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POVZETEK 

 

Raziskava se ukvarja z vplivom medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske 

problematike na primeru romskega naselja Boriha v občini Metlika. Prvi del naloge 

predstavlja teoretični okvir raziskave, v katerem smo obravnavali medkulturno komunikacijo, 

ki je pomembna pri zmanjševanju medkulturnih razlik. Predstavili smo zgodovino Romov v 

družbi, opisali romsko in slovensko kulturo, stereotipe in predsodke glede Romov, romsko 

prostorsko problematiko v Evropi in Sloveniji, opredelili smo romsko naselje, opisali 

območja naselitve Romov in predstavili integracijo Romov v Sloveniji. V zaključnem delu 

teoretičnega dela naloge smo predstavili romsko naselje Boriha. Temu sledi empirična analiza 

zbranega gradiva, ki temelji predvsem na omenjenih medkulturnih razlikah in reševanju 

prostorske problematike romskega naselja Boriha. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 

reševanje prostorske romske problematike v naselju Boriha, so medkulturne razlike med 

etnično skupino Romov in Neromov, medkulturna komunikacija ter pojav stereotipov in 

predsodkov. Medkulturne razlike imajo na reševanje romske prostorske problematike v 

naselju Boriha velik vpliv. Medkulturna komunikacija se je pokazala kot bistven dejavnik pri 

reševanju prostorske problematike naselja Boriha. Stereotipi in predsodki, ki smo jih v 

raziskavi zasledili, so pomanjkanje prilagodljivosti, neupoštevanje predpisov, pomanjkanje 

higiene, nagnjenost h kriminalnim dejanjem, nepoštenost, nedelavnost in nespoštovanje tuje 

lastnine. Romi imajo interes za ureditev prostorske problematike, vendar ga ne kažejo dovolj 

jasno. Pri reševanju prostorsko bivanjske problematike romskega naselja Boriha je potrebno 

sodelovanje romske in neromske  skupnosti, občine, države in drugih. 

 

 

Ključne besede: romsko naselje Boriha, prostorska romska problematika, interes, 

medkulturne razlike, medkulturna komunikacija, stereotipi 

 

ABSTRACT 

 

The study deals with the influences mentioned in the summary`s title.The first part of the 

study is a theoretical basis of the study where we have dealt with intercultural communication 

which is important for diminishing intercultural differences.The Romany history in our 

society has been presented, their culture as well as Slovene culture have been described, then 



 

 

stereotypes and prejudices concerning Romanies, their locational problems in Europe and in 

Slovenia. In the closing part of the theoretical side of the study we have presented the 

Romany settlement of Boriha. The empirical analysis of the collected material follows. The 

material mentioned is based mainly on intercultural differences and on activities how to solve 

the locational problem of the settlement in question. The most important factors that have 

influence on the solution of the locational problems are intercultural differences between the 

ethnic groups of Romanys and Non-Romanys, intercultural communication, stereotypes and 

prejudices. Intercultural differences have a big influence, whereas intercultural 

communication has proved to be the most important factor. To stereotypes and prejudices we 

have found belong: lack of adaptability,ignorance of laws and regulations, lack of hygiene, 

pronness to criminal activities, dishonesty, laziness and disrespect of other people`s property. 

The Romanys have some interest to put their location in order, yet it is not clearly articulated. 

If we want to solve the problems concerning the settlement of Boriha, the cooperation of 

Romany and Non-Romany residents, the local community, the state and others is needed. 

 

 

Keywords: Romany settlement of Boriha, locational Romany problems, 

interest, intercultural difference, intercultural communication, stereotypes 
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1 UVOD   

 

 

1.1 Opredelitev področja raziskovanja in problema 

 

Ravno množica problemov, s katerimi se še posebej izrazito srečuje romska skupnost v 

Evropi in Sloveniji, je povod za raziskavo na temo urejanja prostorske romske  problematike 

na konkretnem primeru v okolju, iz katerega izhajam, to je Bela krajina. Ob tem izhajamo iz 

izhodišča, da je ob nujnosti ureditve prostorske problematike hkrati potrebno reševati tudi 

druge problemske sklope romskega prebivalstva in upoštevati pri tem številne dejavnike, ki 

jih predstavljeni teoretični del naloge in raziskave tudi nakazujejo. Med osnovne pogoje 

izboljšanja položaja Romov in reševanj romske problematike spada reševanje njihove 

prostorske problematike. V Sloveniji je malo romskih naselij, ki bi imela popolno ureditev 

romske problematike, še posebej bivanjsko-prostorske. Neustrezna ureditev tega področja 

negativno vpliva na splošen položaj Romov v skupnosti in njihovo uspešno integracijo, kar 

lahko vodi tudi v socialno izključenost Romov. Še posebej je težavno urejanje infrastrukturne 

in prostorske ureditve romskih naselij, kar je lahko povezano tudi z romsko kulturo in 

njihovim drugačnim načinom življenja. Glede na to, smo se odločili, da z raziskavo 

ugotovimo, kakšni so vplivi medkulturnih razlik pri reševanju romske prostorske 

problematike v romskem naselju Boriha, ki se nahaja v občini Metlika. 

 

1.2 Namen naloge 

 

Namen magistrske naloge je torej ugotavljanje vpliva medkulturnih razlik na reševanje 

prostorskega romskega problema v naselju Boriha na podlagi teoretičnih izhodišč ter 

rezultatov kvalitativne analize. Predmet raziskovanja v magistrski nalogi je torej prostorska 

romska problematika v občini Metlika v naselju Boriha. 

 

1.3 Raziskovalno vprašanje 

 

V nalogi smo si zastavili osnovno raziskovalno vprašanje: Kakšen je vpliv medkulturnih razlik 

na reševanje romske prostorske problematike v naselju Boriha? in raziskovalna podvprašanja: 
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Ali Romi kažejo interes za ureditev prostorske problematike naselja Boriha? 

S katerimi predsodki in stereotipi se Romi soočajo pri reševanju prostorske problematike v 

naselju Boriha? 

Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki imajo vpliv na reševanje prostorske romske 

problematike v naselju Boriha? 

Ali je medkulturna komunikacija Romi in Neromi bistveni dejavnik pri reševanju prostorske 

problematike romskega naselja Boriha?  

 

Pri nalogi je poudarek predvsem na reševanju prostorske romske problematike, in sicer na 

primeru romskega naselja Boriha v občini Metlika. Teoretični del naloge se začne s 

poglavjem o medkulturni komunikaciji, ki je pomemben dejavnik medkulturnih razlik. 

Opredelili smo dejavnike in ovire medkulturne komunikacije. V nadaljevanju sledi 

zgodovinski pregled Romov v družbi, opis romske in slovenske kulture ter stereotipi in 

predsodki glede Romov. Nato smo v teoretičnem delu naloge opredelili romsko problematiko 

in pojem prostorske romske problematike. V nadaljevanju smo le-to prikazali v Evropi in 

Sloveniji ter predstavili programe in strategije reševanja prostorske romske problematike. V 

naslednjem poglavju naloge smo opredelili romsko naselje, opisali območja naselitve Romov 

in predstavili integracijo Romov v Sloveniji. V zaključnem delu teoretičnega dela naloge smo 

predstavili romsko naselje Boriha. 

 

Sledi empirični del naloge, ki zajema opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnega 

vprašanja, opis vzorca in potek raziskave ter metode raziskovanja. Za tem sledita analizi 

pridobljenih informacij za Rome in Nerome ter primerjalna analiza pridobljenih informacij 

Romi   Neromi. Na koncu empiričnega dela sledijo ugotovitve raziskave, predlogi za 

optimalno reševanje prostorske problematike naselja Boriha in sklep. 

 

1.4 Cilji magistrske naloge 

 

V magistrskem delu nas zanima, kakšen vpliv imajo medkulturne razlike na reševanje 

prostorske romske problematike, in sicer na primeru romskega naselja Boriha v občini 

Metlika. 

 

Cilji raziskave v magistrski nalogi so naslednji: 

 ugotoviti, ali Romi kažejo interes za ureditev prostorske problematike naselja Boriha, 
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 definirati medkulturne dejavnike, ki imajo vpliv na reševanje prostorske romske 

problematike v naselju Boriha, 

 ugotoviti, ali je medkulturna komunikacija Romi in Neromi bistveni dejavnik pri 

reševanju problematike romskega naselja Boriha, 

 poiskati in predlagati način reševanja romske prostorske problematike v romskem 

naselju Boriha. 

 

1.5 Predvidene metode raziskovanja 

 

V magistrskem delu raziskava temelji na različnih metodah preučevanja. V nalogi smo 

uporabili tako primarne kot sekundarne podatke. V ta namen smo v teoretičnem delu naloge 

uporabili deskriptivno metodo preučevanja, metodo klasifikacije, metodo kompilacije in 

primerjalno metodo, ki jo uporabljamo za ugotavljanje razlik in podobnosti med posameznimi 

pojmi. 

 

V empiričnem delu naloge smo uporabili  kvalitativno analizo. Merski instrument raziskave je 

pol-strukturiran intervju. Odgovore na intervjuje prvega vzorca petih Romov in drugega 

vzorca petih Neromov smo prepisali v obliki transkriptov. S t.i. okvirjem odprtega kodiranja 

smo določili relevantne pojme in oblikovali kategorije. Izdelali smo paradigmatski model, s 

pomočjo katerega smo prišli do zaključkov ter do odgovorov na raziskovalno vprašanje in 

raziskovalna podvprašanja. 

 

1.6 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

 

Pri raziskavi predvidevamo nekatere omejitve, saj je v raziskavo vključen vzorec romske 

skupnosti. V raziskavo smo vse udeležence povabili, tako da so v njej prostovoljno 

sodelovali, prav tako smo varovali identiteto posameznikov. Pri romski manjšini se lahko 

pojavi občutek diskriminacije oziroma se Romi lahko v določeni fazi raziskovanja počutijo 

diskriminirane, to smo pri sami raziskavi upoštevali in preprečevali. V nalogi smo uporabljali 

izraza tako Rom kot tudi Cigan
1
. 

 

                                                 
1
 Izraz Cigan bomo uporabljali kot navedbo citatov avtorjev. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Medkulturna komunikacija 

 

Medkulturne razlike med dvema kulturama vplivajo na medkulturno komunikacijo. V 

literaturi sama opredelitev kulture ni enotna, saj lahko zasledimo številne definicije avtorjev.  

Ena najbolj splošno sprejetih definicij pravi, da je kultura prenosljiv vzorec vrednot, idej in 

drugih simboličnih sistemov, ki oblikujejo vedenje (Hoecklin, v Zver in drugi 2004, str. 7). 

»Človekova kultura je način skupnega življenja, razvijanja in vzpostavljanja vrednot, 

prepričanj in znanja, prizadevanj po odpravi negotovosti in ustvaritvi umetne stopnje 

socialnega življenja. Ljudje v družbi generalno razvijajo kulturne vrednote, na podlagi katerih 

vedo kaj je pomembno, katera je prava pot in kako naj bi stvari izgledale. To tvori temelje 

kulture. Kultura je integracija skupnih idej, odnosov, običajev in tradicij« (Zver in drugi 2004, 

str. 7). Kulturo določenega naroda sestavlja mnogo dejavnikov (Mumel in Marzidovšek, 

2005). 

 

2.1.1 Opredelitev pojma medkulturna komunikacija 

 

Medkulturna komunikacija predstavlja proces, pri katerem komunicirajo posamezniki iz 

različnih kultur. Znanje o kulturi in vrednotah sogovornika še ne zagotavlja uspešne 

medkulturne komunikacije, je pa ključnega pomena zanjo (Yuan v Jameson 2007, str. 5). 

»Medkulturno komunikacijo definiramo kot proces, v katerem udeleženci, ki prihajajo iz 

različnih kultur in/ali subkultur, izmenjujejo sporočila, katerih pomen je kulturno pogojen. Ko 

sporočilo doseže prejemnika, gre skozi transformacijo, v kateri del njegovega pomena 

predstavlja vpliv kulture tistega, ki ga dekodira« (Jelovac in Rek 2010, str. 92). »Cilj 

medkulturne komunikacije je v oblikovanju dialoga, ideja medkulturnega dialoga pa je v 

večglasju tako na področju ekonomskega, antropološkega, zgodovinskega, sociološkega, 

političnega, naravoslovnega in religioznega. Pri medkulturni komunikaciji gre za razumevanje 

in hkrati ustvarjanje prostora, kjer se srečujejo ljudje, ki prihajajo iz različnih življenjskih 

okolij« (Kraševec in drugi 2008, str. 3). 
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Pri medkulturni komunikaciji se moramo zavedati, da je oseba, s katero komuniciramo, hkrati 

pripadnik določene kulturne skupine in tudi posameznik (Jelovac in Rek, 2010). »V 

pojmovanju medkulturne komunikacije nujno potrebujemo sintezo štirih konstitutivnih 

elementov, in sicer kulture, komunikacije, konteksta in moči. Medsebojna povezava med 

kulturo in komunikacijo je kompleksna, po eni strani kultura vpliva na komunikacijo in se s 

pomočjo nje ohranja in razvija, po drugi strani pa komunikacija služi v boju za prevlado in 

ohranitev dominantne kulture« (Martin in Nakayma v Jelovac in Rek 2010, str. 80). 

 

2.1.2 Dejavniki, ki vplivajo na uspešno medkulturno komunikacijo 

 

Številni avtorji ugotavljajo, da na medkulturno komunikacijo vpliva veliko dejavnikov. Poleg 

običajnih dejavnikov, ki vplivajo na samo komunikacijo, je tu še velik vpliv kulture ljudi, ki 

pri tem sodelujejo. Kot vzrok pojavljanja medkulturnih konfliktov in sporov med posamezniki 

iz dveh različnih kultur, so v literaturi velikokrat omenjene prav medkulturne razlike, razlike 

v obnašanju in v vrednotah dveh kultur (Fahy-Cacciaguidi in Cunningham, 2007). Prav tako 

na medkulturno komunikacijo lahko bistveno vpliva obnašanje skupine in njihovo znakovno 

vedenje. Na potek medkulturne komunikacije ima vpliv stopnja medkulturnosti. Pri tem je 

odvisno, kje se komunikacija odvija, na primer v trgovini, na delovnem mestu, na 

izobraževalnih dogodkih ipd. Od omenjenih dejavnikov je odvisno, ali se bodo udeleženci iz 

različnih kultur sploh odločili za medkulturno komunikacijo (Durant in Shepard, 2009). 

 

Durant in Shepard poudarjata, da je govorna medkulturna komunikacija v družbenih 

strukturah pogosto povezana tako z gestiko, fizično oddaljenostjo kot tudi s slogom oblačenja 

in načinom življenja. Ugotavljata namreč, da vsi ti dejavniki in načini vedenja lahko pri 

medkulturni komunikaciji v nekaterih primerih bistveno okrepijo medsebojno razumevanje in 

obratno (Durant in Shepard, 2009). »Za uspešno medkulturno komunikacijo je bistvenega 

pomena tudi zavedanje, da pogosto, ko komuniciramo z osebo iz druge kulture, delujemo tudi 

na podlagi predpostavk, ki jih imamo o tej drugi osebi. Če nekdo pripada določeni rasi, 

spolni, etnični ali starostni skupini, to še ne pomeni nujno, da privzema ideje, vedenja in 

stališča, ki se povezujejo s takšno skupino. V takšni situaciji je možnost konflikta velika« 

(Jelovac in Rek 2010, str. 91). Poleg naštetih dejavnikov, ki vplivajo na medkulturne razlike 

in s tem na medkulturno komunikacijo, obstajajo tudi številne ovire pri uspešni medkulturni 

komunikaciji, kar smo podrobnejše predstavili v naslednjem poglavju. 
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2.1.3 Ovire uspešne medkulturne komunikacije  

 

Pri procesu medkulturne komunikacije je pogosta ovira, da poslano sporočilo ni enako 

prejetemu. Pogosto, ko komuniciramo z osebo iz druge kulture, delujemo na podlagi 

predpostavk, ki jih imamo o tej osebi kot pripadnici določene skupine ljudi (Jelovac in Rek, 

2010). Pri procesu komuniciranja se lahko pojavljajo različne motnje ali ovire pri samem 

komunikacijskem procesu. Pogosto se zgodi, da komuniciranje ni ne učinkovito in ne 

uspešno. Za to največkrat ni krivo pomanjkanje besednih sposobnosti, temveč šum, ki je 

emocionalne ali socialne narave (Možina in drugi, 2004). Avtorji  navajajo tri vrste motenj v 

komuniciranju, in sicer: 

 

1. Motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika, ki sta si tujca 

in njune misli ter občutki zato niso uglašeni med seboj. Posledično med njima ni 

empatije. 

