bi jo? Mogoče, kdaj, ne vem.  

 

Oseba D: Ja predvsem to, da bi se razumeli s »civili« tako, kot se razumejo z menoj v 

naselju. Da bo mladina sodelovala in hodila v šolo, da bi stopili skupaj, ne vsak zase v 

naselju. Ja mladi mi niso na začetku verjeli, sem se moral dokazati, da kar rečem, tudi 

naredim. Imel sem pomočnika, a ni bilo uspeha. Da je sedaj drugače, je pomagala žena. 

Hodi od hiše do hiše. Dela v romskem »inkubatorju«, v naselju. Če bi imeli prostor, bi bilo 

več odziva, več bi jih prišlo na sestanke. Zato rabimo ta prostor, ki so nam ga obljubili, da ga 

bodo postavili, ko sem dal barako za vrtec. 
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Oseba E:. Tako kot je zdaj je dobro…, če bi bil malo bogatejši, bi imel firmo. Firmo bi imel, 

če bi laufala..ampak bi pa moral imeti denar, da bi poslovala dobro.. 

 

Oseba F: No, ne vem čisto natanko, mogoče , če bi dal še več pobud. 

Kako bi sami ocenili vaš položaj in vašo ureditev, povejte kdaj vam je po vaše bilo 

lepše v Jugoslaviji ali sedaj v samostojni Sloveniji?  

 

Oseba A: Nič, še veliko slabše je, kot je bilo prej. Ko je bila še Jugoslavija, smo imeli dinarje, 

smo imeli tistih 5 rdečih, smo šli z njimi v trgovino. Smo kupili, smo živeli še pa još. Ko je bila 

Jugoslavija, recimo železo smo lahko pobirali čemerika, trhlika, svetlika, vse smo prodal. 

Pobirali smo zelišča – lipa, vse je šlo, zdaj pa se je vse nehal. To je bilo celo leto delo. Celo 

leto smo imeli gobe..en akumulator recimo, če si nesel, si dobil dosti denarja. Če ga neseš 

zdaj, pa ne dobiš nič.1 € do 1 € in pol. Zdaj nimamo dela… samo recimo ko so ti kosovniki, 

še tisto je tako. Če bom šel po papir in nekaj nabral, me bodo dobili, bom dobil kazen in šel 

na sodišče. Tatvina, to se ne splača. Ni govora.  

 

Oseba B: Nič ni boljše. Je bilo več denarja prej. Ne vem, nikjer nočejo več tako odkupovat. 

Si dobil več kot sedaj, ko je prišla samostojnost. Ko je bila Jugoslavija si lahko vse prodal, 

kar si nabral. Zdaj gre, pa še to bolj slabo, samo železo. Krka ne odkupuje več.     

 

Oseba C. Ne vem, mama pravi da prej. Jaz pa vidim takole. Ja zdaj imamo vrtec v naselju. 

Pa ne selimo se več. Smo tu v Trebnjem. Imamo hišo.  

 

Oseba D: Za Rome v osnovi boljše. Prej v Jugoslaviji ni bilo socialne podpore. Prej v 

Jugoslaviji je bilo takole, smo imeli opravke, nabirali smo želišča, gobe, železo, vse se je zelo 

dobro prodalo, imeli celoletni zaslužek, bilo dela za celo leto, so prodajali v Krko in Drogo. 

Zdaj pa ni več kam prodat in čakajo edino na podporo. Sedaj dela ni več, samo železo, ni 

denarja in je revščina. Ja sedaj je več revščine, kot jo je bilo.  

 

Oseba E: Starši pravijo, da je milijon procentov bolje. Vsej so živeli v šotoru, niso imeli ne 

vode, ne elektrike, sedaj pa jo imajo vsi. 

 

Oseba F: Meni je mama pravila, da kakor je zdaj življenje, da se je veliko spremenilo. Prej 

nismo imel niti vode, niti elektrike, sedaj pa imamo. To lahko povem, kar mi je mama rekla. 
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Pravi mama, da sedaj imajo otroci vse, prej tega ni bilo. Pravi moja mama, da ona nikoli v 

življenju ni toliko imela, kot imajo zdaj moji otroci. Moji starši so včasih živeli v šotorih. Jaz se 

tega ne spomnim. 

 

Kaj je po vaše še vedno problem, ki ga sami ne morete rešiti?  

 

Oseba A: Tule, v romskem naselju Hudeje 26, to ima celo naselje to številko.  

Jaz sem plačal elektriko, je nisem dobil. Ne, nimamo. Zdaj smo imeli od tega (soseda.). 

Samo ko smo prišli iz Brezja v ponedeljek, so nam ven vzeli.  

 

Oseba B: Voda in elektrika. Brez številke za hišo ne moremo dobiti elektrike. 

Oseba C: Takoj napeljat vodo in elektriko.  

 

Oseba D: Ja lahko bi občina postavila kontejnerje za smeti. Komunala bi lahko zastonj 

odpeljala. Tako imajo tudi v Prekmurju. Da se čim preje uredi odkup zemljišč.   

 

Oseba E: Recimo jaz bi naredil še osvetlitev, pa asfalt. Bi tud pomagal, če bo potrebno. Pa  

to, da nam »civili« ne zaupajo, ker ne marajo Romov. Vse povsod je problem, ker sem Rom. 

Rom je Rom.  

 

Oseba F: Moj Dejan je delal 2 leti na komunali, pa ga niso vzeli za stalno pa se je pritožil in 

so ga odpustili..hodil je redno v službo..pa so potem rekli, da so drugega že vzeli notri, 

»Civila«.  

 

Kaj bi po vaše pri reševanju teh problemov morala storiti lokalna institucija, mislim 

občina in druge institucije npr. Center za socialno delo?   

 

Oseba A: Obljubljajo, pa nič. Moram še to povedati. To streho ko sem delal, je gospod 

župan in ta Matej, ki je bil direktor na občini, Križanič, prav poklical me je, da naj napišem 

vlogo za 2.200 €. Da gospod župan pol, on pol. In jaz sem to prošnjo naredil, nisem dobil niti 

odgovora, nisem dobil niti denarja. Vidite, da stoji tako kot je že od zime naprej. Jaz sem bil, 

ko je bil še tale Matej, jaz se prišel do njega in prosil, in Marija, ona nič, ne more, samo da ne 

more, da nimajo denarja. To me teži, zakaj mi je obljubil a nisem nič dobil. Ta odgovor, da bi 

nazaj dobil. Gospod župan je pomagal. Tale Marija iz Centra za socialno delo pa ne. Občina 

pomaga, center bi moral še bolj. Nekaj bi oni morali pomagat iz centra. Ali da bi nam dali 
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kredit in bi nam trgali. Ravno tako, kot za vodo. So prišli iz komunala, a la, dajmo na hitro, 

vodo bomo naredili. Evo ga, zdaj, denar so dobili, voda še ni. Zdaj se jim ne mudi niti malo.  

Center bi moral ravno tako pomagati. Na sploh za otroke in redne šolarje 

 

Oseba B: Da se do konca napelje vodo in elektriko. Da dobimo svojo številko, na hišo. Čim 

prej. 

Oseba C: Ne vem.  

 

Oseba D: Mislim da dovolj pomaga. Ja na občini lahko dobimo enkratno pomoč. Če imajo 

veliko dolgov, jim občina ne da pomoči, ampak s tem plača dolgove.   

 

Oseba E: Ja, zdaj je tako, enemu pomaga, drugemu ne pomaga. Recimo enemu pomagajo 

3-4krat na leto, drugim nikoli. Sem šel 1krat prosit na center, sem dobil 1-2 dvakrat, sedaj pa 

že 3-4 leta ne več. Ja, sem tudi šel, pa nisem nič dobili. Sem dobil pisno zavrnitev.  

 Občina isto, na občini še niti enkrat nisem bila. 

 

Oseba F: Enkrat sem bila, sem se udeležila, pa nič nisem dobila in od takrat nisem šla. 

Takrat sem mislila, da si bom barako novo naredila, da bi mi pomagali. Nazaj sem dobila 

zavrnjeno, da ne, da sami moramo narediti. In potem sem pustila vse skupaj. Da, z mano vsi 

uporabljajo lepe besede – ga. Marija iz centra za socialno delo. V hiši pa se že vse podira. 

Nimam svoje. Živim z moževo sestro že devet let. Sem se z Matijo pogovarjala, da bi nekaj 

zgradili. Pravijo, da moram počakati malo, ker bodo nekaj prišli merit. Bilo bi super, če bi bili 

enkrat sami v svoji družini. Občina, hm, enim je veliko pomagala. Takrat sem poslala 

prošnjo, dobila vse skupaj zavrnjeno in od takrat sem vse pustila. Pomoč, to enkrat pravijo 

da dajo za nazaj. Odvisno je od tega, kakšna je družina. Pravijo, da bolj za reveže skrbijo.  

 

Ali imate končano OŠ in kje ste jo obiskovali? (Na OŠ ali na Centru za izobraževanje in 

kulturo)? 

 

Oseba A: Nimam. Ja to me najbolj teži, ker nimam izobrazbe. Sem pa delal v Ljubljani v 

Plavi laguni. Takrat smo se selili, zdaj pa smo že 15 let na Hudejah. 

  

         Oseba B: Imam sedem razredov OŠ. Ko še nisem bila poročena sem bila zaposlena.  

 

Oseba C: Končano OŠ v OŠ Trebnje. 
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Oseba D: 4 razrede OŠ. Nisem dokončal zaradi vojne. Vmes opravil več kvalifikacij. Ja moja 

mama je bila Slovenka. 

 

Oseba E: Končano 9-letko. »Sredinsko« sem hodil, šlo mi je kar dobro. Nisem imel konfliktov 

s »civili«. Prej sem hodil gor, poleg »civilov«, potem pa sem v 4. razredu šel v Center za 

izobraževanje in kulturo. 

 

Oseba F: Jaz imam končano osnovno šolo. Redno, v Črnomlju. Potem pa sem noge dobila 

in sem se oženila.  Če hočem v šolo hodit, naj kar naredim. Da ona me učila ne bo.  

 

Kaj menite o tem, je izobrazba izhod iz družbene izključenosti?   

 

Oseba A: Zelo. Spodbujam oz. morajo hodit zato v šolo otroci, da bodo lahko delali. Jo tud 

končajo. 

 

Oseba B: Ja fajn je, da jo imaš. Jo pa ne rabim. Zelo. Zato morajo otroci hodit v OŠ. Ja 

verjetno je, potem maš boljše življenje.  

 

Oseba C: Ja, zelo ker če imam izobrazbo oz. službo, bom imela tudi denar. Ja sedaj delam 

preko Projekta socializacija Romov, samo do decembra v naselju v vrtcu. Ravnateljica pravi, 

da naj grem v šolo. A je treba plačat.   

 

Oseba D: Ja zelo pomembna. Ja. Potem dobiš lažje službo. Te ne gledajo postrani. Je pot iz 

družbene izključenosti. 

 

Oseba E: Nisem še ponosen, lahko bi naredil še kakšno srednjo šolo, da bi imel še kaj več.  