2. Motnje zaradi nesporazumov. Prejemniku sporočilo, ki ga sprejme, ne pomeni isto kot 

pošiljatelju. Te motnje so pogosto posledica razlik med jeziki in kulturami 

udeležencev. 

3. Motnje, ki nastanejo na komunikacijski poti, ali šum komunikacijskega kanala. 

Informacije se popačijo, zamujajo, se izgubljajo, kriva je slaba telekomunikacijska 

zveza, izgubljeno pismo ipd. (Možina in drugi, 2004). 

 

Pri medkulturni komunikaciji lahko velikokrat pride do medkulturnega konflikta. Možnost 

pojava medkulturnega konflikta se poveča, v kolikor vidimo osebo iz druge kulture kot 

pripadnika določene skupine ljudi z določenimi idejami, vedenji in stališči. Kulturne razlike 

lahko povzročajo konflikt. Ko se enkrat zaneti konflikt, potem kulturna ozadja in izkušnje 

vplivajo na to, kako se posamezniki ali skupine odzivajo nanj. Za konflikte med različnimi 

kulturnimi skupinami je značilno, da pogosto prerastejo v tragedije, ki se prenašajo na več 

generacij (Jelovac in Rek, 2010).  

 

Medkulturni konflikt je spor, ki je prerasel v spopad, katerega vzroki so lahko sledeči: 

 hkraten vznik nasprotujočih si kulturnih vzorcev, 

 hkraten obstoj najmanj dveh približno enako močnih vrednostnih sistemov ali interesov, 

 hkratno delovanje dveh ali več nasprotujočih si norm obnašanja, komuniciranja, 

delovanja, 
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 izraz stanja, v katerem se dva človeka ali več ljudi ne strinja(ta) glede določenih 

kulturnih, političnih, organizacijskih, poslovnih zadev oz. navzočnost čustvenih 

nasprotovanj in z njimi povezanih napetosti (Jelovac in Rek 2010, str. 105). 

 

Pri nastanku konflikta je potrebna mediacija. Pri mediaciji med Romi in Neromi govorimo o 

dveh skupinah, in sicer je prva sestavljena iz prostovoljcev in nevladnih organizacij, druga je 

sestavljena iz predstavnikov javne službe in policije. V prvi skupini se srečujemo z ljudmi, ki 

so običajno povezani z dejavnostmi v izrednih razmerah, druga skupina ljudi pa je običajno 

povezana s področjem socialne stabilnosti (Sigona, 2005). 

 

Pri srečevanju ljudi slovenske in romske kulture se tako srečujejo tudi različne vrednote, 

norme, čustva in vedenja, ki vplivajo na uspešnost medkulturne komunikacije in reševanje 

medkulturnih konfliktov. Pogosto se zanemarja pomen zgodovinskih okoliščin, ki so 

prispevale k oblikovanju določenih stereotipnih predstav, ki povzročajo in ohranjajo 

obojestransko nezaupanje med večinskim prebivalstvom in Romi (Klopčič 2006b in Klopčič 

2009), zato smo v nadaljevanju podrobnejše predstavili romsko zgodovino, romsko 

populacijo ter njihovo kulturo in njene značilnosti. 

 

2.2 Romi  

 

2.2.1 Zgodovinski pregled Romov v družbi 

 

Najstarejši zapisi o prisotnosti Ciganov v Evropi so nastali na jugovzhodu kontinenta, in sicer 

na začetku štirinajstega stoletja (Kenrick in Puxon v Jezernik 2006, str. 29). O prvih romskih 

naseljencih v Evropi pa ni znano, kako so se dejansko imenovali. »Na prvem svetovnem 

kongresu v Londonu leta 1971 so se udeleženci odločili za ime Rom oziroma Rrom, v množini 

Roma. Gre za besedo, ki izvira iz romskega jezika in pomeni človek, moški in mož oziroma v 

množinski obliki ljudje« (Acković v Jezernik 2006, str. 29). Courthiade ugotavlja, da v 

nasprotju s tem, kar piše v večini dosegljivih publikacijah, so se prvi Romi, ki so prišli v 

Evropo, zelo dobro zavedali svojega indijskega izvora. O tem priča nekaj zanesljivih virov iz  

15. in 16. stoletja
2
. Šele kasneje se je začelo govoriti o njihovem mitskem izvoru iz Egipta. 

Kot prestižnejše in impresivnejše naj bi egiptovsko poreklo sčasoma pripomoglo k integraciji 

Romov v evropski prostor. Tako je teorija o egiptovskem izvoru počasi nadomestila resnico. 

                                                 
2
 Ti dokumenti so bili objavljeni v informacia o lil št. 7   9, letnik 1992 (Courthiade 2003, str. 171). 
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Šele leta 1763 je transilvanijski pastor Vályi István iz Szathmarja/Satu Mare ponovno odkril 

indijski izvor Romov. Primerjal je jezik Romov kraja Ráb (Győr), kjer je delal kot 

kalvinistični duhovnik, z jezikom treh indijskih študentov, ki jih je srečal na Nizozemskem. 

Po ponovnem odkritju resničnega izvora Romov je ta podatek ostal zaprt v ozkem 

akademskem krogu vse do političnega prijateljstva jugoslovanskega voditelja Josipa Broza 

Tita in indijskega državnika Nehruja, ki sta bila oba iz neuvrščenih držav. Ta informacija se je 

potem razširila tudi po Indiji, za kar gre med drugim zahvala tudi W. R. Rishiju (Courthiade, 

2003). Prav tako so na splošno genetske raziskave o Romih nedvoumno podprle jezikovne 

teorije indijskega porekla Romov. Podrobnejše študije o raznolikosti evropskih in azijskih 

Romov pa bi lahko prispevale pomembne podatke za razumevanje romske kulture in njenega 

vpliva na odnose s svojimi sosedi (Iovita, Radu P. in Schurr, Theodore G., 2004). Petrovski  

ugotavlja, da je na osnovi številnih sistematičnih raziskav romske lingvistike in etnologije 

znanost konec 19. in v začetku 20. stoletja nedvoumno dokazala, da Romi izvirajo iz 

severozahodne Indije, in sicer iz Kafiristana, Radžastana in Kašmirja (Petrovski, 2003). 

Gašperšičeva pa trdi, da je vsakdanje zavračanje temeljilo in ponekod še danes temelji na 

prepričanju, da so Romi neurejeni ljudje, ki se preživljajo na račun goljufij in socialne 

pomoči. Takšno mnenje se je ustvarilo ob srečanju dveh različnih kultur in dveh različnih 

načinov življenja. Odnos med stalnimi naseljenci in prišleki je tako postal napet in sčasoma 

odbijajoč (Gašperšič, 2004). Znan je tako zakon iz časa Marije Terezije, ki je odrejal 

naslednje: »Lahko se ukvarjajo z glasbo in drugimi stvarmi, vendar samo kadar ni za njih 

nikakršnega dela na polju« (Hoyland v Gašperšič 2004, str. 78).  

 

»Skozi zgodovino Romov v družbi se je nadaljeval povsem nečloveški odnos do Romov, ki je 

bil suženjski sistem na Balkanu, v glavnem v Romuniji, kjer se je obdržal vse do leta 1856. 

Zasušnjeni Romi so bili delavci na polju, domači sužnji, iskalci zlata na obrežju balkanskih 

rek, muzikantje …« (Gašperšič 2004, str. 78). Najhujšemu preganjanju pa so bili Romi priča v 

času nacistične Nemčije. »Holokavst ni prizadel samo Judov, temveč po nekaterih ocenah tudi 

milijon Ciganov (Romov)« (DiRicchardi-Muzga 2011, str. 13). Pri tem avtor opozarja na 

diskriminacijo mrtvih romskih žrtev, saj so tudi med mrtvimi žrtvami holokavsta obstajale 

nepremostljive razlike. »Povojna Nemčija ni hotela priznati ciganskih žrtev, ker se je 

sklicevala na kriminalistična poročila Gestapa, da je nacizem samo obračunal s ciganskimi 

kriminalci in njihovo kriminalno dejavnostjo« (Knesebeck v DiRicchardi-Muzga 2011, str. 

13). Umiranje v nemških koncentracijskih taboriščih tako ni bila samo stvar Židov, 
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homoseksualcev in jehovih prič, ampak tudi Romov. Po nekaterih ocenah naj bi v tem času 

nasilne smrti umrlo okrog 600 000 Romov (Gašperšič, 2004). 

 

Klopčičeva ugotavlja, da je v preteklosti opaziti izrazito odklonilen pristop do specifičnega 

življenja Romov (Klopčič 2006a in Klopčič 2006b).  

 

»Iz obnašanja oblasti v preteklosti je razviden izrazito odklonilen pristop do specifičnega 

načina življenja Romov, ko so oblasti zahtevale ažurno spremljanje podatkov o gibanju in 

naselitvi Romov v posameznih občinah. Namen teh seznamov pa je bil pregon, izgon ali 

nasilno naseljevanje Romov na določenem mestu. To je za Rome pomenilo pregrade v 

medsebojnih stikih ter zapiranje v lastni svet izključno znotraj romske skupnosti, kjer se je 

utrjevalo nezaupanje v kakršne koli ukrepe oblasti ali Neromov nasploh« (Klopčič 2006b, str. 

48). 

 

Zgodovina odnosov med Romi in Neromi torej ne govori v prid uspešni medkulturni 

komunikaciji in uspešni integraciji Romov. Ker ima velik vpliv na to kultura, je v 

nadaljevanju predstavljena romska kultura. 

 

2.2.2 Romska kultura  

 

Zdi se, da o Romih, ki živijo med nami že nekaj stoletij, ne vemo prav veliko. »Kje iskati 

vzroke za nepoznavanje romske zgodovine in Romov, ki živijo med nami? Eden izmed 

vzrokov se morda skriva tudi v tem, da v njihovi zgodovini ni velikih dogodkov in velikih 

oseb« (Gašperšič 2004, str. 77). Romi so že zaradi svoje kulture, stila oblačenja, načina 

bivanja, glasbe, jezika obravnavani za drugačne, druge, tuje. Romi so sprva veljali za 

nomadsko ljudstvo, saj so se po Evropi neprestano selili. Nomadstvo oziroma preseljevanje še 

danes smatramo kot del romske kulture (Urh, 2002). »Kako integrirati takšne manjšinske 

skupine, je prav gotovo težavno, vsekakor pa je nujno potrebna integracija, saj nobena 

družbena skupina ne more obstajati v izolaciji kot nek ločen podsistem družbe. Rome 

uvrščamo med pripadnike najnižjih slojev, ki jih prizadeva revščina, hkrati pa med etnične 

manjšine, uvrščene na dno etnične stratifikacijske strukture« (Klinar 1991, str. 24). 

 

Na področju kulturne dejavnosti je potrebno med pomembnimi aktivnostmi države izpostaviti 

Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2008–2011, ki ohranja spodbujanje 
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kulturnega razvoja romske skupnosti. Ministrstvo za kulturo sicer že od leta 1993 ustvarja 

pogoje za kulturno dejavnost romske skupnosti ter pri tem izhaja iz izraženih potreb 

pripadnikov le-te in zagotavlja pogoje za njihovo participacijo pri ukrepih, ki so jim 

namenjeni. Prav tako je Državni zbor RS februarja leta 2008 sprejel novi Zakon o varstvu 

kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/2008),  ki v svojih določbah v celoti vključuje tudi 

romsko skupnost. Že leta država sofinancira delovanje romskih društev, prireditve, 

publikacije, predavanja in izdajanje časopisov (Urad za narodnosti, 2012a). 

 

Medkulturne razlike in razlike v obnašanju, ki se pojavljajo pri primerjavi dveh kultur, so zelo 

pomemben dejavnik uspešne medkulturne komunikacije, zato smo v nadaljevanju predstavili 

osnovne značilnosti slovenske in romske kulture. Mumel in Marzidovšek sta pri raziskovanju 

kulture Slovencev opredelila pet posameznih kulturnih dimenzij, in sicer način vzpostavitve 

stikov, družbeno usmerjenost posameznika, načini odvijanja pogovorov, odnos do časa in 

način izražanja. Vsaka dimenzija predstavlja neke specifične značilnosti in načine odzivov 

posameznikov posameznih kultur. Skupek vseh petih dimenzij posamezne kulture tvori 

povezano celoto kulturnih značilnosti posameznega naroda. Značilnosti vsake od kultur 

predstavljajo kulturni profil; večje so razlike v določeni dimenziji, tem bolj sta si  kulturi med 

seboj različni in tudi medkulturna komunikacija je težja. Kulturni profil kot dejavnik 

medkulturne komunikacije ima tako velik vpliv na uspešnost komunikacije (Mumel in 

Marzidovšek, 2005). Avtorja sta izdelala profil slovenske kulture z naslednjimi značilnostmi
3
: 

 dimenzija način vzpostavitve stikov: Slovenci imajo delno neposreden način 

vzpostavitve stikov (razred 3); 

 dimenzija družbena usmerjenost posameznika: Slovenci imajo pretežno 

individualistično usmerjenost (razred 2). Bolj kot družbeni interesi so v ospredju 

človekovi osebni interesi. Več jim pomeni družina. Pri druženju se rajši orientirajo na 

sorazmerno ozek krog prijateljev in znancev; 

 dimenzija način odvijanja pogovorov: Slovenci imajo pretežno neformalen način 

odvijanja pogovorov (razred 2); 

 dimenzija odnos do časa: Slovenci imajo pretežno monokron odnos do časa (razred 

2), saj v večini primerov spoštujejo dogovorjeno uro in dogovor na splošno; 

                                                 
3
 Pri vsaki kulturni dimenziji sta avtorja opredelila kulturni profil Slovencev v razponu od 1 do 6, pri 

čemer predstavlja razred 1 eno skrajnost dimenzije (npr. izrazito neposreden način vzpostavitve) in 

razred 6 drugo skrajnost kulturne dimenzije (npr. izrazito posreden način vzpostavitve) (Mumel in 

Marzidovšek 2005, str. 79). 
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 dimenzija način izražanja: Slovenci imajo pretežno zadržan način izražanja (razred 2) 

(Mumel in Marzidovšek, 2005). 

 

Pri pregledu literature nismo zasledili izdelanega kulturnega profila za romsko populacijo, 

zato smo v nadaljevanju opisali nekaj značilnosti romske kulture. Specifičnost Romov je 

zajeta v njihovi kulturi, ki je z marsikaterega vidika problematična, saj je v kontrastu z 

modernimi navadami in običaji (npr. hoditi na delo, v šolo in podobno). Razlike v kulturi med 

Romi in Neromi se kažejo na različne načine. »Ko Romi govorijo o sebi, se vedno izražajo v 

primerjavi s »civili«, v Beli krajini pa uporabljajo primerjavo s »kmeti«. To sta izraza, s 

katerima Romi sami izražajo mejo med mi in oni, pri čemer se zavedajo slabšalnega pomena 

do izraza Rom, ki je večja v slovenski družbi, saj  so vsakodnevno izpostavljeni različnim 

diskriminacijam« (Urh 2002, str. 18). 

 

Večina avtorjev romsko kulturo povezuje z romskim jezikom in njihovo folkloro, plesom in 

glasbo. Slovenskim romologom je skupno mnenje o povezanosti romske kulture z Indijo in 

nomadstvom. V nekaterih primerih povezujejo kulturo Romov z naravo, v slovenski 

romologiji pa se velikokrat povezuje z nomadstvom. Večinska populacija Romov ne povezuje 

s kulturo, pač pa s primitivizmom (Janko Spreizer, 2002). »Največja napaka Romov je 

njihova drugačnost od večinskega prebivalstva. Od večinskega prebivalstva se razlikujejo po 

videzu (barvi kože), imajo drugačno kulturo, vrednote in navade, so neprilagodljivi in imajo 

previsoko nataliteto« (Gnezda in drugi 2006, str. 133).  

 

»Za romsko etnično skupino bi lahko rekli, da imajo identiteto skupine, ki jo povezuje 

odklonilnost vedenja. Mejo Romov z drugimi skupinami opredeljuje prav odklonilnost v 

njihovih normah in vrednotah v primerjavi z drugimi. Identiteto romske populacije 

opredeljujejo za njih značilna pravila, ki postanejo najbolj vidna, ko jih na negativen način 

opredeli ostalo prebivalstvo« (Petkovič v Janko Spreizer 2002, str. 282). Po Pogačnikovem 

mnenju naj bi bili za Rome namreč stresni prav stalna naselitev in zaposlitev: »Če 

upoštevamo, da je že stalna naselitev v nekem smislu za Cigane stres, je prav tako na primer 

redna zaposlitev, posebno pri starejših prebivalcih, nekaj proti njihovi tako psihologiji kot 

tradiciji nedojemljiva« (Janko Spreizer 2002, str. 253). 

 

Postopoma bolje spoznavamo način življenja, vrednote, zgodovino, navade neke kulture, ko 

komuniciramo z ljudmi različnih kultur. Z razvojem trajnejših in trdnejših medsebojnih 
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odnosov vse te dimenzije njihovega življenja bolje razumemo in lahko celo razvijemo 

empatijo. Ko odkrijemo, da naš način zadovoljevanja osnovnih potreb in želj ni edini možen 

način, začnemo razvijati tudi tolerantnost do drugačnosti (Jelovac in Rek, 2010).  

 

Romska skupnost ima pomembno vlogo pri romski kulturi in pri prenašanju znanja romske 

zgodovine, tradicionalnih veščin in romskega jezika. V vseh državah, razen z nekoliko 

manjšim odstotkov na Madžarskem, so romske skupnosti pomemben vir znanja o njihovi 

kulturi (Program ZN za razvoj/Mednarodna organizacija dela UNDP/ILO, 2002). V omenjeni 

raziskavi so ugotovili, da Romom spoštovanje človekovih pravic pomeni »iskanje 

zaposlitve«, da »živijo brez lakote« ter zelo pomembno se jim zdi  »Imeti enak življenjski 

standard kot ostali ljudje v družbi«. Z raziskavo so ugotovili, da romska skupnost in okolica 

igrata pomembno vlogo pri posameznikovem razvoju in socializaciji, zato je malo verjetno, 

da lahko spremenimo individualno vedenje in mnenje Romov. V raziskavi opozarjajo, da so 

imele vse države Srednje in Vzhodne Evrope v obdobju komunizma podobno politiko, in 

sicer vključevanje Romov na asimilacijski način, brez udeležbe Romov. Po propadu sistema 

države niso nadaljevale strategij v zvezi z integracijo in asimilacijo Romov in so sedaj 

prizadevanja za razvoj strategij za vključevanje romskih skupnosti težje (Program ZN za 

razvoj/Mednarodna organizacija dela UNDP/ILO, 2002 in Informacijska služba urada OZN 

UNIS, 2003). Prav tako na vključevanje romske skupnosti in reševanje romske problematike 

vplivajo številni stereotipi in predsodki glede Romov, ki so predstavljeni v naslednjem 

poglavju. 

 

2.2.3 Stereotipi in predsodki glede Romov 

 

Stereotip je mnenje posameznika, ki si ga ustvari s pomočjo posrednega vira informacij 

(množični mediji, izkušnje in mnenja drugih). Stereotip je prej poenostavljeno, napačno, 

pridobljeno od drugih virov in odporno na spremembe ob novih izkušnjah kot pa 

diferencirano, kompleksno in pravilno mnenje. Etnične skupine, ki ne predstavljajo 

večinskega prebivalstva, se redko prikazujejo na televiziji, in še to večkrat v komičnih 

položajih. Liki, ki predstavljajo etnične skupine, so na televiziji pogosto brezposelni in nasilni 

(Erjavec in Volčič, 1999). Etnični stereotipi so poenostavljenje in neutemeljene sodbe o 

narodih ali nacionalnih skupinah oziroma pripadniki teh skupin. Nastanejo s posplošitvijo 

nekih značilnosti in lastnosti, ki so deloma celo točne, na cel narod ali skupino. Vsakdanji 

govor je poln takih stereotipov. Zaradi poenostavljenosti stereotipov pa je njihova objektivna 
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utemeljenost vprašljiva. Lastnemu narodu vedno dajemo pozitivne ocene in te ocene so si pri 

različnih narodih podobne (na primer marljivost, inteligentnost, naprednost, miroljubnost) 

(Gnezda in drugi, 2006). 

 

V vsakdanjem govoru ima ime Cigan vrsto negativnih pomenov. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika na primer predstavlja cigana kot: »1. Pripadnik iz Indije priseljenega 

ljudstva, navadno brez stalnega bivališča: pravili so, da cigani kradejo otroke; ogrski cigani; 

tolpa ciganov; črn kot cigan; laže kot cigan … 2. zvit, lahkomiseln ali malopriden človek: to ti 

je pravi cigan; še hujši cigan je, kot si ti; potepa se, cigan/ kot psovka cigan ciganski«. Kot 

primere rabe besede cigan v slovenskem jeziku navaja: »je tak cigan slabo oblečen; pri nas je 

kot pri ciganih vse je v neredu; smeje se kot cigan belemu kruhu široko, na vsa usta« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika 2005, str. 85). 

 

»Beseda Cigan prikliče v spomin vrsto podob eksotičnega nomadskega ljudstva in njegovega 

načina življenja. Če rečemo Cigan ta in ta, ne povemo zgolj, da govorimo o določeni osebi, 

temveč to osebo tudi natančno označimo glede na njen zunanji videz, način življenja, običaje 

in navade ter vire preživljanj« (Jezernik 2006, str. 7). Uletova pojasnjuje, da sodobne 

predsodke spremljajo šibka čustva, zato pa bolj prevladujeta hladno nezanimanje in tihi prezir 

do drugačnosti. To je nekaj drugega kot tradicionalne oblike diskriminacije, ki so bile odkrite, 

neposredne, javne in afektirane (Ule, 2005). Avtorica v nadaljevanju poudarja, »da tipična 

sodobna oblika izražanja kakega predsodka je »nič nimam proti Romom, ženskam, 

homoseksualcem, toda …«, pri čemer izza »toda« sledi kako navidezno splošno dejstvo, ki 

meče dozdevno slabo luč na Rome in druge. Na primer »mnogi živijo na račun socialne 

podpore in se izogibljejo delu« ali »ne znajo ravnati z denarjem« ali »dajejo slab zgled 

otrokom«. Vzporedno s tem se spreminjajo tudi vsebine predsodkov« (Ule 2005, str. 25).  

 

Mnogi od 10-12 milijonov Romov
4
, kolikor jih po ocenah živi v Evropi, se vsak dan srečujejo 

s predsodki, nestrpnostjo, diskriminacijo in socialno izključenostjo. So marginalizirani in 

živijo v slabih socialno-ekonomskih razmerah (Evropska komisija, 2011). »Do sedaj je bil 

družbeni položaj Romov marginaliziran s strani širše družbene skupnosti na vseh področjih 

                                                 
4
 Izraz Romi se podobno kot v drugih političnih dokumentih Evropskega parlamenta in Evropskega 

sveta uporablja kot skupni izraz za skupine prebivalstva z bolj ali manj podobnimi kulturnimi 

značilnostmi, kot so Sinti, Kalé, potujoče skupine (Travellers, Gens du voyage) itd., ne glede na to, ali 

gre za skupine, ki prebivajo na enem mestu ali ne; po ocenah okrog 80 % Romov prebiva na enem 

mestu (SEC 2010 v Evropska komisija, 2011). 
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družbenega in političnega življenja. Večina stališč in ocen še vedno temelji na podlagi 

predsodkov« (Klopčič 2007, str. 241). Da je negativen odnos do Romov v Evropi vsesplošen 

pojav, nakazujejo tudi zgodbe, pregovori in ljudske pesmi, v katerih so Romi prikazani kot 

ljudje, ki se selijo iz  kraja v kraj in prinašajo nesrečo povsod, kamor pridejo. Takšno 

negativno mnenje temelji tako na drugačnosti Romov kot na neprijetnih izkušnjah, ki v 

odnose med Romi in Neromi vnašajo nezaupanje (Gašperšič, 2004). Za sodobne predsodke je 

značilno navezovanje na razlike, ki so neposredno opazne, na primer razlike v izobrazbi, 

kulturni ravni, religiji, v telesnem in duševnem zdravju, življenjskem stilu. Tradicionalni 

rasistični diskurz zamenjujejo prikrite in posredne oblike, kjer se rasni pojmi niti ne 

pojavljajo, vendar tak diskurz vseeno učinkuje kot stigmatizacija in diskriminacija etničnih ali 

drugih skupin. Predsodki nastopajo kot sestavina nenehnih dialogov in razprav znotraj 

družbenih skupnosti. Pri tem govorci govorijo, tako da so v skladu s svojo referenčno skupino 

(Ule, 2005).  

 

Drugi avtorji (Erjavec in drugi, 2000) stereotipe o Romih v slovenskih medijih delijo v tri 

skupine: 

1. Romi so agresivni, nevarni in nagnjeni h kraji. Kot akterji negativno ovrednotenih dejanj 

pomenijo grožnjo družbenemu redu. 

2. Romi so nedelavni, leni in živijo od socialne pomoči. S tem ogrožajo naše 

družbenoekonomske interese in ekonomski red. 

3. Romi se od večinskega prebivalstva razlikujejo po videzu, imajo drugačno kulturo, 

mentaliteto in obnašanje. Poleg tega imajo previsoko nataliteto. Pomenijo grožnjo našemu 

kulturnemu redu (Erjavec in drugi 2000, str. 7). 

 

»Romi v medijih redko nastopajo kot posamezniki in je tako občinstvu onemogočena 

identifikacija z akterji in možnost objektivne presoje dogodka ali dejanja. Vsiljene predstave o 

Romih so v nas tako močno prisotne, da ne dopuščajo dvomov o njihovih negativnih 

značilnostih. V zvezi z Romi se namreč vedno govori le o problemih, o romski problematiki« 

(Erjavec in drugi 2000, str. 7). Makarovič in Rončević pravita: »Hitro lahko opazimo 

pomembne razlike v količini prispevkov o različnih etničnih manjšinah. 52 % vseh 

prispevkov govori o romski manjšini« (Makarovič in Rončević 2006, str. 48). 

 

»Konfliktne situacije nastajajo skoraj vedno, ko Romi in civili stopijo v medsebojne odnose. 

Zaradi takšnih zavračanj se niti ne morejo niti ne želijo integrirati v večinsko družbo, temveč 
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raje vzdržujejo ustaljene strategije sobivanja s čim manj stiki z okoljem« (Repič 2006, str. 

210). Po drugi strani je medijska pozornost pogojena z obstojem konflikta, napetosti, 

problema in podobno. To je značilno tako za poročanje množičnih medijev na splošno kot za 

poročanje o manjšinah (Makarovič in Rončević, 2006).  

 

Prav tako so številne študije pokazale, da etnocentrizem lahko privede do negativnih 

stereotipov, predsodkov, negativnega vedenja proti članom etnične manjšine. Pomembna 

dejavnika, ki zmanjšujeta etnocentrizem, sta raven medkulturne komunikacije in 

večkulturnosti (Dong in drugi, 2008). »Medetične napetosti lahko pomembno vplivajo na 

družbeno kohezivnost z dvema mehanizmoma. Prvič, lahko vplivajo na socialni položaj 

manjšin, ker lahko vodijo do socialne neenakosti in izključevanja velikih delov populacije. 

Drugič, lahko vodijo k eroziji medsebojnega zaupanja ali celo do odkritih konfliktov, s čimer 

negativno vplivajo na komunikacijo in sodelovanje« (Rončević 2009, str. 35).  

 

Republika Slovenija je kot prva država članica Evropske unije v letu 2008 uradno pristopila k 

izvedbi ene najpomembnejših ozaveščevalnih kampanj v okviru skupnega programa Sveta 

Evrope in Evropske komisije na področju odpravljanja predsodkov glede Romov – kampanje 

»DOSTA
5
! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!«, z navezavo stikov s Svetom 

Evrope in generalnim sekretarjem omenjene organizacije, Terryem Davisom (Urad za 

narodnosti, 2012a).  

 

»Dejstvo, da ne obstaja zadovoljiva medkulturna komunikacija med Romi in Neromi, močno 

vpliva tudi na uspešno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v Evropi. Tudi v 

najnovejšem obdobju evropske zgodovine se kolektivni pritisk na pripadnike romske skupnosti 

stopnjuje celo do fizičnega nasilja v konkretnih okoljih. Gradiva mednarodnih organizacij, 

strokovna literatura, izkušnje Romov in romskih združenj za diskriminacijo, nestrpnost in 

predsodke do romske skupnosti označujejo kot temeljno oviro za njihovo vključevanje v 

družbo« (Klopčič 2004, str. 188). 

 

V študiji Fundacion Secretariado Gitano
6
 (FSG) iz leta 2009 so ugotovili, da je potrebno 

prekiniti krog revščine, ki se prenaša iz generacijo v generacijo. V mnogih državah članicah 

namreč Romi predstavljajo velik delež šoloobveznih otrok in tako tudi bodoče delovne sile, ta 

                                                 
5
 Dosta je beseda, ki jo uporabljajo Romi in pomeni dovolj  (Urad za narodnosti, 2012a). 

6
 Študija je bila osredotočena na Bolgarijo, Češko republiko, Grčijo, Portugalsko, Romunijo , Slovaško 

in Španijo (FSG, 2009). 
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delež pa še narašča. Ugotovili so, da je romska populacija mlada, saj je 35,7 % mlajših od 15 

let
7
. Povprečna starost Romov je 25 let, v celotni populaciji EU pa 40 let (FSG, 2009). Med 

72 % in 100 % gospodinjstev v EU je priključenih na javni vodovod (FSG 2004 v Evropska 

komisija, 2011). Položaj Romov pa je veliko slabši. Njihove pogoste slabe bivalne razmere 

vključujejo nezadosten dostop do storitev javnih služb, na primer oskrbe s pitno vodo, 

električno energijo ali plinom. Romi, ki ne prebivajo na enem mestu, pa pogosto težko 

najdejo kraj z dostopom do vode (Eurostat, 2006). To negativno vpliva na njihovo zdravje in  

splošno vključenost v družbo (Evropska komisija, 2011). 