 

Oseba F: Ja, če nisi danes kulturen, nikamor ne prideš. Te nobeden ne bo maral. Ja, zelo 

pomembna je. Po moje da ne. Ker, kako boš ti en, če nima ne OŠ narejene, ne SŠ. Na 

primer, moj Dejan ima OŠ končano in ga niso hoteli vzeti za redno. 

 

Kaj menite, kje je ovira, da le redki končajo OŠ in zakaj ne gredo naprej v SŠ.   

 

Oseba A: Starši jih nočejo pošiljat v šolo. Se jim ne da delat, je treba otroka uredit.   

 

Oseba B: Ja kaj, vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak naj naredijo. Ne znajo slovenski A zdej tolk 

pomagajo, da bi  jih že lahko pošiljal. So leni. Jaz sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v 
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naselje pridejo, pa še zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v naselju. Velikokrat se spomnijo in 

kar grejo k sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah in zato ne grejo.    

 

Oseba C: Jaz nisem imela nobenih težav. Da ne grem naprej je težava v denarju in prevozu, 

ni avtobusov do Trebnjega. Ata je rekel, da moram naredit izpit za avto. V redno SŠ ne bi 

šla, ker se treba vozit, sedaj me vozi ata kamor želim. Sem že prestara imam 22 let, mogoče 

bom šla sedaj na Center za izobraževanje, za pomočnico vzgojiteljice, je ravnateljica uredila, 

da mi bo občina plačala, ker sedaj delam tu v vrtcu, kot romska pomočnica.  

 

Oseba D: Starši so krivi. Potrebno je vstat in uredit otroka za šolo, oni pa spijo. Isto je s 

službo.  

 

Oseba E: Ne da se človeku delati šolo, ker vidi že prihodnost, da ne bo nič iz tega. Evo, moj 

stric ima že ne vem koliko šole in ne more dobiti službe pri »civilih« kot prevoznik. Pa tud 

sam  Ne morem zdaj tega sam delati. To bi moral skupinsko naredit. Če oni imeli šolo, bi 

lahko vsak šel delat dol v večjo firmo. Lažje bi se nam bilo učit v razredu, če bi bilo več 

Romov v razredu.. 

 

Oseba F: Ker jih starši ne spodbujajo,  se jim ne ljubi hodit na delavnice, da bi se kaj naučili. 

Mislim, da nimajo denarja. Če ti nimaš denarja, ti ne moreš dati svoje punčke naprej v šolo 

Jaz bi dala svojo šolo tudi v Ljubljano, če bi šla. Če bi moja punčka delal šolo redno, bi 

hodila, drugače pa bi jo izpisala. 

 

Kje pa vi vidite rešitev, da bi otroci hodili v OŠ in naprej v redno SŠ? 

 

Oseba A: ja najboljš,da bi blo v naselju. Pol bi vsi hodili. Tud šola bi morala naredit kake 

delavnice za starše, jih uči, da bojo vedli.  

 

Oseba B: Ja kaj, vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak naj naredijo. Ne znajo slovenski A zdej tolk 

pomagajo, da bi  jih že lahko pošiljal. So leni. Jaz sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v 

naselje pridejo, pa še zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v naselju. Velikokrat se spomnijo in 

kar grejo k sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah in zato ne grejo.    

 

Oseba C: Bolj pritiskat na otroke in jih ne samo poslušat. Če rečejo da ne grejo, pol pa ne 

grejo. Si izmislijo,da mu hoče kdo kaj naredit. Tud tukaj je tako, v vrtcu. pride domov in reče, 

da je ….rekel, da ima mama »tumor« v glavi in je že kreganje itd. Ne smejo vse verjeti 

otroku. Potem pa ga nočejo poslat v vrtec.  
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Oseba D: Potrebno je uredit naselje. Napeljat vodo, elektriko in potem ni več izgovorov.  

 

Oseba E: Ja, super je,da je vrtec v naselju, ampak bi bilo bolje, da bi bili med civilnimi otroki.  

Ja, seveda bi jih vozil. To se ne bo strinjala, še tu, ko jih pozna, se joče. Razen, če bi bila s 

tamalo sestrico. 

 

Oseba F: Starši malo popustijo glede te srednje šole. Bolj bi morali pritiskati nanje. Da bi OŠ 

bolj pritiskala in bi potem isto starši začeli. Morali bi priti v naselje in se več pogovarjat s 

starši. Ali pa tako, da če ne bi prišli v OŠ, bi jim denar vzeli. 

 

Kakšne odnose imate vi z ne-Romi, imate kašne probleme? 

 

Oseba A: Nimam problemov. Noben nič nočem, se ne kregam.   

 

Oseba B: Mi nimamo problemov, gremo lahko kam hočemo, smo kulturni. 

Oseba C: Jaz nimam težav. Je pa res, da sam ne grem nikamor, zmerja gremo skupaj kot 

družina. Ja s »civili« se razumem. Ko so počitnice, delam v vrtcu v Trebnjem, nihče mi ni 

rekle žal besede. Delavci in starši so fajn.  

 

Oseba D: Nimam težav. Sem človek, ki se ne krega.   

 

Oseba E: Nimam, samo takrat, ko me je sestra povabila na razstavo v Črnomlju. Ja, ko sem 

bila doma, sem še hodila in se družila. V naselju punce se rade pogovarjamo med sabo, si 

zaupamo, tudi civilke. Jaz sem bolj za krajem, samo če katero kaj teži, v zvezi z otroki. 

 

Oseba F: Da, ker je moja tašča »civil« Ja, v bloku, tam imam kolega. Če gremo kam ven na 

pijačo. Ja, na veselice gremo, v kino tudi. Na predstavitev knjig ne hodimo, ker nas ne 

zanima 

 

 Ali bi šli živet izven naselja? 

 

Oseba A: Jaz garantiram, da če bi živel v Trebnjem, pri »civilu«, da ne bi bilo nikoli nobenih 

problemov. In nas bi lahko upoštevali kot, da nismo nikoli Romi. Takoj grem, če bi našli kako 

bajto za najem, če bi občina nam našla bajto. Sami če iščemo gospa, nimamo pa denarja 

toliko. 
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Oseba B: Ja kaj, vem.  Težko bi šla ven, zdej smo si mal uredil.  

 

Oseba C: Ne razmišljam o tem. Živim pri starših, nimam problemov, če bi šla iz naselja ven, 

nimam denarja, da bi si plačala stanovanje.  

 

Oseba D: Sem živel v bloku. Moja žena je »civilka«. Pa so skoz nekaj imeli proti, zato sva 

šla potem v naselje. Mislijo, da živijo s Ciganom. 

 

Oseba E: Saj imam priložnosti, da lahko živim, pri punci..velikokrat grem tja, po 2, 3 dni in 

spet nazaj..pozimi sem dlje. Z veseljem bi šel, samo je treba imeti denarja. Jaz če bi imel 

veliko denarja, bi si hišo kupil nekje v Trebnjem, bi tam živel s svojo družino. Tu v naselju pa 

je brezplačno, razen elektrike, vode. 

 

Oseba F: Bi. Živela bi v bajti, v bloku ne, ker je preveč zaprto vse. Premalo denarja. Denar je 

glavna težava. Kako naj kupim hišo, če nimam. Še za preživetje mi potem ne ostane. Kje pa 

bi denar dobila. Drugo bi bilo, če bi delala in Dejan. Takrat bi si kupila hišo takoj. 

 

Bi mi radi na koncu povedali še kaj?  

 

Oseba D: Samo to, da sem jim pripravljen pomagat. Potrebno veliko vzpodbud.   

 

Oseba E: Problem je v tem, ker se Rom stepe..in drugi mislijo, da so vsi Romi enaki. Če bo 

en nekaj narobe naredil, bodo potem posplošili, da so vsi Romi taki. Pri nas pa ni tako, če je 

en Slovenec kriv, ni kriva cela Slovenija. Ker ne piše v časopisu, da je Slovenec nekaj 

naredil, ampak piše poimensko. Pri Romih pa je preveč posploševanja. Češ, Rom je naredil, 

ne poimensko. Vsak civil, Slovenec, straši svojega otroka za Romom. Če ne boš priden, te 

bomo dali Romom..in zato otroci, ko odrastejo, ne marajo Romov. To ni pošteno. 

 

 

Oseba F: Veš kaj, tam v Kanižarci so bolj civilizirani. Tam hodijo civili na dom, na obiske. Pri 

nas doma, v Kanižarci je tovarna že 15 let,. Vedno odklenjena, in nikoli še ni zmanjkal niti en 

papirček. Ko sem bila prejšnji mesec pri mami, mi je povedala, da se sploh ne pogovarjajo 

po romsko. In isto moje sestre, nobena ne govori romsko, vse slovensko. Hčerka od 

moževega brata ne zna niti ene besede romske. Bratov sin je naredil četrti razred z odličnim. 

Jaz pa moje Larise nimam tako. Sploh, ker je Dragica vmes. Če pa bi živeli na samem z 

Lariso pa bi sigurno bilo drugače. Živi skupaj s punčko, ima svoje stanovanje, dela v Revozu. 

Končala je 3-letno srednjo šolo. Sem včeraj bila tu in sem opazovala..kako se dela tu v 
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primerjavi s Kanižarco je velika razlika. Tako na primer otroci grdo izobrazi, saj veš kakšne 

imajo tu, ampak to pri nas ni, v Kanižarci. Jaz sem dala, ko sem prišla dol deklici bombon in 

je rekla: hvala. Tu pa še ni tako. Kakšna posebna delavnica, posebej za mame. Da bi šle 

same kam, brez otrok. Da bi delale ogrlice, kitke, kamenčke. Pri nas v Črnomlju to vsi delajo. 

Če bi eden v naselju začel, bi tudi drugi...sem se pogovarjala s sosedo Karmen in ji 

predlagala, če ne bi me kaj začele delati, veš kako bi bilo to zanimivo. Pa veliko punc nas je 

v naselju. Meni je to tako zanimivo. 
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PRILOGA 3: POJMI 

Ali imate romsko skupnost v naselju Hudeje in kako se dobivate 
za sestanke in druženja?  
 
Oseba A: Smo. Ja to imamo. Se ne družimo. Ne vem kdo jo vodi, če 

bi vedel veš da bi povedal. Ne vem kakšne naloge ima skupnost. Nič 

ne morem povedat, jaz, saj pravim, ne hodim nikamor. Letos sem šel 

samo na prireditev ko je bil Dan Romov, samo zato, da sem igral za 

vrtec, če ne bi šel. Nimamo sestankov. 

 
Oseba B: Ja enkrat pa so nekaj rekli, da je pomembno za nas, ko je 

šlo za prireditev Dan Romov. Ja takrat smo bili kot skupnost. Ne vem 

kdo jo vodi. Se ne razumemo, se ne družimo. Ne grem na sestanke.  

 

Oseba C: Nič ne vem. Ne sodelujem z drugimi mladimi iz naselja. Ne 

vem kdo jo vodi. Na sestanke hodi oče, če gre. Ne vem.   

 
Oseba D: Ja imamo skupnost. Če se zakuri ogenj je znak, da bo 

sestanek. Ja, vodim jo jaz, grem zmeraj na te sestanke. Sestanek ni 

obvezen. Ja, kot sem rekel, se pogovarjamo za nazaj in za naprej, da 

je potrebno ubogat, in da je treba biti boljši, da bi živeli bolj skupaj, da 

morajo v šolo, da bodo imeli službe, da se ne smejo kregat s sosedi. 