 

Izvajanje in uspeh nacionalnih strategij za vključevanje Romov je v veliki meri odvisen od 

učinkovite in zadostne dodelitve nacionalnih virov. Samo s financiranjem na ravni EU seveda 

ne bo mogoče razrešiti položaja Romov. Za Evropski socialni sklad je bilo v obdobju 2007   

2012 dodeljenih 9,6 milijard EUR za ukrepe, namenjene socialno-ekonomskemu vključevanju 

prikrajšanih oseb, med drugim marginaliziranim Romom, in 172 milijard EUR izrecno za 

ukrepe, namenjene vključevanju Romov (Evropska komisija, 2011).  

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor prav tako poudarja pomembnost vzpostavitve 

medkulturnega dialoga z Romi. »Dialog je po svoji naravi vedno interaktiven proces, ki gradi 

na enakopravnosti partnerjev v dialogu in dopušča sodelovanje. V okviru medkulturnega 

dialoga je mogoče odpravljati predsodke in graditi zaupanje. Prav odpravljanje predsodkov in 

stereotipov na obeh straneh se zdi odboru bistveni pogoj za konkretne korake za boljše sožitje 

in resnično enake možnosti« (Sigmund 2011, str. 248/60 – 248/63). 

 

2.3 Prostorska romska problematika 

 

2.3.1 Romska problematika 

 

»Zavedanje, da se romske skupine niso popolnoma vključile v družbo, v kateri živijo, je staro 

skoraj toliko kot sama zgodovina sobivanja Romov z Neromi. Da Romi živijo drugače in v 

drugačnih pogojih, so se zavedali tako v preteklosti kot danes. Poskusi reševanja romskega 

vprašanja pa so bili zelo različni« (Gašperšič 2004, str. 79). Na splošno velja, tako v 

znanstveni literaturi kot v poročilih mednarodnih institucij in nevladnih organizacij, da se 

                                                 
7
 V celotni populaciji EU je 15,7 % prebivalcev  mlajših od 15 let (FSG, 2009). 
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romska manjšina še naprej srečuje z neugodnimi življenjskimi razmerami, kot so socialna 

izključenost, diskriminacija s strani večinske družbe, slab dostop do socialnega varstva in 

javnih storitev (Program ZN za razvoj/Mednarodna organizacija dela UNDP/ILO 2002; 

Svetovna banka 2005; Evropska komisija 2011).  

 

Kompleksnost celotne romske problematike ne omogoča reševanja le-te s preprostimi ukrepi. 

Problematiko lahko razdelimo v naslednje sklope: izobraževalna problematika, zaposlitvena 

problematika, prostorska (infrastrukturna in bivanjska) problematika, problematika socialnega 

varstva in problematika romske skupnosti pri oblikovanju javnih politik lokalnega pomena 

(Zapis posveta Državnega sveta, 2004). Razni ukrepi za reševanje romskega problema se 

vrstijo od konca prva svetovne vojne, odnosi med Romi in njihovimi sosedi pa se slabšajo 

zaradi potovanja Romov in njihovega priložnostnega načina preživljanja. Med drugo svetovno 

vojno so Romi na slovenskem prostoru čutili preganjanje. Madžari so jih vpoklicali v vojsko, 

zaradi izogibanja vojaški službi pa je sledilo preganjanje. Nemške oblasti so gorenjske Sinte 

najprej zaprle in nato preselile v Srbijo. Po vojni so se pojavili poskusi preseljevanja romskih 

družin v Vojvodino in na Kočevsko, vendar so se vedno znova vračali tja, od koder so jih 

preselili. Tudi zaposlovanje Romov je še naprej ostalo problem, ki so ga reševali le v 

manjšem obsegu (Gašperšič, 2004). »Romska revščina je povezana z nizkim prirojenim 

etničnim statusom in ugotavlja, da so na romsko prebivalstvo uperjeni procesi diskriminacije, 

segregacije, etnične distance in socialne dezorganizacije. Z večinskim prebivalstvom so 

pogosto v konfliktnih odnosih in odnosih nasprotovanja, kar je izraženo v predsodkih in 

stereotipih« (Klinar 1991, str. 24). 

 

Po uradnih podatkih o zaposlenosti je po statističnem popisu 2002 (Statistični urad Republike 

Slovenije, 2002) v Sloveniji  najmanj zaposlenih  med Romi. Tudi brezposelnih in nezmožnih 

za delo je največ med Romi. Pogostnost Romov se s starostjo znižuje. Novejši ko je popis, 

večjo rodnost romskega prebivalstva opažamo (Šircelj, 2003). »Poleg tega tudi neurejene 

bivalne razmere predstavljajo izhodišče za marsikatero drugo problematiko oziroma težave, s 

katerimi se sooča romska skupnost, še posebej pri doseganju ustrezne stopnje izobrazbe, 

poklicnih kvalifikacij, informiranosti, dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev, 

uspešnosti na trgu dela in sodelovanju v javnem življenju na različnih področjih« (Vlada 

Republike Slovenije 2010, str. 7). Romi so zaradi nizke izobraženosti večkrat zastopani med 

nekvalificiranimi delavci, kar je privedlo do škode na trgu dela in njihove odvisnosti od 
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sistema socialnega varstva. To stanje povzroča začarani krog revščine, hkrati pa ovira dostop 

do kakovostnega izobraževanja (Milcher in Zigova, 2005). 

 

Baclija in Hacek sta v obdobju od junija 2004 do marca 2005 izvedla raziskavo, v kateri sta 

opravila intervjuje z 19 romskimi svetniki in 20 župani
8
 v Republiki Sloveniji. Ugotovila sta, 

da tretjina anketiranih meni, da je največja ovira za vzpostavitev boljšega sodelovanja romske 

skupnosti z lokalno skupnostjo romska skupnost sama. Po njihovem mnenju so ključni razlogi 

za spopade in nesoglasja med Romi in Neromi kriminalno vedenje Romov, neustrezno in 

nesprejemljivo vedenje, pomanjkanje izobrazbe in slabo finančno stanje romske skupnosti. 

Romski svetniki menijo, da ima veliko vlogo pri vzpostavljanju enakovrednega sodelovanja 

država, saj se romska vprašanja ne rešujejo na državni ravni, ampak na nivoju občin. Na tem 

nivoju problematiko rešujejo župani, ki se na eni strani z mnenjem romskega svetnika 

strinjajo, na drugi strani pa so župani, ki s svojimi predsodki ovirajo normalno vključevanje 

romske skupnosti v lokalno skupnost (Baclija in Hacek, 2007). 

 

2.3.2 Opredelitev prostorske romske problematike 

 

Prostorska (infrastrukturna in bivanjska) problematika se kaže na ta način, da večina Romov 

živi v t.i. romskih naseljih, ki so praviloma odmaknjena in izolirana od zaselkov ostalih 

prebivalcev (Zapis Posveta Državnega sveta, 2004).  Na podlagi izraženih potreb romske 

skupnosti in poznavanje razmer na terenu se ocenjuje, da se pripadniki romske skupnosti 

srečujejo z največjimi težavami na področju bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja in 

zdravstvenega varstva. Iz tega razloga so ta področja identificirana in določena kot prioritetna 

in kot taka v tem trenutku zahtevajo največjo pozornost ter konkretne kratkoročne in 

dolgoročne ukrepe za izboljšanje stanja. Poleg teh prioritetnih področij pa država že namenja, 

in mora v prihodnje še dodatno namenjati, posebno pozornost tudi ohranjanju in razvoju 

različnih oblik romskega jezika in kulture, informativne in založniške dejavnosti, 

vključevanju Romov v družbeno in politično življenje ter osveščanju tako večinskega kot 

manjšinskega prebivalstva o obstoju diskriminacije in boju proti njej, zavedanju predsodkov 

posameznikov, še posebej javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki 

romske skupnosti (Vlada Republike Slovenije, 2010). 

                                                 
8
 Strukturirani intervjuji so bili izvedeni v naslednjih občinah: Cankova, Kuzma, Črešnovci, Murska 

Sobota, Črnomelj, Dobrovnik, Turnišče, Kočevje, Krško, Novo mesto, Lendava, Puconci, Metlika, 

Semič, Rogaševci, Tišina, Trebnje, Šentjernej in Beltinci (Baclija in Hacek 2007, str. 167). 
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Pri pregledu izvedenih raziskav na temo romske problematike smo na evropskem območju 

opazili vrsto raziskav, ki se nanašajo na izobraževanje in posledično na zaposlovanje Romov 

ter diskriminacijo Romov kot manjšine. Analiz s področja bivanjske in prostorske 

problematike smo pa zasledili zelo malo.  

 

2.3.3 Prostorska romska problematika v Evropi 

 

Glede na poročilo Agencije Evropske Unije za temeljne pravice je marginalizirana romska 

skupnost v smislu stanovanjskih razmer vsesplošni problem Evropske unije, čeprav obstajajo 

znatne razlike na nacionalni ravni držav članic (Boccagni in drugi, 2008). »Poleg tega se 

pojavlja bojazen v lokalnih skupnostih, da Romi lahko dobijo dostop do javnih storitev v 

veliko večjem obsegu, kot si to zaslužijo« (Boccagni in drugi 2008, str. 67). »Od leta 2010 se 

lahko 2 % celotnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nameni za izdatke za 

stanovanjske objekte marginaliziranih skupnosti, vključno z Romi. To zagotavlja potencialno 

izboljšanje stanovanjskih problemov Romov, vendar se pojavljajo pomanjkljivosti pri 

upravljanju teh sredstev na lokalni ravni« (Bartlett in drugi 2011, str. 217). Pri tem 

ugotavljajo, da se pojavlja velika zadržanost in pomanjkanje osveščenosti o teh možnostih 

financiranja, kar predstavlja veliko oviro za izvajanje uspešne strategije vključevanja Romov 

(Bartlett in drugi, 2011). 

 

V nekaterih državah so po vstopu v EU sredstva EU pomembno prispevala pri urejanju 

infrastrukture, saj gre za visoke stroške. Pomembni programi so usmerjeni v financiranje več 

sektorske pobude, ki združuje infrastrukture in stanovanjske probleme ter izobraževanje in 

zaposlovanje. Lokalizirani občinski projekti glede stanovanjske problematike Romov, ki so 

sofinancirani iz občinskih in vladnih finančnih virov, so pokazali, da so ti projekti ustrezni in 

za romsko skupnost pri politični volji in podpori (Guy in drugi, 2010). Evropski romski 

informacijski center (European Roma Information Office - ERIO) ugotavlja, da programi EU 

in kampanje ne obravnavajo romske problematike in romske skupnosti v zadostni meri. V letu 

2008 je ERIO izvedla raziskavo o vključenosti Romov v Evropsko leto medkulturnega 

dialoga 2008. Pri tem so ugotovili, da so le države z veliko populacijo Romov posvetile dele 

svojih programov za reševanje romske problematike, ostale države se niso odzvale (Evropski 
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romski informacijski center ERIO
9
, 2008). V evropskem prostoru je sicer izvedenih nekaj 

študij, vendar Slovenija aktivno ni vključena vanje. Eden od zelo zanimivih evropskih 

projektov, s katerim želijo izboljšati socialno-ekonomsko vključevanje Romov se imenuje 

»Dekada vključevanja Romov 2005   2015«. Projekt vključuje vlade, priznane vladne in 

nevladne organizacije (Svetovna banka, Evropski parlament, Program ZN za razvoj UNDP, 

UNICEF, Svetovna zdravstvena organizacija idr.) ter romsko in drugo civilno družbo. Namen 

projekta je pospešiti izboljšanje zaščite in vključevanja Romov, hkrati pa na pregleden in 

merljiv način spremljajo napredek projekta. Projekt se osredotoča na področja izobraževanja, 

zaposlovanja, zdravja in bivanjskih pogojev, torej na romsko problematiko. Vsaka od držav
10

,  

ki sodelujejo v projektu, ima razvit nacionalni akcijski načrt,  v katerem so izdelani določeni 

cilji in kazalniki. Slovenija ima kot trinajsta država status države opazovalke. V okviru tega 

projekta je bila izvedena kvalitativna raziskava o »Odnosu do Romov v srednji Evropi«, in 

sicer je raziskava potekala v 8 državah (Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Madžarska, 

Makedonija, Romunija, Srbija, Slovaška) v juniju 2005. V polovici držav, v katerih so izvajali 

raziskavo, neromsko prebivalstvo meni, da so strpni do drugačnih ter do etničnih in verskih 

manjših, odstopanja se kažejo na Hrvaškem, Makedoniji, Srbiji ter Slovaški. Skoraj vsi so 

izpostavili negativne pomisleke glede Romov, skupaj z njihovimi negativnimi lastnostmi. 

Neromi in Romi so sami odgovorni za stanje, ki je prisotno. Romi bi morali storiti več in 

pokazati večji interes, da bi se kakovost njihovega življenja izboljšala, menijo Neromi, a tukaj 

se pojavi problem, saj  se  Romi ne čutijo odgovorni za svoje življenjske razmere (Dekada 

vključevanja Romov 2005   2015; Svetovna banka 2005).  

 

»V Evropi relativno visok delež romskega prebivalstva živi v neprimernih stanovanjskih 

razmerah (podstandardna bivališča in barake), kar negativno vpliva na njihovo zdravje. Romi 

doživljajo visoko stopnjo diskriminacije pri dostopu do stanovanja« (FSG 2010, str. 8). 

Ukvarjanje s socialno-ekonomskimi vprašanji je vedno težje kot izvedba gradnje in ureditve 

romskih naselij. Praksa po vsem svetu namreč priča, da je sicer sodelovanje lokalnih 

prebivalcev ponavadi težko doseči, a je to edino jamstvo za učinkovito reševanje romske 

                                                 
9
 Vprašalnik je bil s strani ERIO poslan v 15 držav, in sicer Avstrija, Bolgarija, Češka, Finska, 

Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in 

Anglija. Na anketo je odgovorilo le 7 držav, in sicer Bolgarija, Finska, Poljska, Romunija, Slovaška, 

Nemčija in Anglija (Evropski romski informacijski center ERIO, 2008). 
10

 V projekt je vključenih 12 držav, in sicer Albanija, BIH, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, 

Makedonija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovaška in Španija. Vse omenjene države imajo 

pomemben delež romske manjšine s slabšim gospodarskim in ekonomskim položajem (Svetovna 

banka 2005, str. 2). 
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problematike (Slaev, 2007). V nadaljevanju bomo predstavili še mednarodno raziskavo
11

 

organizacij Programa ZN za razvoj in Mednarodne organizacije dela (UNDP/ILO), ki je bila 

izvedena v petih državah srednje in vzhodne Evrope (Bolgarija, Češka, Madžarska, Romunija 

in Slovaška). V raziskavi se sprašujejo, zakaj se položaj Romov v srednji in vzhodni Evropi ni 

izboljšal v zadnjem desetletju, ali so Romi dejansko pripravljeni na vključitev v družbo ali 

raje ostanejo izolirani s svojo kulturno različnostjo. Močan dejavnik za takšno stanje 

predstavlja revščina. Diskriminacija romske skupnosti je pogosto rezultat in ne vzrok. 

Integracija romske kulture je dvosmerni proces. To pomeni, da so določene spremembe in 

prilagoditve potrebne tako s strani Neromov kot tudi s strani Romov. Dohodki romskih 

gospodinjstev so zelo odvisni od socialnih pomoči in drugih dohodkov (pokojnine, otroški 

dodatki ipd.), medtem ko je njihova udeležba v gospodarstvu relativno omejena. Vključevanje 

Romov v družbeno okolje je na ta način neenakomerno, saj so družbena  skupina, ki prejme 

več državne pomoči, kot jo prispevajo državi (Program ZN za razvoj/Mednarodna 

organizacija dela UNDP/ILO, 2002). 

 

V zadnjih desetletjih lahko v Evropi opazimo velik napredek na področju manjšinskega 

varstva, ki se uresničuje preko raznih strategij za izboljšanje življenjskih pogojev Romov. 

Republika Slovenija je kot članica EU ratificirala številne mednarodne konvencije in 

dokumente s področja enakosti, reševanja romske problematike in nediskriminacije Romov, 

vendar je kljub temu napredek pri reševanju tovrstne problematike počasen. Življenjski pogoji 

Romov še vedno ostajajo dokaj neurejeni. V zadnjem desetletju 20. stoletja se je Romom 

posvečalo več pozornosti tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Kljub temu pogosto 

opažamo, da številni poskusi mednarodnih in nacionalnih politik za izboljšanje položaja 

Romov, nimajo bistvenega vpliva na izboljšanje socialnega, političnega in ekonomskega 

položaja Romov. Zdi se, da strategije reševanja razvijajo sistematično kot kombinacije metod 

socialnega pristopa, izvajanja pravic manjšin in preprečevanje diskriminacije in kršenja 

romskih pravic. Kljub temu nacionalne strategije, akcijski načrti in sprejeti ukrepi pogosto 

nimajo želenega učinka, saj to ni dovolj, če ni ustreznega sodelovanja med državnimi organi, 

civilno družbo in romskim prebivalstvom (Polzer-Srienz, 2007). 

                                                 
11

 Raziskavo je izvedla organizacija Združenih narodov v okviru Razvojnega programa ZN za razvoj v 

Bratislavi (Slovaška) s pomočjo raziskovalcev in predstavnikov Romov iz petih evropskih držav, pri 

čemer so raziskovalci analizirali vse aspekte t.i. romske problematike (zaposlovanje, zdravstvena 

oskrba, izobraževanje ipd.). Raziskava je temeljila na reprezentativnem vzorcu 5034 anketiranih 

Romov, starejših od 18 let,  iz petih držav srednje in vzhodne Evrope v obdobju november 2001 do 

januarja 2002 (Program ZN za razvoj/Mednarodna organizacija dela UNDP/ILO, 2002). 
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2.3.4 Prostorska romska problematika v Sloveniji 

 

Čeprav je Slovenija vložila v projekte in programe družbene integracije Romov in 

odpravljanje njihove konfliktnosti z okoliškim prebivalstvom veliko energije in sredstev, se 

zdijo rezultati dokaj borni. Romski problemi so izrazito lokalizirani, torej na ravni bližnjih 

stikov romskega in neromskega prebivalstva. Reševanje romske problematike vključuje vrsto 

ukrepov na različnih področjih: socialnem, ekonomskem, pravnem, političnem, 

izobraževalnem, kulturnem in prostorskem področju. Urejanje bivalnih pogojev romskega 

prebivalstva je sicer vseskozi zaznaven problem, ki pa doslej ni bil v ospredju proučevanja 

Romov, niti reševanja njihovih specifičnih problemov na lokalnih ravneh (Zupančič, 2007). 

 

V raziskavi Slovenskega javnega mnenja leta 2002, izvedeni na reprezentativnem slovenskem 

vzorcu (SJM 2002/1), je postavljeno vprašanje o tem, katere skupine ljudi bi imeli anketiranci 

za sosede.  »Udeleženci te raziskave so odgovarjali,  koga ne bi imeli za soseda. Anketiranci 

so odgovorili, da Romov v kar 43,0 % ne bi želelo za soseda« (Toš in drugi 2004, str. 363).  

Ti rezultati nazorno prikažejo splošno mnenje neromskega prebivalstva glede prostorske in 

bivanjske problematike. Dejstvo je, da v Sloveniji veliko Romov še vedno živi v naseljih, 

izoliranih od ostalega prebivalstva ali na robu naseljenih območij v razmerah pod 

minimalnimi bivalnimi standardi. Osnovni pogoj za uspešno vključevanje Romov v družbeno 

življenje so urejene, dostojne bivalne razmere, zato država temu področju namenja posebno 

skrb (Zupančič, 2007). 

 

V Sloveniji okvirno 39 % Romov živi v zidanih stanovanjskih hišah, od katerih jih je kar 

polovica zgrajena brez potrebnih dovoljenj. 12 % jih živi v stanovanjih, ostali pa prebivajo v 

zasilnih prebivališčih (prikolicah, barakah, kontejnerji ipd.). V povezavi s slabimi bivanjskimi 

razmerami so bivališča Romov slabo komunalno oskrbovana. Največja težava je (ne)urejena 

kanalizacija, sledi pa pomanjkljiva ali celo neobstoječa oskrba z elektriko in vodo ter cestna 

infrastruktura. Romska naselja so praviloma bolje preskrbljena in urejena na področju 

Prekmurja in slabše na področju Dolenjske in Bele krajine. V vseh občinah so si enotni, da 

morajo Romi pri urejanju bivališč in okolice aktivno sodelovati, saj bi z urejenimi bivalnimi 

pogoji in določenimi mejami funkcionalnega zemljišča pri Romih dosegli nov odnos do 

lastnine. S primerno obliko pomoči bi postopoma lahko spremenili bivalne navade Romov 

(Zapis Posveta Državnega sveta, 2004). V Sloveniji sta na področju bivalnih razmer Romov v 

Sloveniji največja problema parcelizacija in urbanistični ureditveni načrt romskih naselij. 
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Tako lahko Rome v Sloveniji glede bivalnih razmer razvrstimo v tri skupine, in sicer so Romi 

z visoko kulturo bivanja v prvi skupini, v drugi z nižjo stopnjo in v tretji skupini so Romi z 

najnižjo stopnjo kulture bivanja. Slednji živijo v izoliranih naseljih, ki so locirani na 

periferijah vaških skupnosti. Njihovi bivalni prostori so temni, vlažni, higiensko zanemarjeni, 

brez urejenih sanitarij (Horvat-Muc, 2003). Večina Romov namreč še vedno živi v naseljih, ki 

so izolirana od ostalega prebivalstva ali na robu naseljenih območij v razmerah pod 

minimalnimi bivalnimi standardi. Nekateri živijo v zidanih stanovanjskih hišah, večina v 

zasilnih bivališčih – barakah, kontejnerjih, prikolicah in podobno. Le manjši del Romov živi 

skupaj z večinskih prebivalstvom (večina v Prekmurju), ki so dosegli zadovoljivo stopnjo 

socializacije in se vključili v okolje in družbo. Romske družine se sicer težko socializirajo in 

vključujejo v okolje, saj so bivalne razmere neurejene. V mnogih primerih ni omogočena niti 

pravica do bivanja, tako so nekatera naselja nelegalna (Vlada Republike Slovenije, 2010). 

 

Strokovna skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij, ki jo je v letu 2006 

imenoval minister za okolje in prostor,  je pripravila oceno stanja romskih naselij na območju 

Republike Slovenije in ugotovila naslednje: 

 le okrog četrtina romskih naselij razpolaga z možnostmi razmeroma hitre integracije in 

nadaljnjega urejanja infrastrukture in vzpostavljanja legalnih stanj; 

 približno tretjina naselij ima srednjeročno solidne možnosti urejanja naselij na 

obstoječih lokacijah, potem ko bodo opravljeni formalni premiki; 

 približno tretjina bo imela po dosegljivih podatkih precej težav pri urejanju bivalnih 

razmer, vzpostavljanju legalnih stanj in s tem odprtih možnosti za legalistične 

postopke; 

 za okrog desetine naselij je glede na lokacijo in ostale okoliščine prelokacija 

optimalna ali sploh edina rešitev (Ministrstvo RS za okolje in prostor, 2010).   

 

Skupina je pripravila obsežen elaborat Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji, v 

katerem je definirala obstoječe probleme romskih naselij v Sloveniji ter za njihove rešitve 

predlagala konkretne ukrepe v obliki operacionalizacije izbranega scenarija urejanja romskih 

naselij (Ministrstvo RS za okolje in prostor, 2010). V sklopu prostorske romske problematike 

so vključena različna področja, kot so neurejena lastniška razmerja, funkcionalno motenje 

posesti, komunalna vprašanja in estetski videz (Zupančič, 2003). 
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»Številne težave v odnosih z okoliškim prebivalstvom, pa tudi med Romimi samimi, izhajajo 

iz lokacije in lastnosti teh naselij. Zaradi same lokacije, pravno-lastniških razmerij, 

nenačrtnosti, kakovosti izdelave, vplivov na okolje ter samega načina življenja Romov je 

nastala vrsta težav, ki jih v fazi pretežno nomadskega načina življenja ni bilo oziroma niso 

bile tako očitne« (Zupančič 2003, str. 117  118).  

 

Do največjih težav, s katerimi se spopadajo Romi, sicer prihaja na področjih urejanja prostora, 

izobraževanja in zaposlovanja, pravita Mamlićeva in Plohlova iz Urada za narodnosti. Na 

področju urejanja prostora je po njunih besedah strpnost do romskega prebivalstva precej 

nizka in pogosto odvisna od političnih ambicij županov (Nared, 2009). Pri estetskemu videzu 

ne gre zgolj za občutke nelagodja zaradi neurejenega videza naselij, ki spričo anarhičnih 

postopkov pri njihovem oblikovanju, individualnega načina urejanja najbližjega okolja, 

pomanjkanja izkušenj, načrtov in sredstev pri načrtovanju in gradnji objektov ter drugih 

postopkih »kvarijo« naprezanja ostalega prebivalstva. Pri tem se zopet srečamo s 

prevladujočim negativnim stereotipom o Romih in romskih naseljih (Zupančič, 2003). 

 

2.3.5 Programi in strategije reševanja prostorske romske problematike  

 

Pri pregledu programov in strategij reševanja romske problematike smo ugotovili, da je v 

preteklosti bilo temu namenjeno že kar veliko načrtov, energije in tudi sredstev. Slovenija je 

podpisnica vseh pomembnejših mednarodnih pogodb
12

 s področja človekovih pravic in 

prepovedi diskriminacije. Za manjšinsko tematiko sta posebej pomembni Okvirna konvencija 

Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in Evropska listina o regionalnih in manjšinskih 

jezikih, ki ju je Slovenija ratificirala in se pod določenimi pogoji uporabljata tudi za romsko 

skupnost v Sloveniji (Obreza, 2003). Izboljšanje življenjskih razmer v romskih naseljih je eno 

največjih razvojnih vprašanj, ki se nanašajo na romsko problematiko v Sloveniji. Tu lahko 

opazimo več problemov, ki izhajajo iz neustreznih bivalnih razmer v romski skupnosti 

(Durnik, 2012). »V okviru Vladnega programa ukrepov za pomoč Romom, ki poteka že od 

leta 1995, Ministrstvo za okolje in prostor vodi, usmerja in koordinira aktivnosti za 

zagotavljanje strokovne in finančne pomoči občinam, v katerih živijo Romi, pri pripravi 

prostorskih in izvedbenih dokumentov za ureditev romskih naselij« (Vlada Republike 

                                                 
12

 Mednarodne pogodbe so konvencije, pogodbe, sporazumi, protokoli, zapisniki ali drugače 

imenovani akti, ki jih sklenejo države med seboj ali z mednarodnimi vladnimi organizacijami in jih je  

v skladu z Dunajsko konvencijo o pravu mednarodnih pogodb treba smatrati za mednarodne pogodbe 

(Obreza 2003, str. 49). 
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Slovenije 2010, str. 8). Leta 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni program 

ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010   2015,  v katerem je dolgoročni 

namen in cilj programa ukrepov s konkretnimi ukrepi vplivati na razvoj oziroma večanje 

medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in večinskim 

prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic. Eden od 

osnovnih strateških ciljev omenjenega programa ukrepov je tudi izboljšanje bivalnih razmer 

pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja (Vlada Republike Slovenije 2010; 

Ministrstvo RS za okolje in prostor 2011). 

 

Programi nacionalnih ukrepov so običajno zgoraj-navzdol vladna strategija, pri kateri lahko 

zainteresirani subjekti sodelujejo na različnih ravneh načrtovanja, vendar v okviru oblikovanja 

nacionalne politike. Kot je znano, Romi v veliki meri trpijo zaradi nizke ravni izobraževanja, 

zato so manj konkurenčni na trgu dela (Durnik, 2012). Vladni ukrepi so prav zato tudi 

usmerjeni k pogojem zaposlovanja Romov in enakim možnostim zaposlovanja na trgu dela ter 

k intenzivnem sodelovanju žensk. Pri tem je poudarek na socialni ekonomiji in na razvojnih 

projektih. Poleg tega so navedeni še dodatni ukrepi, ki so usmerjeni v problematiko 

diskriminacije (Vlada Republike Slovenije, 2010). Služba Vlade Republike Slovenije za 

lokalno samoupravo in regionalno politiko je v letu 2012 objavila javni razpis za 

sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v 

romskih naseljih v letu 2012. Namen razpisa je spodbujanje razvoja območij, kjer živi romska 

skupnost v Republiki Sloveniji, s ciljem, da se omogočijo investicije v osnovno komunalno 

infrastrukturo na območjih, na katerih živi romska skupnost v Republiki Sloveniji. Predvidena 

višina sredstev za ta namen je okvirno 3.000.000,00 EUR v letu 2012 (Urad za narodnosti, 

2012b). 

 

2.4 Romska naselja v Sloveniji 

 

2.4.1 Opredelitev romskega naselja 

 

Pri opredelitvi romskega naselja so obstajale številne težave, saj gre za dokaj neorganizirana 

naselja. Romska naselja so večinoma mlajšega nastanka, saj je stalna naselitev romskega 

prebivalstva veliki meri uspela šele v sedemdesetih letih. Že prvotna naselitev v poznem 

srednjem veku je zadela na razmeroma gosto naseljeno pokrajino, kjer so se lahko le razpršili: 

koncentracije niso bile mogoče. Poleg tega so jih pogosto preganjali, tako da se je nomadski 
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način življenja zadržal globoko v moderno dobo. Stalna naselitev je bila prostorsko gledano, 

največkrat omejena na eno samo družino. Kasneje se je ta zaradi porok in visoke rodnosti 

precej razširila, neredko pa so se tja naselili še bližnji in /ali daljni sorodniki, tako da so 

romska naselja dobila nekatere strukturne posebnosti. Zaradi pomanjkanja lastništva zemlje in 

pravnih regulativ, finančnih sredstev in tudi vrednostnega sistema so bile gradnje zelo 

različne, večinoma pa slabše kakovosti (Zupančič, 2003). »Večinoma gre za čista romska 

naselja, pripadnikov drugih skupin ni med njimi. Razporeditev hiš in ostalih poslopij je brez 

načrta in izbranih arhitekturnih prvin« (Zupančič 2003, str. 116). Dejavniki razvoja romskih 

naselij so naslednji:  razpoložljivi prostor, gospodarske možnosti, način življenja in bivalna 

kultura, predstave in vrednote o kakovosti bivanja, pomanjkanje alternativnih možnosti,  

povečana raba prostora in njegova večfunkcijska zasnova ter povečanje prostorske mobilnosti 

prebivalstva improvizacija (Zupančič, 2003). 

 

2.4.2 Območja naselitve Romov  

 

»Romi so prostorsko razpršena skupnost, ki so v teku zadnjih desetletij zaradi načrtne 

ustalitve in drugih, večinoma z modernizacijo povezanih razlogov, izoblikovali več t.i. 

»romskih naselij«, v katerih živi večji del te skupnosti« (Zupančič 2007, str. 216). V Sloveniji 

Romi strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter v večjih 

mestih kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Jesenice, Radovljica (na Jesenicah in v Radovljici 

živijo predvsem družine Sintov). Natančneje določanje gostote romske poselitve otežuje 

visoka stopnja prostorske razpršenosti in nestalnost etničnega opredeljevanja (očitno se 

opredeljujejo glede na družbeno okolje, še posebej tisti, ki so že dosegli izobrazbo in določen 

socialni status) (Zupančič, 2007). Podobno situacijo lahko opazimo tudi v evropskem 

prostoru, saj po podatkih evropskih  raziskav je le 50 % anketiranih Romov izrazilo svojo 

etnično pripadnost med zadnjim popisom prebivalstva v svoji državi (Informacijska služba 

urada OZN UNIS, 2003).  