Ja kdor je pameten, pride in posluša. Lahko tudi odide, ko želi. Lahko 

pride vsak iz naselja, to je odvisno od njih, ali pridejo ali ne.  

 

Oseba E: Po mojem da je, samo jaz bolj tako malo vem o tem. Veste, 

da ne vem. Ta predsednik romske skupnosti je naredil veliko, ja. Za 

sestanke ne bi vedel. Po navadi gre oče (živim s svojimi starši), ki je 

poglavar družine.  

 
Oseba F: Meni se zdi, da nimamo kaj takega. Svetnika imamo. Enih 

parkrat je bil že sestanek pri Matiji. Jaz mislim, da Matija. Za enkrat je 

Matija dober, rad pove kakšna je situacija na sestankih. Ja, gremo 

Skupnost( ja ali ne, 

sestanki, druženja   

 

s. kapital –se ne 

družimo  

 

skupnost(imamo) 

nimamo sestankov, 

prireditev dan 

romov-skupnost 

pripadnost  

nepoznavanje 

vodje-skupnost 

 

spoštovanje zun 

ins. 

 

 

 

Ne druženje, 

nesodelovanje sk. 

 

Vodja  

odgovornost,  nauki 

usmeritve odprtost 

sestanki skupnost 

s.k.  

 

 

Po moje, da je –
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tudi sami in ga povprašamo. Lepo res skrbi Matija. Matija je veliko 

naredil. Pokliče nas, Vida pride in nas obvesti. Zdaj on pove, da je 

sestanek, samo drugi pač nočejo iti. Eni na ta sestanek gredo, drugi 

ne.  

 

 

skupnost 

 

Nepoznavanje   

Dober vodja 

Nesodelovanje 

posameznikov  na   

sestankih- 

neudeležba 

Ali lahko opišete vaše naloge ki jih imate v naselju? 
 

Oseba A: Nimam. Ne vem, če bi jo imel. In če rečeš kakšno nepravo 

besedo, bo tekla kri.  

Oseba B: Nimam. Se ne družimo z drugimi iz naselja. Jaz je tud ne     

bi imela. Ne znam.   

Oseba C.Nimam. Zakaj bi jo? Mogoče, kdaj, ne vem.  

Oseba D: Sem svetnik že mislim, da šesto leto. Sestanke imamo, kar 

pri meni. Se pogovarjamo o vsem. Če imajo problem pridejo k meni. 

Moja žena jim pomaga napisat, kam poklicat, če morajo k zdravniku v 

Ljubljano. Oni sami vidijo, da grem okrog, v Prekmurje, Ljubljano, k 

županu, da se dogovarjam, da bo kaj drugače. Oni sami to sedaj 

vidijo in je več zaupanja  

 
Oseba E: Kadar je kašna prireditev poskrbim za ozvočenje, kot za 

prireditev Svetovni dan Romov in zasebne zabave. Ja tud, če bi bilo 

potrebno, bi pomagu še kje drugje. 

 

Oseba F: Zdaj za enkrat ne. Ja normalno bi jo rada imela.     

 

Vloga, opravilo 

posameznik 

 

Odnosi-s.k. 

skupnost. 

 

 

 

Nimam 

Mogoče kdaj s.k. 

 

 

 

Nasveti, vodja , 

zaupanje  

s.k. in skupnost 

spoštovanje 

 

 

 

pripravljenost-s.k.   

Ali si znotraj naselja medsebojno zaupate ? 

 

Oseba A: Zdaj ko je svetnik Matija, so naredili kanalizacijo, so naredili 

tisto vodo, mislim elektriko so dobili in pomagal je, mislim, naredil je 

dosti. Nimam kaj reči od njega.  

Ne. Če kaj vem, če bom kaj rekel, bom takoj dobil po obrazu, pol bo 

še huje. Ja edino zdaj tako, kot se tu pogovarjamo. Noben ne sliši, jaz 

Zaupanje-s.k. 

 

Prednosti svetnika-

zaupanje 

 

Sebičnost, 

favšarija,  
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vam lahko povem, kaj vem. Ker vem, da ne bo to šlo ven. Je favšarija. 

Ko grem iz tistega naselja dol, to me tako gledajo, kot da me niso 

nikoli videli. In to je to, ko človek ne more človeka videt. Ker ga 

sovraži.  

 

Oseba B: Ne. Se ne razumemo. Mi nočemo nobeno nič in se ne 

družimo. Nas drugi gledajo postrani. Pol je sam fovšija. 

 

Oseba C. Ne, ker so ljubosumni.  

Oseba D: Mladi so važni, ne jemljejo resno mene, ki se trudim, da bo 

kdaj drugače. Ja sedaj že slišijo in pridejo, mi tudi že zaupajo pridejo. 

Ja bojijo se, da bi bili ogoljufani, ko ti zaupajo ni več problemov  

Moraš se dokazat, potem ti zaupajo. Morajo te sprejeti.  

 

Oseba E: Eni ja, eni ne. V moji družini ja, ostali pa tako tako. Ne bom 

zdaj preveč komentiral. Zaradi sporov, favšarije, na splošno. Za vsako 

malenkost je kreganje. Zaradi otrok se največ kregamo. 

 

Oseba F: Ja, večinoma ne, večinoma pa ja. Zaupamo si med sabo v 

družini. Da pa bi neko prijateljstvo gojila do sosedov, to pa ne. Pri nas 

je tako, da si sosedi ne zaupamo med sabo, če je kaj narobe. To mi 

sami rešujemo. Večinoma zaradi favšarije.  

 

 

 

 

 

nezaupanje  

 

 

 

 

Odnosi s.k.  

 

 

 

 

 

Nekorektnost  

 samo v družini –

zaupanje s.k.  

 

 

Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z romskim svetnikom in 
romsko skupnostjo na Hudejah v prihodnosti in kaj bi spremenili  
v zvezi s skupnostjo in svetnikom ?  
 
Oseba A: Nimam kaj reči od njega. Ne, prej je bil en drug svetnik, ni 

naredu nič, zdaj ko je svetnik Matija, so naredili kanalizacijo, so 

naredili tisto vodo, mislim elektriko so dobili in pomagal je, mislim, 

naredil je dosti. Pričakovali bi od njega samo še elektriko. Mogoče več 

sestankov, da jih skliče »civil« in bi se pogovarjal, bolj slišijo. 

 Pričakovali bi od njega samo še elektriko. 

 

Oseba B: Ja Matija je dober. Ampak se mora še več trudit, da dobimo 

elektriko in vodo. Imamo vse plačano, pa ne uredijo. Ja če bi stopili 

skupaj, bi kaj spremenili. Ampak bi mogli tud mi kaj naredit, pa so 

nekateri preleni.   

Pričakovanja, Rom. 

svetnik  

Predlog za naprej 

pričakovanja 

 

Dober vodja  

 Še več truda  

 

 

 

 

Vloga posameznika 

s.k.mogli tud mi kaj 
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Oseba C. Ja da bo pomagal, da bomo dobili elektriko. Zdaj mamo 

samo agregat.  Nimam. Zakaj bi jo?  Mogoče, kdaj, ne vem.  

 

Oseba D: Ja predvsem to, da bi se  razumeli s »civili« tako, kot se 

razumejo z menoj v naselju. Da bo mladina sodelovala in hodila v 

šolo, da bi stopili skupaj, ne vsak zase v naselju. Ja mladi mi niso na 

začetku verjeli, sem se moral dokazati, da kar rečem  tudi naredim. 

Imel sem pomočnika, a ni bilo uspeha. Da je sedaj drugače, je 

pomagala žena. Hodi od hiše do hiše. Dela v romskem »inkubatorju«, 

v naselju. Če bi imeli prostor bi bilo več odziva, več bi jih prišlo na 

sestanke. Zato rabimo ta prostor, ki so nam ga obljubili, da ga bodo 

postavili, ko sem dal barako za vrtec. 

  

Oseba E:. Tako kot je zdaj je dobro…, če bi bil malo bogatejši, bi imel 

firmo. Firmo bi imel, če bi laufala..ampak bi pa moral imeti denar, da 

bi poslovala dobro.. 

 

Oseba F: No, ne vem čisto natanko, mogoče, če bi dal še več pobud. 

 

naredit, pa so 

nekateri preleni.   

 

Želja 

 Predlog za naprej 

 

 

 

Odgovornost 

lokalne skupnosti- 

pristojnost, predlog 

za naprej 

 

Socio-ekonomski 

položaj 

 

Vodja, pobude 

skupnost 

Sprašujem vas kako bi sami ocenili vaš socio-ekonomski položaj 
in vašo družbeno ureditev, povejte kdaj vam je po vaše bilo lepše 
v Jugoslaviji ali sedaj v samostojni Sloveniji?  
 
Oseba A: Nič, še veliko slabše je, kot je bilo prej. Ko je bila še 

Jugoslavija, smo imeli dinarje, smo imeli tistih 5 rdečih, smo šli z njimi 

v trgovino. Smo kupili , smo živeli še pa još. Ko je bila Jugoslavija, 

recimo železo smo lahko pobirali čemerika, trhlika, svetlika, vse smo 

prodal. Pobirali smo zelišča – lipa, vse je šlo, zdaj pa se je vse nehal. 

To je bilo celo leto delo. Celo leto smo imeli gobe..en akumulator 

recimo, če si nesel, si dobil dosti denarja. Če ga neseš zdaj, pa ne 

dobiš nič.1 € do 1 € in pol. Zdaj nimamo dela..samo recimo, ko so ti 

kosovniki, še tisto je tako. Če bom šel po papir in nekaj nabral, me 

bodo dobili, bom dobil kazen in šel na sodišče. Tatvina, to se ne 

splača. Ni govora.  

 
Oseba B: Nič ni boljše. Je bilo več denarja. Ne vem, nikjer. Nočejo 

več tako odkupovat, si dobil več kot sedaj, ko je prišla samostojnost. 

Ko je bila Jugoslavija si lahko vse prodal, kar si nabral. Zdaj gre, pa 

Družbena ureditev 
 
 
 
Izjava smo kupili in 

živeli še pa još. 

 

Delo 

 

Kazen 

  

Več denarja 
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še to bolj slabo samo železo. Krka ne odkupuje več.     

 
Oseba C. Ne vem, mama pravi da prej. Jaz pa vidim takole. Ja zdaj 

imamo vrtec v naselju. Pa ne selimo se več. Smo tu v Trebnjem. 

Imamo hišo.  

Oseba D: Za Rome v osnovi boljše .Prej v Jugoslaviji ni bilo socialne 

podpore. Prej v Jugoslaviji je bilo takole, smo imeli opravke, nabirali 

smo zelišča, gobe, železo, vse se je zelo dobro prodalo, imeli celoletni 

zaslužek, bilo dela za celo leto, so prodajali v Krko, Drogo. Zdaj pa ni 

več kam prodat in čakajo edino na podporo. Sedaj dela ni več, samo 

železo, ni denarja in je revščina. Ja, sedaj je več revščine, kot jo je 

bilo.  

 
Oseba E: Starši pravijo, da je milijon procentov bolje. Prej so živeli v 

šotoru, niso imeli ne vode, ne elektrike, sedaj pa jo imajo vsi. 

 

Oseba F: Meni je mama pravila, da kakor je zdaj življenje, da se je 

veliko spremenilo. Prej nismo imel niti vode, niti elektrike, sedaj pa 

imamo. To lahko povem, kar mi je mama rekla. 

Pravi mama, da sedaj imajo otroci vse, prej tega ni bilo. Pravi moja 

mama, da ona nikoli v življenju ni toliko imela, kot imajo zdaj moji 

otroci. Moji starši so včasih živeli v šotorih. Jaz se tega ne spomnim. 

 

Stalnost –Slovenija 

 

Pripadnost kraju   

 

 

Organiziranje lok. 

Institucije-boljši 

družbeni položaj 

 

Za Rome boljše, 

prej ni bilo socialne 

podpore  

 

Zaslužek, 

sprememba 

 

Urejenost, bivalne 

razmere  

 

Sprememba –

življenje v šotoru 

 

 

 Boljše življenje 

Kaj je po vaše še vedno problem, ki ga sami ne morete rešiti?  
 
Oseba A: Tule, v romskem naselju Hudeje 26, to ima celo naselje to 

številko.  

Jaz sem plačal elektriko, je nisem dobil. Ne nimamo. Zdaj smo imeli 

od tega soseda. Samo ko smo prišli iz Brezja v ponedeljek, so nam 

ven vzeli.  

 

Oseba B: Voda in elektrika. Brez številke za hišo ne moremo dobiti 

elektrike. 

Oseba C: Takoj napeljat vodo in elektriko.  

 

Oseba D: Ja lahko bi Občina postavila kontejnerje za smeti. 

Problem  
 
Svoj naslov, 

elektrika 

 

Svojo parcelo, 

 

Številka na hiši  

 

Ureditev okolice 

 

Zaupanje civilov –

socialni kapital 
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Komunala bi lahko zastonj odpeljala. Tako imajo tudi v Prekmurju. Da 

se čim preje uredi odkup zemljišč.   

 

Oseba E: Recimo jaz bi naredil še osvetlitev, pa asfalt. Bi tud 

pomagal, če bo potrebno. Pa to, da nam »civili« ne zaupajo, ker ne 

marajo Romov. Vsepovsod je problem ker sem Rom. Rom je Rom.  

 

Oseba F: Moj Dejan je delal 2 leti na komunali, pa ga niso vzeli za 

stalno pa se je pritožil in so ga odpustili. Hodil je redno v službo, pa so 

potem rekli, da so drugega že vzeli notri, »Civila«.  

 

 

 

Ureditev naselja –  

 

 

Nezaupanje-Rom 

je Rom 

 

Ne zaposlitev , 

neenakost  

Kaj bi po vaše pri reševanju teh problemov morala storiti lokalna 
institucija, mislim Občina in druge institucije npr. Center za 
socialno delo?   
 

Oseba A: Obljubljajo, pa nič. Moram še to povedati. To streho ko sem 

delal, je gospod župan in ta Matej, ki je bil direktor na Centru, ta 

Križanič, prav poklical me je, da naj napišem vlogo za 2.200 €. Da 

gospod župan pol, on pol. In jaz sem to prošnjo naredil, nisem dobil 

niti odgovora, nisem dobil niti denarja. Vidite, da stoji tako kot je že od 

zime naprej. Jaz sem bil, ko je bil še tale Matej, jaz se prišel do njega 

in prosil, in Marija, ona nič, ne more, samo da ne more, da nimajo 

denarja. To me teži, zakaj mi je obljubil a nisem nič dobil. Ta odgovor, 

da bi nazaj dobil. Gospod župan je pomagal. Tale Marija iz Centra za 

socialno delo pa ne. Občina pomaga, center bi moral še bolj. Nekaj bi 

oni morali pomagat iz centra. Ali da bi nam dali kredit in bi nam trgali. 

Ravno tako, kot za vodo. So prišli iz komunala, dajmo na hitro, vodo 

bomo naredili. Evo ga, zdaj, denar so dobili, voda še ni. Zdaj se jim ne 

mudi niti malo.  

Center bi moral ravno tako pomagati. Na sploh za otroke in redne 

šolarje 

 

Oseba B: Da se do konca napelje vodo in elektriko. Da dobimo svojo 

številko, na hišo. Čim prej. 

Oseba C: Ne vem.  

 

Oseba D: Mislim da dovolj pomaga. Ja na občini lahko dobimo 
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enkratno pomoč. Če imajo veliko dolgov, jim Občina ne da pomoči, 

ampak s tem plača dolgove.   

 

Oseba E: Ja, zdaj je tako, enemu pomaga, drugemu ne pomaga. 

Recimo enemu pomagajo 3-4x na leto, drugim nikoli. Sem šel 1x 

prosit na center, sem dobil 1-2 x, sedaj pa že 3-4 leta ne več. Ja, sem 

tudi šel, pa nisem nič dobili. Sem dobil pisno zavrnitev.  

 

Oseba F: Enkrat sem bila, sem se udeležila, pa nič nisem dobila in od 

takrat nisem šla. Takrat sem mislila, da si bom barako novo naredila, 

da bi mi pomagali. Nazaj sem dobila zavrnjeno, da ne, da sami 

moramo narediti. In potem sem pustila vse skupaj. Da, z mano vsi 

uporabljajo lepe besede – ga. Marija iz Centra za socialno delo. V hiši 

pa se že vse podira. Nimam svoje. Živim z moževo sestro že 9 let. 

Sem se z Matijo pogovarjala, da bi nekaj zgradili. Pravijo, da moram 

počakati malo, ker bodo nekaj prišli merit. Bilo bi super, če bi bili 1x 

sami v svoji družini. Občina, hm, enim je veliko pomagala. Takrat sem 

poslala prošnjo, dobila vse skupaj zavrnjeno in od takrat sem vse 

pustila.  Pomoč, to 1x pravijo, da dajo za nazaj. Odvisno je od tega, 

kakšna je družina. Pravijo, da bolj za reveže skrbijo.  

 

 

 

 

 

 

Neenakost  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Želja po 

samostojnosti 

 

Ali imate končano OŠ in kje ste jo obiskovali? (Na OŠ ali na 
Centru za izobraževanje in kulturo)? 
 
Oseba A: Nimam. Ja to me najbolj teži, ker nimam izobrazbe. Sem pa 

delal v Ljubljani v Plavi laguni. Takrat smo se selili, zdaj pa smo že 15 

let na Hudejah. 

  

 Oseba B: Imam sedem razredov OŠ. Ko še nisem bila poročena, 

sem sem bila zaposlena.  

Oseba C: Končano OŠ v OŠ Trebnje. 

 

Oseba D: 4 razrede OŠ. Nisem dokončal zaradi vojne. Vmes opravil 

več kvalifikacij. Ja moja mama je bila Slovenka. 

 

Oseba E: Končano 9-letko. »Sredinsko« sem hodil, šlo mi je kar 

dobro. Nisem imel konfliktov s »civili«. Prej sem hodil gor, poleg 

»civilov«, potem pa sem v 4. razredu šel v Center za izobraževanje in 

Izobrazba 

 

 

 

Ni bilo pogojev 

 

 

Končano  

 

 

 

Pogoji  

Nisem imel 

konfliktov s civili – 

odnosi s.k. 
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kulturo. 

 

Oseba F: Jaz imam končano osnovno šolo. Redno, v Črnomlju. 

Potem pa sem noge dobila in sem se oženila. Če hočem v šolo hodit, 

naj kar naredim. Da ona me učila ne bo.  

 

Končano –

sredinsko  

Redno  

Kaj menite o tem, je izobrazba izhod iz družbene izključenosti?   
 
Oseba A: Zelo. Spodbujam oz. morajo hodit zato v šolo otroci, da 

bodo lahko delali. Jo tud končajo. 

 

Oseba B: Ja fajn je da jo imaš. Jo pa ne rabim. Zelo. Zato morajo 

otroci hodit v OŠ.  Ja verjetno je, potem maš boljše življenje.  

 

Oseba C: Ja, zelo ker če imam izobrazbo oz. službo bom imela tudi 

denar. Ja sedaj delam preko Projekta socializacija Romov, samo do 

decembra v naselju v vrtcu. Ravnateljica pravi, da naj grem v šolo. A 

je treba plačat.   

 

Oseba D: Ja, zelo pomembna. Potem dobiš lažje službo. Te ne 

gledajo postrani. Je pot iz družbene izključenosti. 

 

Oseba E: Nisem še ponosen, lahko bi naredil še kakšno srednjo šolo, 

da bi imel še kaj več.  

 

Oseba F: Ja, če nisi danes kulturen, nikamor ne prideš. Te nobeden 

ne bo maral. Ja, zelo pomembna je. Po moje da ne. Ker, kako boš ti 

en, če nima ne OŠ narejene, ne SŠ. Na primer, moj Dejan ima OŠ 

končano in ga niso hoteli vzeti za redno. 

 

 

 

 

Ja, verjetno imaš 

pol boljše življenje-

pomembnost – 

 

Varnost socio. 

ekon.-položaj 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava  

 

 

Še ni zadovoljen 

s.k. 

Izjava  

Kaj menite, kje je ovira, da le redki končajo OŠ in zakaj ne gredo 
naprej v SŠ.   
 
Oseba A: Starši jih nočejo pošiljat v šolo. Se jim ne da delat, je treba 

otroka uredit.   

 

Oseba B: Ja kaj, vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak naj naredijo. Ne 

znajo slovenski A zdej tolk pomagajo, da bi jih že lahko pošiljal. So 

leni. Jaz sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v naselje pridejo, pa še 

 

Neodgovornost, 

Nesodelovanju 

staršev s.k.  

 

 

Izgovori  
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zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v naselju. Velikokrat se spomnijo in 

kar grejo k sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah in zato 

ne grejo.    

 

Oseba C: Jaz nisem imela nobenih težav. Da ne grem naprej je 

težava v denarju in prevozu, ni avtobusov do Trebnjega. Ata je rekel, 

da moram naredit izpit za avto. V redno SŠ ne bi šla, ker se treba 

vozit, sedaj me vozi ata kamor želim. Sem že prestara imam 22 let, 

mogoče bom šla sedaj na Center za izobraževanje, za pomočnico 

vzgojiteljice, je ravnateljica uredila, da mi bo Občina plačala, ker sedaj 

delam tu v vrtcu, kot romska pomočnica.  

 

Oseba D: Starši so krivi. Potrebno je vstat in uredit otroka za šolo, oni 

pa spijo. Isto je s službo.  

 

Oseba E: Ne da se človeku delati šolo, ker vidi že prihodnost, da ne 

bo nič iz tega. Evo, moj stric ima že ne vem koliko šole in ne more 

dobiti službe pri »civilih« kot prevoznik. Pa tud sam ne morem zdaj 

tega sam delati. To bi moral skupinsko naredit. Če bi imeli šolo, bi 

lahko vsak šel delat dol v večjo firmo. Lažje bi se nam bilo učit v 

razredu, če bi bilo več Romov v razredu. 

 

Oseba F: Ker jih starši ne spodbujajo, se jim ne ljubi hodit na 

delavnice, da bi se kaj naučili. Mislim, da nimajo denarja. Če ti nimaš 

denarja, ti ne moreš dati svoje punčke naprej v šolo Jaz bi dala svojo 

šolo tudi v Ljubljano, če bi šla. Če bi moja punčka delala šolo redno, bi 

hodila, drugače pa bi jo izpisala. 