 

»Raziskovanje pripadnosti je najtežje za narodne/etnične skupine. Statistični urad RS podatke 

o verski, jezikovni in narodnostni sestavi prebivalstva praviloma pridobiva s popisi 

prebivalstva ali posebnimi anketami. Vključevanje vprašanj o verski, jezikovni ali 

narodnostni pripadnosti v vitalno in selitveno statistiko je bolj izjema kot pravilo. Enako velja 

za registre prebivalstva in druge administrativne evidence« (Šircelj 2003, str. 18). 

Zanesljivega uradnega  podatka o številu Romov v Sloveniji ni. V popisu prebivalstva leta 
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2002 je bilo v Sloveniji uradno opredeljenih 3264 Romov, od tega v jugovzhodni Sloveniji 

1074 oseb. Po materinem jeziku pa se je opredelilo 3834 Romov. Pri tem je zanimivo, da se je 

skoraj četrtina oseb, ki uporablja romski jezik narodno opredelilo kot Slovenci in ne Romi 

(Statistični urad Republike Slovenije, 2002). Po neuradnih podatkih živi v Sloveniji od 8.000 

do 10.000 Romov. Zadnjo oceno lahko na podlagi socialnih služb opredelimo dokaj realno 

(Horvat-Muc 2003; Šircelj 2003). Prav tako  po ocenah različnih institucij (centri za socialno 

delo, upravne enote, nevladne organizacije) v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (po 

nekaterih ocenah tudi do 12.000) (Urad za narodnosti RS, 2012a). V Sloveniji Romi 

predstavljajo po številu torej podobno majhno etnično skupnost kot sta italijanska in 

madžarska manjšina.  

 

Naselja romskih družin v Sloveniji se navadno razprostirajo na koncu kmečkih vasi, na 

gmajnah, ob robu gozda, na neobljudenih krajih, vedno ločena od domačih naselij. Na istih 

zemljiščih, na katerih so naselja nastajala, so še danes. Današnja podoba teh naselij kaže 

različen razvoj, ki je predvsem gospodarsko pogojen. Po tem merilu lahko razvrščamo romska 

naselja: 

a) Naselja, ki kažejo nizko življenjsko raven vaščanov. Stanovanjska kultura teh ljudi se ne 

razvija, prej zaostaja, in njihove življenjske razmere se ne izboljšujejo. Enako so označena 

nestalna bivališča in tabori romskih družin, ki se še premikajo iz kraja v kraj. 

b) V tej skupini so romska naselja, ki so dosegla le neznaten razvoj ali pa so pokazala le 

stanje, kakršno je bilo zabeleženo pred približno desetimi leti. 

c) V to skupino pa sodijo romska naselja in posamezni domovi, ki se hitro razvijajo in ki so 

pokazala izreden napredek v stanovanjski kulturi (Štrukelj, 2004). 

 

2.4.3 Integracija Romov v Sloveniji 

 

»Navzočnost Romov kot posebne etnične skupine (skupnosti) z lastnim jezikom in s svojim 

načinom življenja na ozemlju zdajšnje države Slovenija se zasledi že v 14. stoletju
13

, in sicer v 

zapisu zagrebške škofijske sodne kronike iz leta 1387« (Obreza 2003, str. 48). Romi v 

Sloveniji, ki so bili naseljeni v naših krajih do 1. svetovne vojne, niso prišli samo z ene strani 

naenkrat, največji dotok je bil s severozahodne strani. Družine teh rodbin so se pogosto 

                                                 
13

 Tedaj so jih imenovali Cigani, oznaka Rom je pa v rabi od 1. Romskega kongresa leta 1971 v 

Londonu (Obreza 2003, str. 47). 
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naseljevale v obmejnih krajih. Drugi močnejši val je prihajal iz jugovzhoda. To so bili nomadi 

in so po naših krajih samo potovali (Obreza, 2003). 

Po krajih, kjer so se Romi naselili v Sloveniji, ločimo: 

 Dolenjske Rome, ki so prišli iz Hrvaške, 

 Prekmurske Rome, ki so se preselili iz Madžarske, 

 Gorenjske Rome, ki so se preselili iz Nemčije, Avstrije in se imenujejo Sinti. 

 

Romi v Prekmurju so se mnogo bolj integrirali v obstoječo družbo kot Romi na Dolenjskem, 

v Beli krajini in Posavju, kjer sta socialna in etnična distanca do večinskega prebivalstva še 

precejšnji (Obreza, 2003). 

 

Romska skupnost je z Zakonom o romski skupnosti v Sloveniji (Ur. l. RS, št. 33/2007) dobila 

pravno-formalni status, ki ureja različna področja in hkrati pomeni tudi zapolnitev 

mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala Slovenija. Romska skupnost sicer nima položaja 

klasične narodne manjšine, kot jo pozna ustava, temveč gre za posebno skupnost ali manjšino, 

etnično skupnost, ki ima posebne antropološke, etnične in kulturne različnosti. Romi v 

Sloveniji nimajo statusa manjšine kakor Madžari in Italijani. Po ustavi so »skupnost«, ta 

status pa je ostal enako nedorečen. Torej so in niso. V nasprotju z begunci in prosilci za azil 

so večinoma slovenski državljani, ki stoletja živijo v Sloveniji. Vendar pri poskusih, da bi 

udejanjili manjšinske pravice in zmanjšali institucionalno nemoč, doživljajo prav takšno 

poniževanje in zavračanje, kakršni se kažeta pri oblastnikih, institucijah in pri ljudeh v 

Sloveniji, kadar razpravljajo o tujcih. Torej so Romi v Sloveniji v družbeni in politični zavesti 

še vedno tujci (Petkovič, 2003).    

 

Okolje že od same nastanitve Romov v Sloveniji pričakuje njihovo asimilacijo. Dokumenti že 

iz prejšnjega stoletja pišejo o tem, da je potrebno Rome asimilirati, jih ukalupiti v takšen 

način življenja, kot ga ima okolje. Mišljenje v tej smeri se do danes ni spremenilo, saj si 

»dobrega Roma« okolje predstavlja kot človeka, ki ima stanovanje, je zaposlen, hodi na 

tržnico po prehrambne artikle, njegovi otroci pa se izobražujejo, seveda v slovenskem jeziku 

(Dragan, 2004). »Za uspešno integracijsko politiko je potrebno soglasje manjšinskih 

skupnosti in tudi večinskega prebivalstva. Zmotno je torej prepričanje o integraciji kot 

enostranskem procesu, ki se nanaša le na pripadnike, ki etnično ne pripadajo dominantnemu 

narodu v državi, v kateri živijo in katere državljani so« (Roter 2005, str. 201).  
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Vloga države pri integraciji in razvoju marginalnih skupin kot so Romi, je različna. 

Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS v obdobju 2010   2015 predstavlja 

kompleksno vseobsegajočo vladno strategijo, ki skuša odgovoriti na aktualne probleme 

nerazvitosti na območjih, na katerih živijo Romi (Durnik, 2012). Nacionalni program  

predvideva izboljšanje življenjskih pogojev v romskih naseljih. Pri tem se večina predlogov 

nanaša na odpravo ali odstranitev nezakonitih romskih naselij (Vlada RS, 2010). Najbolj 

pereč problem Romov danes je brezposelnost kot posledica stereotipov o Romih, nizke 

izobrazbe in družbene izključenosti. Nekdaj tradicionalni romski poklici, kot so krošnjarstvo, 

trgovina s konji ipd., danes praktično niso več možni. Redki zaposleni Romi se pomikajo na 

romsko obrobje ali pa se celo izselijo iz tradicionalne sredine in postanejo v očeh preostalih 

Romov »civili«, kakor imenujejo neromsko prebivalstvo. Integracija in afirmacija Romov kot 

etnične skupine je glede na današnje stanje v veliki meri odvisna od izobraževanja in 

zaposlovanja (Josipovič in Repolusk, 2003). Ključen problem v medosebnih odnosih med 

Romi in Neromi je njihovo dvoumno razumevanje sobivanja (Durant, 2009). 

 

Po drugi strani so socialna izključenost in njene skrajne oblike pogosto povezane z vedenjem, 

načinom življenja in navadami, ki odstopajo od družbenih norm, ki jih upošteva večina 

prebivalstva (potovanje, posebne dejavnosti, kot sta zbiranje in prodaja rabljenih predmetov, 

posebne obrtne dejavnosti). Kljub temu da je potrebno pri pripravi nacionalnih strategij temu 

nameniti posebno pozornost, je včasih vedenje, ki se pripisuje etnični skupini Romov, 

popolnoma deviantno in kriminalno. Zagotoviti miren soobstoj nasprotujočih se kulturnih 

norm in si stalno prizadevati, da bi trenja in nasprotja, ki izhajajo iz različnih ravnanj in 

navad, ohranili v mejah pravnega okvirja, bi morala biti cilja nacionalnih strategij 

(Topolanszky, 2011). 

 

Kljub dolgi tradiciji poseljevanja dolenjski Romi niso priljubljeni. Večinski narod težko 

sprejema njihov način življenja in njihovo drugačnost, predsodki pa se ohranjajo tudi zaradi 

konfliktov, kršenja norm in zakonov s strani pripadnikov romske skupnosti. Dolenjski Romi 

še vedno živijo na obrobju, predstavljajo marginalno in hkrati najmanj izobraženo skupino 

prebivalstva (Gašperšič, 2004). »Zaradi različnih zgodovinskih razlogov se romska skupnost 

na Dolenjskem sooča z več problemi, konflikti in velika večina večinskega prebivalstva jih 

zavrača na lokalni ravni« (Klopčič 2007, str. 241). Prebivalci romskega naselja Boriha so 

predstavniki dolenjskih Romov. V nadaljevanju smo predstavili romsko naselje Boriha s 

svojimi značilnostmi in sestavo romskega prebivalstva. 
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2.5 Romsko naselje Boriha 

 

Bela krajina, ki leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob hrvaški meji ob reki Kolpi, je ena 

izmed pokrajin, kjer je naseljenih veliko Romov. 884 Romov živi v 228 družinah. Po 

približnih ocenah živi 457 Romov v občini Črnomelj, 239 v občini Metlika in 188 Romov v 

občini Semič. Romi so v vsakdanjem življenju sistematično izključeni iz družbe, še posebej 

izrazito pri dostopu urejenih bivališč in stanovanj, zaposlitve, izobraževanja (Urh, 2006). 

Romska naselja v Beli krajini so strnjena  naselja, na obrobju vasi in mest. Problem 

predstavlja neurejena infrastruktura, lastninjenje, razparcelacija, vodovod, kanalizacija, 

neurejene dovozne poti, odvoz smeti, kar so osnovne potrebe za življenje posameznika v 

skupnosti. Na področju Bele krajine Romi težko pridobijo zaposlitev. Stopnja brezposelnih 

letno narašča, gospodarske družbe zapirajo vrata, veliko podjetij je v stečaju, kar predstavlja 

problem brezposelnosti na ravni celotnega prebivalstva Bele krajine. Delodajalci imajo 

odklonilen odnos do Romov, češ da so nedisciplinirani, da so velikokrat na bolniškem 

dopustu ali so odsotni zaradi sezonskih opravil (pobiranje gob, borovnice, zelišča) (CSD 

Metlika, 2013). 

 

2.5.1 Lokacija romskega naselja Boriha 

 

Nelegalno romsko naselje Boriha (Slika 2.1) se nahaja v Beli krajini, ki leži na jugovzhodnem 

delu Slovenije ob hrvaški meji. Nastalo je kot črna gradnja (Urh, 2002). 

 

Slika: 2.1: Pogled na romsko naselje Boriha 

 

Vir: Ogulin, lastna fotografija (2012). 
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Naselje Boriha  (Slika 2.2) je eno največjih romskih naselij v občini Metlika s 140 romskimi 

prebivalci. Naselje se nahaja v Beli krajini v občini Metlika in je formirano blizu naselja 

Rosalnice, na podeželju blizu lokalnega in urbanega središča mesta Metlika (Ministrstvo za 

okolje in prostor RS, 2010).  

 

Slika: 2.2: Lokacija romskega naselja Boriha 

 

Vir: Agencija RS za okolje (2013). 

 

2.5.2 Splošne demografske značilnosti naselja Boriha 

 

V letu 2012 je v naselju živelo 140 Romov, od  tega 37 % žensk in 63 % moških (Slika 2.3). 

 

Slika 2.3: Demografske značilnosti naselja Boriha 

 

Vir: CSD Metlika (2013, str. 1), Občina Metlika (2013, str. 2). 
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V primerjavi z letom 2002, ko je živelo v naselju Boriha 93 Romov v 18 družinah, je v 

obdobju 10 let v letu 2012 50-odstotna rast romskega prebivalstva. Podobno je pri naraščanju 

števila  romskih družin v obdobju 10 let (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1: Trend naraščanja prebivalcev naselja Boriha v obdobju desetih let 

Romsko naselje Boriha Št. družin Št. 

Romov 

2002 18 93 

2012 27 140 

INDEKS RASTI 2012/2002 1,5 1,5 

Vir: Urh (2002, str. 40) in CSD Metlika (2013, str. 1) 

 

Starostna struktura naselja Boriha je zelo mlada, saj predstavlja romsko prebivalstvo mlajše 

od 19 let (predšolski, 6,5 do 14 in 14 do 18 let) več kot 50 % vsega romskega prebivalstva 

naselja Boriha (Slika 2.4). S starostjo nad 65 let ni nobenega romskega prebivalca v 

omenjenem naselju (CSD Metlika, 2013). 

 

Slika 2.4: Starostna struktura naselja Boriha 

 

Vir: CSD Metlika (2013, str. 2). 
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2.5.3 Prostorska problematika naselja Boriha 

 

V romskem naselju živijo pripadniki romskih skupnosti pretežno v zidanih hišah (Tabela 2.2). 

Redke družine imajo urejene sanitarije, ki omogočajo zagotovitev osnovnih higienskih potreb. 

Še vedno kar nekaj družin živi v neprimernih bivališčih, kot so barake, prikolice in zabojniki 

(CSD Metlika, 2013).  

 

Tabela 2.2: Bivališča prebivalcev romskega naselja Boriha 

Boriha Zidana hiša Baraka Prikolica Zabojnik 

2002 6 11 0 0 

2012 10 4 1 3 

Vir: Urh (2002, str. 40) in CSD Metlika (2013, str. 1) 

 

Romi nimajo potrebnih gradbenih in lokacijskih dovoljenj, posledično na hišah in barakah ni 

hišnih številk. Hišno številko ima le ena hiša in so tako vsi Romi naselja Boriha prijavljeni na 

enem hišnem naslovu. Bivalni prostori so majhni, vlažni, mrzli, izpostavljeni prepihu in 

zakajeni (Slika 2.5). Ogrevanje je slabo. V majhnih prostorih živi veliko število oseb. Hiše so 

neizolirane, brez fasade, posledično je pozimi mrzlo in vlažno. Pri urejanju prostorske 

problematike naselja Boriha največji problem predstavljajo črne gradnje. Električno napeljavo 

v naselju Boriha so uredili leta 2006. Nobena hiša oziroma baraka nima urejene kanalizacije. 

Kanalizacijsko omrežje v naselju ni urejeno, je pa v fazi projektiranja. Javno kanalizacijsko 

omrežje namerava Občina Metlika urediti v letu 2014 (Urh 2002; Občina Metlika 2013).  

 

Pred napeljavo vodovoda so, navaja Urhova, »Romi koristili vodo iz javnega vodovoda v 

bližnji vasici pri cerkvi in iz zajetja kilometer ali dva oddaljene Kolpe. Včasih so prosili za 

vodo tudi pri bližnjih sosedih« (Urh 2002, str. 41). 

 

V letu 2012 ni bilo izdanih nobenih lokacijskih dovoljenj. V letu 2013 ni bilo oddane nobene 

vloge za lokacijsko informacijo za območje romskega naselja Boriha. (Občina Metlika, 2013).   
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Slika 2.5: Neurejeno dvorišče v naselju Boriha 

 

Vir: Ogulin, lastna fotografija (2012). 

 

Ker Romi v Borihi nimajo potrebnih gradbenih in lokacijskih dovoljenj, na hišah in barakah 

nimajo hišnih številk. Vsi Romi iz naselja so prijavljeni na enem naslovu pod eno skupno 

hišno številko. To je najstarejša hiša v naselju, last pokojnega Roma, ki jo je preuredil eden 

od njegovih vnukov za lastno bivanje. Ta hiša je edina evidentirana v geodetskih knjigah 

(Urh, 2006). 

 

2.5.4 Ostale značilnosti naselja Boriha 

 

Zaradi nizke samopodobe in nepoznavanja institucij ter slabe pismenosti Romi neradi 

zapuščajo romsko naselje in se udeležujejo različnih dejavnosti izven naselja, saj se zavedajo 

lastnega neznanja, ki se ga sramujejo. Z motivacijskimi delavnicami in učno pomočjo za 

romske otroke strokovni socialni delavec vzpodbuja matično družino k sodelovanju in 

spremljanju aktivnosti posameznega otroka ter lastno pripravljenost k pridobivanju novih 

znanj. Oviro pri vključevanju otrok v vrtec predstavlja nezaupanje nekaterih staršev v tovrstno 

varstvo. Pripadniki romske skupnosti se ne želijo vključevati v izobraževanje. Nobeden od 

Romov iz Borihe ni naredil skrajšanega programa (Slika 2.6) (CSD Metlika, 2013).  

 

 

 

 



35 

 

 

Slika 2.6: Izobrazba prebivalcev romskega naselja Boriha 

 

Vir: CSD Metlika (2013, str. 2). 

 

Kljub ukrepom pozitivne diskriminacije oziroma različnih ugodnosti (npr. vrnitev potnih 

stroškov  v primeru, da se vključijo v dokončanje OŠ) polnoletni pripadniki romske skupnosti 

niso motivirani k izboljšanju izobrazbene strukture, posledično težko pridobijo zaposlitev. 

Skoraj 90 % romskega prebivalstva naselja Boriha je neizobraženih, saj nimajo dokončane 

niti osnovnošolske izobrazbe (CSD Metlika, 2013). 

 

V letu 2012 so bili le 4 Romi iz naselja Boriha redno zaposleni, kar je 3 % celotne romske 

populacije naselja Boriha. Pri tem predstavljajo ti zaposleni le enega, ki je zaposlen v družini. 

V naselju od 27 družin ne obstaja niti ena družina, kjer bi bila dva ali več zaposlena. Ranljivo 

skupino med Romi predstavljajo ženske in otroci. Za romsko skupnost je značilna 

patriarhalna ureditev matične družine. Vloga ženske je, da skrbi za dom in otroke. S 

premoženjem upravlja moški. Ženska se tako težko uveljavi, pri tem jo ovira družba kot 

predstavnico romske skupnosti, kar ji onemogoča pridobiti zaposlitev (CSD Metlika, 2013).  

 

Občina Metlika nima posebnih sredstev v proračunu za izboljšanje bivalnih pogojev v Borihi. 

Za reševanje romske problematike je bilo v proračunu namenjena naslednja višina sredstev: v 

letu 2011 3.000,00 EUR, v letu 2012 4.000,00 EUR in prav tako v letu 2013 4.000,00 EUR. V 

mesecu marcu leta 2013 je bil sprejet novi Občinski prostorski plan, v katerem je večina 

zemljišč v območju naselja Boriha namenjena gradnji (razpršena gradnja), nekaj pa na 

območju gozdov (Občina Metlika, 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Glede na predstavljena dejstva, smo se odločili, da z raziskavo ugotovimo, kakšni so vplivi 

medkulturnih razlik pri reševanju romske prostorske problematike v romskem naselju Boriha, 

ki se nahaja v občini Metlika. Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo intervjujev, tako 

z Romi kot Neromi in predstavniki javnih institucij, ki imajo vpliv na urejanje tega področja. 

Za natančnejšo analizo smo primerjali pridobljene podatke med seboj in poskušali priti do 

ustreznih zaključkov. Glede na teoretična izhodišča smo poskušali natančneje in poglobljeno 

analizirati dejavnike in ugotoviti, kako le-ti vplivajo na sam potek reševanja prostorske 

problematike. V zadnjem delu naloge smo izdelali predlog reševanja prostorske problematike 

za naselje Boriha v občini Metlika. 

 

3.2 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 

 

S pomočjo podatkov zbranih iz desetih intervjujev smo ugotavljali, kakšen je vpliv 

medkulturnih razlik na reševanje romske prostorske problematike v naselju Boriha. 

 

Raziskovalna podvprašanja, na katera smo iskali odgovore, so naslednja: 

Ali Romi kažejo interes za ureditev prostorske problematike naselja Boriha? 

S katerimi predsodki in stereotipi se Romi soočajo pri reševanju prostorske problematike v 

naselju Boriha? 

Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki imajo vpliv na reševanje prostorske romske 

problematike v naselju Boriha? 

Ali je medkulturna komunikacija Romi in Neromi bistveni dejavnik pri reševanju prostorske 

problematike romskega naselja Boriha? 

 

3.3  Opis vzorca in potek raziskave 

 

V raziskavi je sodelovalo deset intervjuvancev, in sicer pet naključno izbranih predstavnikov 

romskega prebivalstva, prebivalcev romskega  naselja Boriha, trije naključno izbrani 
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prebivalci Rosalnic v občini Metlika (neromski sosedi Romov iz Borihe) ter dva predstavnika 

javnih institucij, predstavnik Komunale Metlika in predstavnik Občine Metlika, ki se 

ukvarjata z romsko problematiko.  

 

Prvi vzorec predstavlja pet intervjuvanih romskih prebivalcev romskega naselja Boriha v 

občini Metlika. V raziskavi je sodelovalo pet naključno izbranih prebivalcev romskega naselja 

Boriha. Vsi so moškega spola in v starostnem obdobju od 27 do 62 let. Tri intervjuvanci 

imajo redne dohodke v obliki socialne pomoči, dva sta redno zaposlena. Noben intervjuvan 

Rom naselja Boriha nima dokončane osnovne šole. 

 

Drugi vzorec predstavljajo intervjuvani neromski prebivalci občine Metlika, in sicer trije 

naključno izbrani sosedi romskega naselja Boriha, prebivalci naselja Rosalnic, in dva 

predstavnika javnih institucij. To sta predstavnik Komunale Metlika d.o.o. in predstavnik 

Občine Metlika, ki se ukvarjata z romsko problematiko. V raziskavi je torej sodelovalo pet 

Neromov, v starostnem razponu od 31 do 46 let. Dve intervjuvanki drugega vzorca sta 

ženskega spola, tri intervjuvanci pa moškega. Vsi so redno zaposleni in imajo redne dohodke. 

En intervjuvanec ima dokončano poklicno šolo, eden srednjo, eden višjo strokovno šolo, eden 

visoko strokovno ter ena intervjuvanka ima dokončano univerzitetno šolo. 

 

Potek raziskave sem začel tako, da sem pred izvedbo intervjujev ljudi povabil k sodelovanju.  

S predhodnimi obiski naselja Boriha sem poiskal in vzpostavil stik z Romi in Rominjami v 

naselju Boriha. Rome iz naselja Boriha sem povabil k sodelovanju ustno pri obiskih naselja, 

saj bi bil pri pisnem vabilu verjetno slab odziv. Ob nastajanju naloge so bili odnosi med Romi 

naselja Boriha in sosedi Neromi zaostreni, saj praktično ni bilo komunikacije med njimi. Tako 

sem pri izdelavi naloge že na začetku naletel na težave, saj je bilo obdobje, ko romska 

skupnost naselja Boriha ni želela komunicirati z neromskim prebivalstvom in sem imel 

posledično onemogočeno delo in izvedbo intervjujev z njimi, saj niso želeli komunicirati (od 

avgusta 2012 do marca 2013). Po določenem času so se medsebojni odnosi postopoma 

vzpostavili tako, da se sem dogovoril za izvedbo intervjujev s petimi moškimi Romi, saj so 

bile Rominje prestrašene in  niso bile pripravljene sodelovati.  Dogovorili smo se za lokacijo 

in čas intervjuja, vendar se je le en Rom držal dogovora. Tako sem potreboval kar nekaj 

obiskov romskega naselja Boriha, da so mi Romi zaupali in sem izvedel pet intervjujev. Vsi 

sodelujoči Romi so privolili na snemanje, kljub temu da jih je motilo snemanje pogovora z 

diktafonom. 
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Nerome sem povabil z vabilom (Priloga 1), v katerem sem na kratko predstavil sebe in temo 

ter vprašanja polstrukturiranega intervjuja (Priloga 2). Prebivalcem Rosalnic, sosedom 

romskega naselja, sem poslal 10 vabil, odzvalo se jih je 6. Od teh sem izbral tri naključne 

sosede romskega naselja Boriha. Z njimi in predstavnikom Komunale Metlika d.o.o. ter 

predstavnico Občine Metlika sem se naknadno dogovoril za lokacijo in čas intervjuja. Pri 

izvajanju sem vse intervjuvance seznanil z naravo intervjujev, njihovim namenom in 

načinom. Intervjuje sem izvajal anonimno, kar pomeni, da v nalogi ne bom omenjal imen. Vsi 

intervjuvanci so v nalogi označeni s svojo črko, ki ni črka imena ali priimka. Z njihovo 

privolitvijo sem intervjuje posnel na diktafon. Potekali so individualno. Vsi udeleženci v 

raziskavi so sodelovali prostovoljno. 

 

3.4 Metode raziskovanja   

 

Na podlagi postavljenega raziskovalnega problema in ciljev raziskave ter samega vzorca smo 

se v empiričnem delu raziskave odločili za uporabo kvalitativne metode raziskovanja, saj smo 

se pri raziskovanju usmerili na posamezen primer in se raziskovalne ugotovitve nanašajo 

predvsem na prostorsko romsko problematiko naselja Boriha v občini Metlika. V tem delu 

naloge smo uporabili tudi metodo analize, metodo sinteze in komparativno metodo 

preučevanja. S pomočjo izbranega merskega instrumenta kvalitativne metode pol-

strukturiranega intervjuja smo ugotavljali mnenja intervjuvancev glede bivanjsko-prostorske 

problematike z vidika Romov iz Borihe in Neromov, sovaščanov in predstavnikov javnih 

služb. Tehniko zbiranja podatkov, polstrukturiran intervju, smo izbrali, ker smatramo, da 

imajo predstavniki Romov premalo znanja za izpolnitev anketnih vprašalnikov in bomo s pol-

strukturiranim intervjujem pridobili več podatkov za analizo. Mislimo, da je ta tehnika 

zbiranja podatkov primernejša od drugih, ker nekateri Romi ne znajo dobro pisati ali brati. Pri 

tem daje ta tehnika zbiranja podatkov možnost, da intervjuvano osebo prosimo za dodatno 

pojasnitev posameznih izjav, hkrati lahko spremljamo še neverbalno komunikacijo. Gre 

namreč za bolj oseben pristop. Pri neromskih predstavnikih  smo prav tako uporabili pol-

strukturiran intervju zaradi primerjave odgovorov med romskimi in neromskimi intervjuvanci. 

V nalogi smo izdelali komparativno analizo intervjujev petih Romov in petih Neromov. 

Zaradi primerjave odgovorov so vprašanja pol-strukturiranega intervjuja enaka tako za 

romsko kot za neromsko prebivalstvo.  
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Odgovore na intervjuje prvega vzorca petih Romov in drugega vzorca petih Neromov smo 

uredili in prepisali v obliki transkriptov. Pri obdelavi podatkov smo nato uporabili t.i. okvir 

odprtega kodiranja, ki omogoča razvrstitev in označevanje zasnov v procesu analize 

kvalitativnih podatkov. Le-te smo izpostavili in prerazporedili v nivoje. Določili smo 

relevantne pojme in oblikovali kategorije ter ugotavljali povezave. Na podlagi tega smo 

oblikovali paradigmatski model, s pomočjo katerega smo prišli do zaključkov ter do 

odgovorov na raziskovalno vprašanje in raziskovalna podvprašanja. 

 

3.5 Analiza pridobljenih informacij – Romi 

 

V prilogah (Priloga 8, 9, 10, 11, 12) smo zapisali odgovore na vprašanja. Vse ugotovitve v 

nalogi izhajajo iz izbranega vzorca romskega prebivalstva naselja Boriha, zato jih ni možno 

posploševati na vse belokranjske Rome ali Rome v Sloveniji.  

 

3.5.1 Sklop: Način življenja in komunikacija 

 

V tem sklopu nas je zanimalo, kako bi se počutili intervjuvani Romi v družbi Neroma. Večina 

jih meni, da se kar dobro počutijo v družbi Neromov, eden se počuti slabo.  Pri tem je 

odvisno, kako jih Neromi sprejmejo. Ne vidijo razlik med Romi in Neromi, večina jih nima 

težav in konfliktov z Neromi,  prav tako en intervjuvanec meni, da država ne dela bistvenih 

razlik med Romi in Neromi. Eden ima težave tudi s sosedi Neromi, vendar se na splošno 

dobro počuti med njimi. 

 

Romsko problematiko redno spremljajo vsi intervjuvani Romi. Največkrat preko medijev, 

radia, televizije, interneta in časopisov. Romski svetnik pa še preko sestankov in ostalih 

romskih svetnikov po Sloveniji ter po telefonu.  

 

Pri vprašanju, ali ste zadovoljni s sosedi Neromi, so mnenja Romov deljena. Dva 

intervjuvanca sta sicer zadovoljna, ostali pa ne. Romski svetnik pravi: »Zadnjih pet let se je 

odnos zelo poslabšal med Romi in Neromi z našimi sosedi« (Priloga 8). Razloga za 

poslabšanje ne ve. Drugi intervjuvanec razlaga, da je odvisno od ljudi,  konfliktov sicer nima 

in tudi razlik med sosedi Neromi in njimi ne opazi. 
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V nadaljevanju smo preverjali, kaj so po mnenju intervjuvanih Romov glavni vzroki za 

nerazumevanje in konflikte med Romi iz naselja Boriha in sosedi Neromi. Pričakovani 

odgovori so se pojavili pri dveh intervjuvancih, ki sta zadovoljna s sosedi Neromi. Oba ne 

vidita konfliktov, če pa pride do njih, jih sproti rešujejo. Ostali so kot vzroke pogosto navedli 

problem sobivanja, problematika mladine, ki se med seboj ne razume (starejši se razumejo), 

problem zemljišč in opravljanje po gostilnah.  

 

Raziskave, ki smo jih navedli v teoretičnem delu naloge, nakazujejo na pomembnost uspešne 

komunikacije med Romi in Neromi, zato smo v tem sklopu vprašanj raziskovali, kakšna je 

komunikacija med Romi in Neromi. Opazili smo, da večina Romov meni, da je komunikacija 

dobra, le romski svetnik jo označuje kot zelo slabo. Skoraj vsi so mnenja, da se lahko 

komunikacija še izboljša, le eden je mnenja, da se je ne da izboljšati. Pri predlogih za 

izboljšanje so navedli raznolike odgovore. Pogosto so omenili več druženja med seboj in 

socializacijo Romov, romski svetnik pa je predlagal več sestankov med Romi in Neromi ter s 

tem več komunikacije in udeleževanje Neromov na kulturnih prireditvah, na primer na 

Romski noči. 