 

 

 

Socio - ekonomski 

položaj.  

 

 

Odgovornost  

 

 

Nezaupanje , ne 

izhod iz situacije, 

stalni vzorci 

ponavljanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če bi šla 

Upoštevanje  

 

Kje pa vi vidite rešitev, da bi otroci hodili v OŠ in naprej v redno 
SŠ? 
 
Oseba A: Ja najboljš,da bi bilo v naselju. Pol bi vsi hodili. Tud šola bi 

morala naredit kake delavnice za starše, jih učit, da bojo vedli.  

 
Oseba B: Ja, kaj vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak naj naredijo. Ne 

znajo slovenski. A zdej tolk pomagajo, da bi jih že lahko pošiljal. So 

leni. Jaz sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v naselje pridejo, pa še 

zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v naselju. Velikokrat se spomnijo in 

 
Vrtec , šola v 
naselju  delavnice 
organiziranje  
 
 
 
 
 
 
Sprejemanje 
obveznost –otroci 
s.k.  
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kar grejo k sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah in zato 

ne grejo.    

 

Oseba C: Bolj pritiskat na otroke  in jih ne samo poslušat. Če rečejo 

da ne grejo, pol pa ne grejo. Si izmislijo,da mu hoče kdo kaj naredit. 

Tud tukaj je tako, v vrtcu pride domov in reče, da je ….rekel, da ima 

mama »tumor« v glavi in je že kreganje itd. Ne smejo vse verjeti 

otroku. Potem pa ga nočejo poslat v vrtec.  

 

Oseba D: Potrebno je uredit naselje. Napeljat vodo, elektriko in potem 

ni več izgovorov.  

 

Oseba E: Ja, super je, da je vrtec v naselju, ampak bi bilo bolje, da bi 

bili med civilnimi otroki.  

Ja, seveda bi jih vozil. To se ne bo strinjala, še tu, ko jih pozna, se 

joče. Razen, če bi bila s tamalo sestrico. 

 

Oseba F: Starši malo popustijo glede te srednje šole. Bolj bi morali 

pritiskati nanje. Da bi OŠ bolj pritiskala in bi potem isto starši začeli. 

Morali bi priti v naselje in se več pogovarjat s starši. Ali pa tako, da če 

ne bi prišli v OŠ, bi jim denar vzeli. 

 

 
Zaupanje v 
institucijo  
 
 
 
 
 
 
 
Pobuda  
Da bi OŠ bolj 
pritiskala in bi 
potem isto starši 
začeli 
Pomoč zunanje 
institucije s.k. 
 
 

Kakšne odnose imate vi z ne-Romi, imate kašne probleme? 
 
Oseba A: Nimam problemov. Noben nič nočem, se ne kregam.   

 

Oseba B: Mi nimamo problemov, gremo lahko kam hočemo, smo 

kulturni. 

Oseba C: Jaz nimam težav. Je pa res, da sam ne grem nikamor, 

zmerja gremo skupaj kot družina. Ja s »civili« se razumem. Ko so 

počitnice, delam v vrtcu v Trebnjem, nihče mi ni rekle žal besede. 

Delavci in starši so fajn.  

 

Oseba D: Nimam težav. Sem človek, ki se ne krega.   

 

Oseba E: Da, ker je moja tašča »civil« Ja, v bloku, tam imam kolega. 

Če gremo kam ven na pijačo. Ja, na veselice gremo, v kino tudi. Na 

Odnosi, 
 
Nimam problemov, 

nimam stikov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo se 

družijo s.k. 
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predstavitev knjig ne hodimo, ker nas ne zanima. 

 

Oseba F: Nimam, samo takrat ko me je sestra povabila na razstavo v 

Črnomlju. Ja, ko sem bila doma, sem še hodila in se družila. V naselju  

punce se rade pogovarjamo med sabo, si zaupamo, tudi »civilke«. 

Jaz sem bolj za krajem, samo če katero kaj teži, v zvezi z otroki. 

 

poznanstvo 

 

 

 

Že sodelujejo, a 

previdnost 

 

 
Ali bi šli živet izven naselja? 
 
Oseba A: Jaz garantiram, da če bi živel v Trebnjem, pri »civilu«, da 

ne bi bilo nikoli nobenih problemov. In nas bi lahko upoštevali kot, da 

nismo nikoli Romi. Takoj grem, če bi našli kako bajto za najem,  če bi 

Občina nam našla bajto. Sami če iščemo gospa, nimamo pa denarja 

toliko. 

 

Oseba B: Ja, kaj vem. Težko bi šla ven, zdej smo si mal uredil.  

 

Oseba C: Ne razmišljam o tem. Živim pri starših, nimam problemov, 

če bi šla iz naselja ven, nimam denarja, da bi si plačala stanovanje.  

 

Oseba D: Sem živel v bloku. Moja žena je »civilka«. Pa so skoz nekaj 

imeli proti, zato sva šla potem v naselje. Mislijo, da živijo s Ciganom.- 

 

Oseba E: Saj imam priložnosti, da lahko živim, pri punci velikokrat 

grem tja, po 2, 3 dni in spet nazaj pozimi sem dlje. Z veseljem bi šel, 

samo je treba imeti denarja. Jaz če bi imel veliko denarja bi si hišo 

kupil nekje v Trebnjem, bi tam živel s svojo družino. Tu v naselju pa je 

brezplačno, razen elektrike, vode. 

 

Oseba F: Bi. Živela bi v bajti, v bloku ne, ker je preveč zaprto vse. 

Premalo denarja. Denar je glavna težava. Kako naj kupim hišo, če 

nimam. Še za preživetje mi potem ne ostane. Kje pa bi denar dobila. 

Drugo bi bilo, če bi delala in Dejan. Takrat bi si kupila hišo takoj. 

 

Življenje izven 
 
Jaz garantiram, da 

če bi živel v 

Trebnjem, pri 

»civilu«, da ne bi 

bilo nikoli nobenih 

problemov  

  

Urejenost bivanja –

stalnica  

 

Socio-ekon. položaj 

 

Slabe izkušnje-

preteklost 

 

Povezovanje, 

medsebojno 

zaupanje, življenje 

z ne Rominjo in 

obratno  

Bi mi radi na koncu povedali še kaj?  
 
Oseba D: Samo to, da sem jim pripravljen pomagat. Potrebno veliko 
spodbud.   
 

Predlog , citati  

 

Enakost pri 
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Oseba E: Problem je v tem, ker se Rom stepe..in drugi mislijo, da so 

vsi Romi enaki. Če bo en nekaj narobe naredil, bodo potem posplošili, 

da so vsi Romi taki. Pri nas pa ni tako, če je en Slovenec kriv, ni kriva 

cela Slovenija. Ker ne piše v časopisu, da je Slovenec nekaj naredil 

ampak piše poimensko. Pri Romih pa je preveč posploševanja. Češ, 

Rom je naredil, ne poimensko. Vsak »civil«, Slovenec, straši svojega 

otroka z Romom. Če ne boš priden, te bomo dali Romom in zato 

otroci, ko odrastejo, ne marajo Romov. To ni pošteno. 

 

Oseba F: Veš kaj, tam v Kanižarci so bolj civilizirani. Tam hodijo civili 

na dom, na obiske. Pri nas doma, v Kanižarci je tovarna že 15 let. 

Vedno odklenjena, in nikoli še ni zmanjkal niti en papirček. Ko sem 

bila prejšnji mesec pri mami, mi je povedala, da se sploh ne 

pogovarjajo po romsko. In isto moje sestre, nobena ne govori romsko, 

vse slovensko. Hčerka od moževega brata ne zna niti ene besede 

romske. Bratov sin je naredil četrti razred z odličnim. Jaz pa moje 

Larise nimam tako. Sploh ker je Dragica vmes. Če pa bi živeli na 

samem z Lariso pa bi sigurno bilo drugače. Živi skupaj s punčko, ima 

svoje stanovanje, dela v Revozu. Končala je 3-letno srednjo šolo. 

Sem včeraj bila tu in sem opazovala kako se dela tu v primerjavi s 

Kanižarco je velika razlika. Tako na primer otroci grdo izobrazi, saj 

veš kakšne imajo tu, ampak to pri nas ni, v Kanižarci. Jaz sem dala, 

ko sem prišla dol deklici bombon in je rekla: hvala. Tu pa še ni tako. 

Kakšna posebna delavnica, posebej za mame. Da bi šle same kam, 

brez otrok. Da bi delale ogrlice, kitke, kamenčke. Pri nas v Črnomlju to 

vsi delajo. Če bi eden v naselju začel, bi tudi drugi; sem se 

pogovarjala s sosedo Karmen in ji predlagala, če ne bi me kaj začele 

delati, veš kako bi bilo to zanimivo. Pa veliko punc nas je v naselju. 

Meni je to tako zanimivo. 
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PRILOGA 4: KATEGORIJE 

Ali imate romsko skupnost v naselju Hudeje in 
kako se dobivate za sestanke in druženja?  
 
Oseba A: Smo. Ja to imamo. Se ne družimo. Ne 

vem kdo jo vodi, če bi vedel veš da bi povedal.  Ne 

vem kakšne naloge ima skupnost. Nič ne morem 

povedat, jaz, saj pravim, ne hodim nikamor. Letos 

sem šel samo na prireditev ko je bil Dan Romov, 

samo zato, da sem igral za vrtec, če ne bi šel. 

Nimamo sestankov. 

 

Oseba B: Ja enkrat pa so nekaj rekli, da je 

pomembno za nas, ko je šlo za prireditev Dan 

Romov. Ja takrat smo bili kot skupnost. Ne vem 

kdo jo vodi. Se ne razumemo, se ne družimo. Ne 

grem na sestanke.  

 

Oseba C: Nič ne vem. Ne sodelujem z drugimi 

mladimi iz naselja. Ne vem kdo jo vodi. Na 

sestanke hodi oče, če gre. Ne vem.   

 

Oseba D: Ja imamo skupnost. Če se zakuri ogenj, 

je znak, da bo sestanek. Ja, vodim jo jaz, grem 

zmeraj na te sestanke. Sestanek ni obvezen. Ja, 

kot sem rekel, se pogovarjamo za nazaj in za 

naprej, da je potrebno ubogat, in da je treba biti 

boljši, da bi živeli bolj skupaj, da morajo v šolo, da 

bodo imeli službe, da se ne smejo kregat s sosedi. 

Ja kdor je pameten, pride, in posluša. Lahko tudi 

odide, ko želi. Lahko pride vsak iz naselja, to je 

odvisno od njih, ali pridejo ali ne.  

Skupnost( ja ali ne, 
sestanki, druženja   
 
s. kapital –se ne 
družimo  
 
skupnost(imamo) 
nimamo sestankov, 
prireditev dan 
romov-skupnost 
pripadnost  
nepoznavanje 
vodje-skupnost 
 
 
 
Ne druženje, 
nesodelovanje sk. 
 
Vodja odgovornost,  
nauki usmeritve 
odprtost sestanki 
skupnost s.k.  
 
 
Po moje, da je –
skupnost 
 
Nepoznavanje   
Dober vodja 
Nesodelovanje 
posameznikov  na   
sestankih- 
neudeležba 

Skupnost 
Vodja 
Socialni kapital-
odnosi 
Socialni kapital-
nesodelovanje 
S.k –zaupanje, 
nezaupanje 
S.k.-družben a 
ureditev 
soci.ek.položaj 
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Oseba E: Po mojem da je, samo jaz bolj tako malo 

vem o tem. Veste, da ne vem. Ta predsednik 

romske skupnosti je naredil veliko, ja. Za sestanke 

ne bi vedel. Po navadi gre oče (živim s svojimi 

starši), ki je poglavar družine.  

 

Oseba F: Meni se zdi, da nimamo kaj takega. 

Svetnika imamo. Enih parkrat je bil že sestanek pri 

Matiji. Jaz mislim, da Matija. Za enkrat je Matija 

dober, rad pove kakšna je situacija na sestankih. 

Ja, gremo tudi sami in ga povprašamo. Lepo res 

skrbi Matija. Matija je veliko naredil. Pokliče nas, 

Vida pride in nas obvesti. Zdaj on pove, da je 

sestanek, samo drugi pač nočejo iti. Eni na ta 

sestanek gredo, drugi ne.  

 

Ali lahko opišete vaše naloge ki jih imate v 
naselju? 
 

Oseba A: Nimam. Ne vem, če bi jo imel. In če  

rečeš kakšno nepravo besedo, bo tekla kri.  

Oseba B: Nimam. Se ne družimo z drugimi iz 

naselja. Jaz je tud ne bi imela. Ne znam.   

Oseba C.Nimam. Zakaj bi jo? Mogoče, kdaj, ne 

vem.  

Oseba D: Sem svetnik že mislim, da šesto leto. 

Sestanke imamo, kar pri meni. Se pogovarjamo o 

vsem. Če imajo problem pridejo k meni. Moja žena, 

jim pomaga napisat, kam poklicat, če morajo k 

zdravniku v Ljubljano. Oni sami vidijo, da grem 

okrog, v Prekmurje, Ljubljano, k županu, da se 

dogovarjam, da bo kaj drugače. Oni sami to sedaj 

vidijo in je več zaupanja  

 

Vloga, opravilo 
posameznik 
 
Odnosi-s.k. 
skupnost. 
 
 
 
Nimam 
Mogoče kdaj s.k. 
 
 
 
Nasveti, vodja , 
zaupanje  
s.k. in skupnost 
spoštovanje 
 
 
 
 
 
 
pripravljenost-s.k. 
sodelovanje   
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Oseba E: Kadar je kašna prireditev poskrbim za 

ozvočenje, kot za prireditev Svetovni dan Romov in 

zasebne zabave. Ja tud, če bi bilo potrebno, bi 

pomagu še kje drugje. 

Oseba F: Zdaj za enkrat ne. Ja normalno bi jo rada 

imela.  

Ali si znotraj naselja medsebojno zaupate ? 

Oseba A: Zdaj ko je svetnik Matija, so naredili 

kanalizacijo, so naredili tisto vodo, mislim elektriko 

so dobili in pomagal je, mislim, naredil je dosti. 

Nimam kaj reči od njega.  

Ne. Če kaj vem, če bom kaj rekel, bom takoj dobil 

po obrazu, pol bo še huje. Ja edino zdaj tako, kot 

se tu pogovarjamo. Noben ne sliši, jaz vam lahko 

povem, kaj vem. Ker vem, da ne bo to šlo ven. Je 

favšarija. Ko grem iz tistega naselja dol, to me tako 

gledajo, kot da me niso nikoli videli. In to je to, ko 

človek ne more človeka videt. Ker ga sovraži.  

 

Oseba B: Ne. Se ne razumemo. Mi nočemo 

nobeno nič in se ne družimo. Nas drugi gledajo 

postrani. Pol je sam fovšija. 

 

Oseba C. Ne, ker so ljubosumni.  

Oseba D: Mladi so važni, ne jemljejo resno mene, 

ki se trudim, da bo kdaj drugače. Ja sedaj že slišijo 

in pridejo, mi tudi že zaupajo pridejo. Ja bojijo se, 

da bi bili ogoljufani, ko ti zaupajo ni več problemov  

Moraš se dokazat, potem ti zaupajo. Morajo te 

sprejeti.  

 

Oseba E: Eni ja, eni ne. V moji družini ja, ostali pa 

tako tako. Ne bom zdaj preveč komentiral. Zaradi 

sporov, favšarije, na splošno. Za vsako malenkost 

je kreganje. Zaradi otrok se največ kregamo. 

 

Zaupanje-s.k. 
 
Prednosti svetnika-
vodje zaupanje 
 
Sebičnost, 
favšarija,nezaupanje  
 
 
 
 
nezaupanje  
 
 
 
 
Odnosi s.k.  
 
 
 
 
 
Nekorektnost  
 samo v družini –
zaupanje s.k.  
 
 

Skupnost 
Vodja 
Socialni kapital-
odnosi 
Socialni kapital-
nesodelovanje 
S.k –zaupanje, 
nezaupanje 
S.k.-družben a 
ureditev 
soci.ek.položaj 
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Oseba F: Ja, večinoma ne, večinoma pa ja. 

Zaupamo si med sabo v družini. Da pa bi neko 

prijateljstvo gojila do sosedov, to pa ne. Pri nas je 

tako, da si sosedi ne zaupamo med sabo, če je kaj 

narobe. To mi sami rešujemo. Večinoma zaradi 

favšarije.  

Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z romskim 
svetnikom in romsko skupnostjo na Hudejah v 
prihodnosti in kaj bi spremenili v zvezi s 
skupnostjo in svetnikom ?  
 

Oseba A: Nimam kaj reči od njega. Ne, prej je bil 

en drug svetnik, ni naredu nič, zdaj ko je svetnik 

Matija, so naredili kanalizacijo, so naredili tisto 

vodo, mislim elektriko so dobili in pomagal je, 

mislim, naredil je dosti. Pričakovali bi od njega 

samo še elektriko. Mogoče več sestankov, da jih 

skliče »civil« in bi se pogovarjal, bolj slišijo. 

 Pričakovali bi od njega samo še elektriko. 

 

Oseba B: Ja Matija je dober. Ampak se mora še 

več trudit, da dobimo elektriko in vodo. Imamo vse 

plačano, pa ne uredijo. Ja če bi stopili skupaj, bi kaj 

spremenili. Ampak bi mogli tud mi kaj naredit, pa so 

nekateri preleni.   

Oseba C. Ja da bo pomagal, da bomo dobili 

elektriko. Zdaj mamo samo agregat. Nimam. Zakaj 

bi jo? Mogoče, kdaj, ne vem.  

 

Oseba D: Ja predvsem to, da bi se razumeli s 

»civili« tako, kot se razumejo z menoj. v naselju. 

Da bo mladina sodelovala in hodila v šolo, da bi 

stopili skupaj, ne vsak zase v naselju. Ja mladi mi 

niso na začetku verjeli, sem se moral dokazati, da 

kar rečem, tudi naredim. Imel sem pomočnika, a ni 

bilo uspeha. Da je sedaj drugače, je pomagala 

žena. Hodi od hiše do hiše. Dela v romskem 

»inkubatorju«, v naselju. Če bi imeli prostor bi bilo 

Pričakovanja, rom. 
svetnik  
Predlog za naprej 
pričakovanja 
 
Dober vodja  
 Še več truda  
 
 
 
 
Vloga posameznika 
s.k mogli tud mi kaj 
naredit, pa so 
nekateri preleni.   
 
Želja 
 Predlog za naprej 
 
 
 
 
 
Odnosi citat 
 
Odgovornost lokalne 
skupnosti- 
pristojnost, predlog 
za naprej 
 
Socio-ekonomski 
položaj  -citat 
 
 
 
Vodja, pobude 
skupnost 

Skupnost 
Vodja 
Socialni kapital-
odnosi 
Socialni kapital-
nesodelovanje 
S.k –zaupanje, 
nezaupanje 
S.k.-družben a 
ureditev 
soci.ek.položaj 
Predlogi za 
naprej s.k. 
posameznik 
Problem 
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več odziva, več bi jih prišlo na sestanke. Zato 

rabimo ta prostor, ki so nam ga obljubili, da ga 

bodo postavili, ko sem dal barako za vrtec. 

 Oseba E:. Tako kot je zdaj je dobro…, če bi bil 

malo bogatejši, bi imel firmo. Firmo bi imel, če bi 

laufala..ampak bi pa moral imeti denar, da bi 

poslovala dobro. 

 

Oseba F: No, ne vem čisto natanko, mogoče , če 

bi dal še več pobud. 

 

Sprašujem vas kako bi sami ocenili vaš soci-
ekonomski položaj in vašo družbeno ureditev, 
povejte kdaj vam je po vaše bilo lepše v 
Jugoslaviji ali sedaj v samostojni Sloveniji?  
 
Oseba A: Nič, še veliko slabše je, kot je bilo prej. 

Ko je bila še Jugoslavija, smo imeli dinarje, smo 

imeli tistih 5 rdečih, smo šli z njimi v trgovino. Smo 

kupili , smo živeli še pa još. Ko je bila Jugoslavija, 

recimo železo smo lahko pobirali čemerika, trhlika, 

svetlika, vse smo prodal. Pobirali smo zelišča – 

lipa, vse je šlo, zdaj pa se je vse nehal. To je bilo 

celo leto delo. Celo leto smo imeli gobe..en 

akumulator recimo, če si nesel, si dobil dosti 

denarja. Če ga neseš zdaj, pa ne dobiš nič. 1 € do 

1 € in pol. Zdaj nimamo dela..samo recimo, ko so ti 

kosovniki, še tisto je tako. Če bom šel po papir in 

nekaj nabral, me bodo dobili, bom dobil kazen in 

šel na sodišče. Tatvina, to se ne splača. Ni govora.  

 

Oseba B: Nič ni boljše. Je bilo več denarja. Ne 

vem, nikjer. Nočejo več tako odkupovat, si dobil 

več kot sedaj, ko je prišla samostojnost. Ko je bila 

Jugoslavija si lahko vse prodal, kar si nabral. Zdaj 

gre, pa še to bolj slabo samo železo. Krka ne 

odkupuje več.     

 

 
Družbena ureditev 
 
 
 
Izjava smo kupili in 
živeli še pa još. 
 
Delo 
 
Kazen 
  
Več denarja 
 
 
 
 
 
 
 
Stalnost –Slovenija 
 
Pripadnost kraju   
 
 
Organiziranje lok. 
Institucije-boljši 
družbeni položaj 
 
Za Rome boljše, 
prej ni bilo socialne 
podpore  
 
Zaslužek, 
sprememba 
 
Urejenost, bivalne 
razmere  
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Oseba C. Ne vem, mama pravi, da prej. Jaz pa 

vidim takole. Ja zdaj imamo vrtec v naselju. Pa ne 

selimo se več. Smo tu v Trebnjem. Imamo hišo.  

 Oseba D: Za Rome v osnovi boljše. Prej v 

Jugoslaviji ni bilo socialne podpore. Prej v 

Jugoslaviji je bilo takole, smo imeli opravke, nabirali 

smo želišča, gobe, železo, vse se je zelo dobro 

prodalo, imeli celoletni zaslužek, bilo dela za celo 

leto, so prodajali v Krko, Drogo. Zdaj pa ni več kam 

prodat in čakajo edino na podporo. Sedaj dela ni 

več, samo železo, ni denarja in je revščina. Ja, 

sedaj je več revščine, kot jo je bilo.  

 

Oseba E: Starši pravijo, da je milijon procentov 

bolje. Prej so živeli v šotoru, niso imeli ne vode, ne 

elektrike, sedaj pa jo imajo vsi. 

 

Oseba F:  Meni je mama pravila, da kakor je zdaj 

življenje, da se je veliko spremenilo. Prej nismo 

imel niti vode, niti elektrike, sedaj pa imamo. To 

lahko povem, kar mi je mama rekla. 

Pravi mama, da sedaj imajo otroci vse, prej tega ni 

bilo. Pravi moja mama, da ona nikoli v življenju ni 

toliko imela, kot imajo zdaj moji otroci. Moji starši 

so včasih živeli v šotorih. Jaz se tega ne spomnim. 

 

 
Sprememba –
življenje  v šotoru 
 
 
  Boljše življenje 

Kaj je po vaše še vedno problem, ki ga sami ne 

morete rešiti?  

 

Oseba A: Tule, v romskem naselju Hudeje 26, to 

ima celo naselje to številko. Jaz sem plačal 

elektriko, je nisem dobil. Ne nimamo. Zdaj smo 

imeli od tega soseda. Samo ko smo prišli iz Brezja 

v ponedeljek, so nam ven vzeli.  

 

Oseba B: Voda in elektrika. Brez številke za hišo 

ne moremo dobiti elektrike. 

Problem  

 

Svoj naslov, 

elektrika 

 

Svojo parcelo, 

 

Številka na hiši  

 

Ureditev okolice 
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Oseba C: Takoj napeljat vodo in elektriko.  

 

Oseba D: Ja lahko bi Občina postavila kontejnerje 

za smeti. Komunala bi lahko zastonj odpeljala. 

Tako imajo tudi v Prekmurju. Da se čim preje uredi 

odkup zemljišč.   

 

Oseba E: Recimo jaz bi naredil še osvetlitev, pa 

asfalt. Bi tud pomagal, če bo potrebno. Pa to, da 

nam »civili« ne zaupajo, ker ne marajo Romov,  

vsepovsod je problem ker sem Rom. Rom je Rom.  

 

Oseba F: Moj Dejan je delal 2 leti na Komunali, pa 

ga niso vzeli za stalno..pa se je pritožil tudi..in so 

ga odpustili..hodil je redno v službo..pa so potem 

rekli, da so drugega že vzeli notri, »Civila«.  

 

Zaupanje civilov – 

 

 

Ureditev naselja –  

 

 

Nezaupanje-Rom je 

Rom 

 

Nezaposlitev , 

neenakost  

Kaj bi po vaše pri reševanju teh problemov 
morala storiti lokalna institucija, mislim občina 
in druge institucije npr. Center za socialno 
delo?   
 

Oseba A: Obljubljajo, pa nič. Moram še to 

povedati. To streho ko sem delal, je gospod župan 

in ta Matej, ki je bil direktor na Centru, ta Križanič, 

prav poklical me je, da naj napišem vlogo za 2.200 

€. Da gospod župan pol, on pol. In jaz sem to 

prošnjo naredil, nisem dobil niti odgovora, nisem 

dobil niti denarja. Vidite, da stoji tako kot je že od 

zime naprej. Jaz sem bil, ko je bil še tale Matej, jaz 

se prišel do njega in prosil, in Marija, ona nič, ne 

more, samo da ne more, da nimajo denarja. To me 

teži, zakaj mi je obljubil a nisem nič dobil. Ta 

odgovor, da bi nazaj dobil. Gospod župan je 

pomagal. Tale Marija iz Centra za socialno delo pa 

ne. Občina pomaga, center bi moral še bolj. Nekaj 

bi oni morali pomagat iz centra. Ali da bi nam dali 

 
 
Nezaupanje s.k. 
 
 
 
 
 
Obljube 
nespoštovanje 
dogovorov 
 
 
Nepoznavanje vlog 
in nalog zunanjih 
institucij, mešanje 
 
 
 
Moč-župan , 
spoštovanje 
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kredit in bi nam trgali. Ravno tako, kot za vodo. So 

prišli iz komunala, dajmo na hitro, vodo bomo 

naredili. Evo ga, zdaj, denar so dobili, voda še ni. 

Zdaj se jim ne mudi niti malo.  

Center bi moral ravno tako pomagati. Na sploh za 

otroke in redne šolarje 

 

Oseba B: Da se do konca napelje vodo in 

elektriko. Da dobimo svojo številko, na hišo. Čim 

prej. 

Oseba C: Ne vem.  

 

Oseba D: Mislim da dovolj pomaga. Ja na občini 

lahko dobimo enkratno pomoč. Če imajo veliko 

dolgov, jim Občina ne da pomoči, ampak s tem 

plača dolgove.   

 

Oseba E: Ja, zdaj je tako, enemu pomaga, 

drugemu ne pomaga. Recimo enemu pomagajo 3-

4x na leto, drugim nikoli. Sem šel 1x prosit na 

center, sem dobil 1-2 x, sedaj pa že 3-4 leta ne 

več. Ja, sem tudi šel, pa nisem nič dobili. Sem dobil 

pisno zavrnitev.  

 

Oseba F: Enkrat sem bila, sem se udeležila, pa nič 

nisem dobila in od takrat nisem šla. Takrat sem 

mislila, da si bom barako novo naredila, da bi mi 

pomagali. Nazaj sem dobila zavrnjeno, da ne, da 

sami moramo narediti. In potem sem pustila vse 

skupaj. Da, z mano vsi uporabljajo lepe besede – 

ga. Marija iz Centra za socialno delo. V hiši pa se 

že vse podira. Nimam svoje. Živim z moževo sestro 

že 9 let. Sem se z Matijo pogovarjala, da bi nekaj 

zgradili. Pravijo, da moram počakati malo, ker bodo 

nekaj prišli merit. Bilo bi super, če bi bili 1x sami v 

svoji družini. Občina, hm, enim je veliko pomagala. 

 
 
 
Neenakost  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Želja po 
samostojnosti 
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Takrat sem poslala prošnjo, dobila vse skupaj 

zavrnjeno in od takrat sem vse pustila. Pomoč, to 

1x pravijo, da dajo za nazaj. Odvisno je od tega, 

kakšna je družina. Pravijo, da bolj za reveže 

skrbijo. 

Ali imate končano OŠ in kje ste jo obiskovali? 
(Na OŠ ali na Centru za izobraževanje in 
kulturo)? 
 
Oseba A: Nimam. Ja to me najbolj teži, ker nimam 

izobrazbe. Sem pa delal v Ljubljani v Plavi laguni. 

Takrat smo se selili, zdaj pa smo že 15 let na 

Hudejah. 

  

 Oseba B: Imam sedem razredov OŠ. Ko še nisem 

bila  bila poročena, sem bila zaposlena.  

 

Oseba C: Končano OŠ v OŠ Trebnje. 

 

Oseba D: 4 razrede OŠ. Nisem dokončal zaradi 

vojne. Vmes opravil več kvalifikacij. Ja moja mama 

je bila Slovenka. 

 

Oseba E: Končano 9-letko. »Sredinsko« sem hodil, 

šlo mi je kar dobro. Nisem imel konfliktov s »civili«. 

Prej sem hodil gor, poleg »civilov«, potem pa sem v 

4. razredu šel v Center za izobraževanje in kulturo. 

 

Oseba F: Jaz imam končano osnovno šolo. Redno, 

v Črnomlju. Potem pa sem noge dobila in sem se 

oženila. Če hočem v šolo hodit, naj kar naredim. 

Da ona me učila ne bo.  

Izobrazba 
 
 
 
  Ni bilo  pogojev 
 
 
 Končano  
 
 
 
 
Pogoji  
 
 
Nisem imel 
konfliktov s civili – 
odnosi s.k. 
 
Končano –sredinsko  
 
 
 
Redno  
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izjava 

Kaj menite o tem, je izobrazba izhod iz 
družbene izključenosti?   
 
Oseba A: Zelo. Spodbujam oz. morajo hodit zato v 

šolo otroci, da bodo lahko delali. Jo tud končajo. 

 

Oseba B: Ja fajn je, da jo imaš. Jo pa ne rabim. 

 
 
 
Ja,  verjetno imaš 
pol boljše življenje-
pomembnost – 
 
Varnost socio. 
ekon.-položaj 
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Zelo. Zato morajo otroci hodit v OŠ. Ja verjetno je, 

potem maš boljše življenje.  

Oseba C: Ja, zelo ker če imam izobrazbo oz.  

službo bom imela tudi denar. Ja sedaj delam preko 

Projekta socializacija Romov, samo do decembra v 

naselju v vrtcu. Ravnateljica pravi, da naj grem v 

šolo. A je treba plačat.   

 

Oseba D: Ja zelo pomembna. Potem dobiš lažje 

službo. Te ne gledajo postrani. Je pot iz družbene 

izključenosti. 

 

Oseba E: Nisem še ponosen, lahko bi naredil še 

kakšno srednjo šolo, da bi imel še kaj več.  

 

Oseba F: Ja, če nisi danes kulturen, nikamor ne 

prideš. Te nobeden ne bo maral. Ja, zelo 

pomembna je. Po moje da ne. Ker, kako boš ti en, 

če nima ne OŠ narejene, ne SŠ. Na primer, moj 

Dejan ima OŠ končano in ga niso hoteli vzeti za 

redno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Izjava  
 
 
Še ni zadovoljen  
 
 
 
 
Izjava  

Kaj menite, kje je ovira, da le redki končajo OŠ 
in zakaj ne gredo naprej v SŠ.   
 
Oseba A: Starši jih nočejo pošiljat v šolo. Se jim ne 

da delat, je treba otroka uredit.   

 

Oseba B: Ja kaj, vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak 

naj naredijo. Ne znajo slovenski A zdej tolk 

pomagajo, da bi jih že lahko pošiljal. So leni. Jaz 

sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v naselje 

pridejo, pa še zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v 

naselju. Velikokrat se spomnijo in kar grejo k 

sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah 

in zato ne grejo.    

 

Oseba C: Jaz nisem imela nobenih težav. Da ne 

Neodgovornost, 
nesodelovanju 
staršev s.k.  
 
 
Izgovori  
 
 
 
 
 
 
 
 
Socio - ekonomski 
položaj.  
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grem naprej je težava v denarju in prevozu, ni 

avtobusov do Trebnjega. Ata je rekel, da moram 

naredit izpit za avto. V redno SŠ ne bi šla, ker se 

treba vozit, sedaj me vozi ata kamor želim. Sem že 

prestara imam 22 let, mogoče bom šla sedaj na 

Center za izobraževanje, za pomočnico 

vzgojiteljice, je ravnateljica uredila, da mi bo 

Občina plačala, ker sedaj delam tu v vrtcu, kot 

romska pomočnica.  

 

Oseba D: Starši so krivi. Potrebno je vstat in uredit 

otroka za šolo, oni pa spijo. Isto je s službo.  

 

Oseba E: Ne da se človeku delati šolo, ker vidi že 

prihodnost, da ne bo nič iz tega. Evo, moj stric ima 

že ne vem koliko šole in ne more dobiti službe pri 

»civilih« kot prevoznik. Pa tud sam ne morem zdaj 

tega delati. To bi moral skupinsko naredit. Če bi 

imeli šolo, bi lahko vsak šel delat dol v večjo firmo. 

Lažje bi se nam bilo učit v razredu, če bi bilo več 

Romov v razredu. 

 

Oseba F: Ker jih starši ne spodbujajo, se jim ne 

ljubi hodit na delavnice, da bi se kaj naučili. Mislim, 

da nimajo denarja. Če ti nimaš denarja, ti ne moreš 

dati svoje punčke naprej v šolo Jaz bi dala svojo v 

šolo tudi v Ljubljano, če bi šla. Če bi moja punčka 

delala šolo redno, bi hodila, drugače pa bi jo 

izpisala. 

 
 
 
Nezaupanje , ne 
izhod iz situacije, 
stalni vzorci 
ponavljanja 
 
 
izkušnje 
 
 Če bi šla 
Upoštevanje  
 
 
nesodelovanje 

Kje pa vi vidite rešitev, da bi otroci hodili v OŠ 
in naprej v redno SŠ? 
 
Oseba A: Ja najboljš,da bi blo v naselju. Pol bi vsi 

hodili. Tud šola bi morala naredit kake delavnice za 

starše, jih učit, da bojo vedli.  

 

Oseba B: Ja, kaj vem. Verjetno, kaj ne vedo, kak 

 
 
Vrtec , šola v 
naselju  delavnice 
organiziranje  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skupnost 
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Socialni kapital-
odnosi 
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nesodelovanje 
S.k –zaupanje, 
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naj naredijo. Ne znajo slovenski A zdej tolk 

pomagajo, da bi jih že lahko pošiljal. So leni. Jaz 

sem moje redno pošiljala. Ja zdej tud v naselje 

pridejo, pa še zmeraj nočejo, vrtec je tako zdej v 

naselju. Velikokrat  se spomnijo in kar grejo k 

sorodnikom v drug kraj. Pravijo, da je otroke strah 

in zato ne grejo.    

 

Oseba C: Bolj pritiskat na otroke in jih ne samo 

poslušat. Če rečejo da ne grejo, pol pa ne grejo. Si 

izmislijo,da mu hoče kdo kaj naredit. Tud tukaj je 

tako, v vrtcu. pride domov in reče, da je ….rekel, da 

ima mama »tumor« v glavi in je že kreganje itd. Ne 

smejo vse verjeti otroku. Potem pa ga nočejo 

poslat v vrtec.  

 

Oseba D: Potrebno je uredit naselje. Napeljat 

vodo, elektriko in potem ni več izgovorov.  

 

Oseba E: Ja, super je, da je vrtec v naselju, ampak 

bi bilo bolje, da bi bili med civilnimi otroki.  

Ja, seveda bi jih vozil. To se ne bo strinjala, še tu, 

ko jih pozna, se joče. Razen, če bi bila s tamalo 

sestrico. 

 

Oseba F: Starši malo popustijo glede te srednje 

šole. Bolj bi morali pritiskati nanje. Da bi OŠ bolj 

pritiskala in bi potem isto starši začeli. Morali bi priti 

v naselje in se več pogovarjat s starši.  Ali pa tako, 

da če ne bi prišli v OŠ, bi jim denar vzeli. 

 

Sprejemanje 
obveznost –otroci 
s.k.  
 
Zaupanje v 
institucijo  
 
 
 
 
 
 
 
Pobuda  
Da bi OŠ bolj 
pritiskala in bi potem 
isto starši začeli 
Pomoč zunanje 
institucije s.k. 
 
 
 
 
 
 

nezaupanje 
S.k.-družben a 
ureditev 
soci.ek.položaj 
Predlogi za 
naprej s.k. 
posameznik 
Problem 
 Kulturni 
izobrazba 
Predlogi-rešitve 

Kakšne odnose imate vi z ne-Romi, imate kašne 
probleme? 
 
Oseba A: Nimam problemov. Noben nič nočem, se 

ne kregam.   

 

Oseba B: Mi nimamo problemov, gremo lahko kam 

 Odnosi, 
 

Nimam problemov, 
nimam stikov  
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hočemo, smo kulturni. 

 

Oseba C: Jaz nimam težav. Je pa res, da sam ne 

grem nikamor, zmerja gremo skupaj kot družina. Ja 

s »civili« se razumem. Ko so počitnice, delam v 

vrtcu v Trebnjem, nihče mi ni rekle žal besede. 

Delavci in starši so fajn.  

 

Oseba D: Nimam težav. Sem človek, ki se ne 

krega.  

 

Oseba E: Da, ker je moja tašča »civil« Ja, v bloku, 

tam imam kolega. Če gremo kam ven na pijačo. Ja, 

na veselice gremo, v kino tudi. Na predstavitev 

knjig ne hodimo, ker nas ne zanima 

 

Oseba F: Nimam, samo takrat, ko me je sestra 

povabila na razstavo v Črnomlju. Ja, ko sem bila 

doma, sem še hodila in se družila. V naselju punce 

se rade pogovarjamo med sabo, si zaupamo, tudi 

civilke. Jaz sem bolj za krajem, samo če katero kaj 

teži, v zvezi z otroki. 

 

 
 
 
 
 
Sodelujejo se 
družijo s.k. 
poznanstvo odnosi 
 
 
 
Že sodelujejo, a 
previdnost odnosi 
 
 
 
 

 
Ali bi šli živet izven naselja? 
 
Oseba A: Jaz garantiram, da če bi živel v 

Trebnjem, pri »civilu«, da ne bi bilo nikoli nobenih 

problemov. In nas bi lahko upoštevali kot, da nismo 

nikoli Romi. Takoj grem, če bi našli kako bajto za 

najem, če bi občina nam našla bajto. Sami če 

iščemo gospa, nimamo pa denarja toliko. 

 

Oseba B: Ja, kaj vem. Težko bi šla ven, zdej smo 

si mal uredil.  

 

Oseba C: Ne razmišljam o tem. Živim pri starših, 

nimam problemov, če bi šla iz naselja ven, nimam 

živet 
 
Jaz garantiram, da 
če bi živel v 
Trebnjem, pri 
»civilu«, da ne bi 
bilo nikoli nobenih 
problemov  
  
Urejenost bivanja –
stalnica  
 
Socio-ekon. položaj 
 
Slabe izkušnje-
preteklost 
 
Povezovanje, 
medsebojno 
zaupanje, življenje z 
Nerominjo in 
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denarja, da bi si plačala stanovanje.  

 

Oseba D: Sem živel v bloku. Moja žena je 

»civilka«. Pa so skoz nekaj imeli proti, zato sva šla 

potem v naselje. Mislijo, da živijo s Ciganom.- 

 

Oseba E: Saj imam priložnosti, da lahko živim, pri 

punci velikokrat grem tja, po 2, 3 dni in spet nazaj 

pozimi sem dlje. Z veseljem bi šel, samo je treba 

imeti denarja. Jaz če bi imel veliko denarja bi si 

hišo kupil nekje v Trebnjem, bi tam živel s svojo 

družino. Tu v naselju pa je brezplačno, razen 

elektrike, vode. 

 

Oseba F: Bi. Živela bi v bajti, v bloku ne, ker je 

preveč zaprto vse. Premalo denarja. Denar je 

glavna težava. Kako naj kupim hišo, če nimam. Še 

za preživetje mi potem ne ostane. Kje pa bi denar 

dobila. Drugo bi bilo, če bi delala in Dejan. Takrat bi 

si kupila hišo takoj. 

 

obratno  

Bi mi radi na koncu povedali še kaj?  
 
Oseba D: Samo to, da sem jim pripravljen 

pomagat. Potrebno veliko spodbud.   

 

Oseba E: Problem je v tem, ker se Rom stepe..in 

drugi mislijo, da so vsi Romi enaki. Če bo en nekaj 

narobe naredil, bodo potem posplošili, da so vsi 

Romi taki. Pri nas pa ni tako, če je en Slovenec 

kriv, ni kriva cela Slovenija. Ker ne piše v časopisu, 

da je Slovenec nekaj naredil ampak piše 

poimensko. Pri Romih pa je preveč posploševanja. 

Češ, Rom je naredil, ne poimensko. Vsak »civil«, 

Slovenec, straši svojega otroka z Romom. Če ne 

boš priden, te bomo dali Romom in zato otroci, ko 

odrastejo, ne marajo Romov. To ni pošteno. 

Predlog , citati  
 
Enakost pri 
obravnavanju  
 
Odprava neenakost 
Poštenost 
poistovetenje s 
slovensko 
kulturo,ureditev 
soci-ek. Položaj 
norme, veščine, 
izboljšava predlog, 
ideja, pripravljenost 
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Oseba F:  Veš kaj, tam v Kanižarci so bolj 

civilizirani. Tam hodijo civili na dom, na obiske. Pri 

nas doma, v Kanižarci je tovarna že 15 let, vedno 

odklenjena, in nikoli še ni zmanjkal niti en papirček. 

Ko sem bila prejšnji mesec pri mami, mi je 

povedala, da se sploh ne pogovarjajo po romsko. 

In isto moje sestre, nobena ne govori romsko, vse 

slovensko. Hčerka od moževega brata ne zna niti 

ene besede romske. Bratov sin je naredil četrti 

razred z odličnim. Jaz pa moje Larise nimam tako. 

Sploh ker je Dragica vmes. Če pa bi živeli na 

samem z Lariso pa bi sigurno bilo drugače. Živi 

skupaj s punčko, ima svoje stanovanje, dela v 

Revozu. Končala je 3-letno srednjo šolo. Sem 

včeraj bila tu in sem opazovala kako se dela tu v 

primerjavi s Kanižarco je velika razlika. Tako na 

primer otroci grdo izobrazi, saj veš kakšne imajo tu, 

ampak to pri nas ni, v Kanižarci. Jaz sem dala, ko 

sem prišla dol deklici bombon in je rekla: hvala. Tu 

pa še ni tako. Kakšna posebna delavnica, posebej 

za mame. Da bi šle same kam, brez otrok. Da bi 

delale ogrlice, kitke, kamenčke. Pri nas v Črnomlju 

to vsi delajo. Če bi eden v naselju začel, bi tudi 

drugi sem se pogovarjala s sosedo Karmen in ji 

predlagala, če ne bi me kaj začele delati, veš kako 

bi bilo to zanimivo. Pa veliko punc nas je v naselju. 

Meni je to tako zanimivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 Pregled ključnih definicij konceptualizacije, ter njihovih značilnosti  
 

Graf 1  -  Bivanjske razmere  

Graf 2  -  Koliko prebivalcev živi v naselju od rojstva 

Graf 3 -   Število družinskih članov  

Graf 4 -   Število odraslih v skupnem gospodinjstvu  

Graf 5  -  Izobrazba 

Graf 6  -  Zaposlovanje in socialne razmere 

Graf 7  -  Odnosi z ne-Romi 

Graf 8 -   Izkušnje z institucijami 

 

 