 

Veliko nerazumevanj in razhajanj med Romi in Neromi se pojavlja pri primerjanju, kateri 

imajo več ugodnosti s strani države in s tem urejanjem infrastrukture. Zato nas je zanimalo, 

ali se Romi počutijo diskriminirane z vidika prostorske, bivanjske infrastrukturne ureditve 

naselja Boriha. Samo pri dveh intervjuvancih smo zasledili, da niso diskriminirani. Ostali 

trije se počutijo diskriminirani na različnih področjih. Po njihovih osebnih izkušnjah se 

diskriminacija pojavlja na komunalnem področju (kanalizacija) in  na področju urejanja 

zemljišč (legalizacija), sledi ureditev cest in kopalnic. Eden od intervjuvancev je opozoril na 

veliko število prebivalcev naselja Boriha. Po njegovi oceni jih je okoli 200, od tega približno 

100 otrok, zaradi česar bi bilo potrebno čim prej urediti romsko naselje Boriha. 

 

3.5.2 Sklop: Kulturne vrednote 

 

V sklopu vprašanja kulturnih vrednot smo si zastavili vprašanje, kaj menite o neromski 

kulturi. Pri vseh intervjuvancih smo opazili, da nimajo posebnega mnenja o tej temi in tudi 

zanimanja za poznavanje le-te. Pri vseh intervjuvanih smo lahko opazili, da nimajo 

določenega mnnenja o kulturi Neromov. En intervjuvanec meni, da ni razlik pri običajih 
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Romov in sosedov Neromov. Drugi opozarja na razlike v kulturi Slovencev, ki so odvisne od 

občine do občine. Pri tem lahko opazimo, da Romi enačijo kulturo z obnašanjem Neromov. 

 

Vrednote, ki so Romom pomembne, so največkrat poštenost in razumevanje. Enemu 

intervjuvancu je tudi izobrazba pomembna vrednota, posledično tudi njegovi otroci obiskujejo 

šolo in meni, da so že vidni rezultati izobraževanja . Prav tako en intervjuvani Rom prizna, da 

vrednota delavnost ni tako pomembna. V naselju je malo zaposlenih in kot glavni vzrok 

navaja  neizobraženost prebivalcev Borihe. 

 

Vsi intervjuvani poznajo romski jezik in ga uporabljajo. Posebej se ga ne učijo in tudi nobeden 

nima želje po dodatnem učenju romskega jezika. 

 

3.5.3 Sklop: Položaj Romov 

 

V sklopu položaj Romov smo raziskovali, kakšen je položaj Romov v Borihi. Razen dveh 

intervjuvancev vsi ocenjujejo položaj Romov v Borihi slab ali zelo slab. Pri tem so 

intervjuvanci podali različna mnenja, zato je težko razbrati, kateri je tipičen razlog, ki v njih 

zbuja slab položaj. Navedli so, da nimajo dovozne poti, komunalne urejenosti, kanalizacije in 

ceste, ni urejene okolice naselja, nimajo zaposlitev, veliko je še revnih, problem so kraje in 

kriminal. Zanimivo je, da je najstarejši intervjuvanec zadovoljen s položajem Romov v 

Borihi. Sam se ukvarja  z živinorejo in pravi, da je bil prej slabši položaj Romov, ker je bilo 

težje priti do zaslužka in denarja. 

 

Pri primerjavi Romov v Beli krajini s položajem Romov v celotni Sloveniji na naselitvenem 

področju so pri intervjuvancih deljena mnenja. Nekateri so mnenja, da je položaj boljši, drugi, 

da je slabši in je težko razbrati enotne odgovore. Zavedajo se, da je položaj Romov odvisen 

od naselja do naselja in tudi občine, v kateri se naselje nahaja. 

 

3.5.4 Sklop: Prostorsko-bivanjska kultura in problematika 

 

V tem sklopu smo raziskovali, ali je problematično lastništvo parcel, na katerih se nahaja 

naselje Boriha. Določenim intervjuvancem se to ne zdi problematično, trem pa se še vedno to 

zdi problem. Pri  tem so izpostavili, da samo lastništvo ni več velik problem, saj je v večini 

lastnik parcel Občina Metlika. Romi si želijo, da bi imel vsak svojo zemljo. Nekateri so 
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pripravljeni tudi na odkup parcel, če bi bilo to možno. Problem vidijo v tem, da večinoma  

njihovi objekti niso postavljeni na njihovi zemlji, niso legalizirani. Nimajo hišnih številk, 

hišno številko ima le ena hiša, kamor tudi poštar dostavi pošto za prebivalce celotnega 

naselja. 

 

Najbolj težavni problemi, povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha, se 

intervjuvanim Romom zdijo kanalizacija, cesta, legalizacija naselja, izolacija objektov, 

kosovni odpadki, širjenje naselja zaradi velikega naraščanja prebivalstva romskega naselja, ni 

možnosti odkupa parcel in napačen pristop občine. 

 

Večina intervjuvanih Romov meni, da ni večjih problemov pri dostopu do infrastrukture in 

ureditve naselja Boriha. Imajo vodovod in elektriko, potrebno bi bilo urediti še ostalo 

infrastrukturo. Pri dostopu infrastrukture in ureditve naselja Boriha Romi največkrat navajajo, 

da se srečujejo z naslednjimi problemi: ureditev  kanalizacije in cest, financiranje države in 

nezainteresiranost občine, problemi povezani z vodovodom, nimajo igrišča za otroke, niso 

asfaltirane ceste.  

 

Za probleme, ki se pojavljajo pri urejanju prostorske problematike naselja Boriha, vsi 

intervjuvani menijo, da so bolj odgovorni Neromi. Po njihovem mnenju se pojavlja več 

problemov s strani Neromov, občine in sosedov ter menijo, da Neromi niso dovolj 

zainteresirani za ureditev naselja. Romi imajo interes, vendar sami mislijo, da ne morejo nič 

narediti, ker naselje ni legalizirano in pričakujejo, da bo občina uredila naselje. 

 

Glede na postavljeno raziskovalno podvprašanje, ali Romi kažejo interes za ureditev 

prostorske problematike naselja Boriha, smo ugotovili, da ima večina intervjuvanih Romov 

velik interes za prostorsko ureditev naselja Boriha. Le en Rom bi dal na prvo mesto reševanje 

socialnih problemov Romov in izobraževanje, na drugo pa urejanje prostorske problematike 

naselja. Romski svetnik je ob tem poudaril, da je tudi interes Neromov,  da se uredi naselje in 

da se na ta način tudi Romi prilagodijo svojim sosedom Neromom. Poleg ureditve prostorske 

problematike naselja so Romi navedli, da je potrebno urediti izobraževanje, socialne 

probleme, zaposlitev, saj težko preživijo. Eden od Romov (Priloga 12)  pravi: » … ko vidijo, 

da se pišeš Hudorovac, je to velik problem.« Romi se tako srečujejo z velikimi težavami pri 

zaposlovanju. 
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3.5.5 Sklop: Predstave in vrednote o kakovosti bivanja 

 

Z videzom naselja Boriha je en intervjuvanec zadovoljen, ostali štirje so nezadovoljni. Opazili 

smo, da so Romi pri tem navajali, le da bi bilo potrebno urediti naselje, motijo jih lesene 

barake in kosovni odpad. Romski svetnik se zaveda, da bi bilo potrebno Rome motivirati, da 

se sami potrudijo za vizualno ureditev naselja.  

 

Ugotavljali smo, ali so Romi zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha in kaj bi pri tem 

spremenili. Zanimivo je to, da dva intervjuvanca nista zadovoljna, ostali so zadovoljni z 

okolico naselja. Pri vprašanju, kaj bi pri tem spremenili, večina Romov, pravi, da bi 

spremenili okolico naselja, vendar ne vedo kako. Nekaj jih je predlagalo le asfaltiranje ceste. 

Romski svetnik je povedal, da je interes Romov, da bi očistili naselje in so se letos že tretjič 

prijavili na čistilno akcijo. K temu, da je naselje neurejeno, je pripomogla tudi 

nezainteresiranost občine, ker so ukinili program Romi za Rome, preko katerega so čistili 

naselje. 

 

Z življenjskim standardom je večina Romov zadovoljnih, dva intervjuvanca sta nezadovoljna 

in se zaradi tega slabo počutita. 

 

Ob koncu raziskave smo preverili, kaj bi po mnenju Romov bilo potrebno vizualno urediti v 

naselju Boriha. Pri tem smo opazili raznolike odgovore. Romi največkrat omenjajo, da bi bilo 

potrebno urediti kanalizacijo in urediti okolico ter asfaltirati ceste in urediti dvorišča. Sami 

mislijo, da ne morejo nič narediti, ker nimajo financ in naselje ni legalizirano. Kljub temu 

imajo željo, da bi sami kaj naredili. Pri tem Romi mislijo, da ima veliko odgovornost Občina 

Metlika, vendar z njene strani ne vidijo interesa. 

 

3.6  Analiza pridobljenih informacij – Neromi 

 

V prilogah (Priloga 3, 4, 5, 6 in 7) smo zapisali odgovore na vprašanja z vidika Neromov. 

Vse ugotovitve v nalogi izhajajo iz izbranega vzorca neromskega prebivalstva, zato jih ni 

možno posploševati na vse belokranjske Nerome ali Nerome v Sloveniji.  
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3.6.1 Sklop: Način življenja in komunikacija 

 

V tem sklopu nas je zanimalo, kako bi se Neromi počutili v družbi Neroma. Pri raziskovanju 

smo ugotovili, da se Neromi v večini primerov v družbi Roma počutijo enako kot v družbi 

Neroma. Pri enem od intervjuvancev smo opazili, da je počutje odvisno od tega, ali je v 

družbi Roma sam ali v družbi. Pri tem se, če je v družbi Roma sam, počuti neprijetno, 

nesigurno in manj varno.  

 

Če pogledamo spremljanje romske problematike z vidika intevjuvanega neromskega 

prebivalstva lahko opazimo, da vsi intervjuvanci spremljajo omenjeno problematiko, in sicer 

največkrat preko sredstev javnega obveščanja (televizija, časopisi ipd.) in preko neposrednega 

stika z okoliški Romi. Pri tem smo opazili, da so nekateri Neromi manj naklonjeni Romom, 

saj menijo, »da država dobro skrbi za Rome. Se bojim, da bo v bodoče še več problemov,  

predvsem kriminalitete in več brezposelnosti, saj dobijo nezaposleni Romi dovolj denarja za 

preživetje in da se romska problematika ne rešuje na pravi način« (Priloga 3). 

 

Intervjuvani Neromi so v manjši meri kar zadovoljni s sosedi Romi, poleg tega iz odgovorov 

na vprašanja lahko ugotovimo, da v večji meri niso zadovoljni, prav tako opisujejo velike 

razlike med Romi – Neromi. V nadaljevanju smo pri ugotavljanju razlik med Romi in Neromi 

opazili, da z vidika intervjuvanih Neromov obstajajo kar velike razlike. Po njihovem mnenju 

naj bi bili Romi različni, imajo privilegije s strani države in nimajo interesa vključiti se v 

družbo. Razlike se pojavljajo v zaposlovanju, višini socialnih transferjev, podobe naselja, 

vrednot, številu otrok, načinu življenja, vzgoje, mišljenja, izobrazbe, delovnih navad in dela, 

neupoštevanju zakonov in nesankcioniranju le-tega ter večje pravice Romov v primerjavi z 

Neromi. Opazili smo, da večinoma govorijo o romski populaciji na splošno, le ena 

intervjuvanka je omenila, da obstajajo izjeme. Drugi intervjuvanec pa je izpostavil nepravilen 

pristop države k reševanju. Zanimala nas je tudi komunikacija med Romi in Neromi, pri tem 

je en intervjuvanec izpostavil problem vključevanja Romov v družbo in nezmožnost 

komuniciranja, pri tem misli, da Romi ne želijo komunicirati. 

 

Zanimali so nas tudi, kaj so glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi. Ti so predvsem: nezaposlenost, prejemanje 

socialnih transferjev in socialne pomoči, neprimerno vedenje do okolice, odnos do sosedov, 

kriminalno vedenje, nespoštovanje tuje lastnine, prostorski problemi, okupacija tujega 
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zemljišča, neupoštevanje predpisov, umazano okolje, smetje, smrad, način življenja, 

nedotakljivost, nezaposlenost in neenakost pravic. 

 

Pri raziskovanju uspešnosti komunikacije med Romi in Neromi večina intervjuvanih 

Neromov meni, da je komunikacija slaba oziroma je sploh ni. Pri tem navajajo naslednje 

ključne vzroke: slab pristop Romov, ogorčenost Neromov, privilegiji Romov, neenakost 

vaščanov, slab besedni zaklad Romov, nedruženje Neromov in Romov. Vsi so mnenja, da bi 

se dalo komunikacijo izboljšati, vendar je veliko odvisno od samih Romov, saj bi se morali 

izobraziti in navaditi na življenje, ki ga živijo ostali Neromi, ter biti bolj komunikacijsko 

odprti do Neromov. So namreč bolj zaprti sistem po mnenju intervjuvancev. Smiselni bi bili 

tudi skupni sestanki aktivnosti skupnosti in obiskovanje kulturnih  romskih prireditev. 

 

Na uspešnost komunikacije poleg medkulturnih razlik vplivajo tudi medetične napetosti 

(Mumel in Marzidovšek 2005; Rončević 2009), zato smo tekom raziskovanja ugotavljali, ali 

se Neromi počutijo diskriminirane z vidika, prostorske, bivanjske in infrastrukturne ureditve 

naselja, v katerem živijo. Pri tem smo prišli do odgovorov, ki nakazujejo na ključne težave pri 

urejenju te problematike. Skoraj vsi intervjuvani Neromi so mnenja, da so diskriminirani, in 

sicer z vidika prostorske in okoljske zakonodaje, saj jo kot Neromi morajo upoštevati in so 

sankcionirani v primeru neupoštevanja. Menijo, da Romi ne plačujejo prispevkov, ne 

potrebujejo gradbenih dovoljenj, izkoriščajo državo, niso kaznovani ob neupoštevanju 

prostorske in okoljske zakonodaje, imajo brezplačne dobrine in infrastrukturo, se pojavljajo 

velike razlike med Romi in Neromi. Poleg tega je Nerome strah, dobrine morajo varovati, 

strah jih je pred večanjem romskega prebivalstva. Pri tem vprašanju so vsi intervjuvani 

Neromi negativno opisovali romsko populacijo. Ena intervjuvanka je še opozorila, da »mi 

imamo infrastrukturo, samo smo tudi za to plačali. Tu so razlike. Ne bi temu rekla 

diskriminacija, so pa očitne razlike med Romi in Neromi, v korist Romov seveda« (Priloga 

7). 

 

3.6.2 Sklop: Kulturne vrednote 

 

Na vprašanje, kaj menite o romski kulturi, smo dobili bolj skope odgovore. Večina 

intervjuvanih Neromov meni, da vedo malo o romski kulturi. Ena intervjuvanka (Priloga 3)  

je izpostavila: »Menim, da je romska kultura bogata, vendar je ne želijo izpostavljati, so 

precej zaprt sistem in težko vzpostavijo zaupanje.« En intervjuvanec je izrazil negativno 
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mnenje o Romih, saj meni, da so Romi preveč nemarni. Kot del romske kulture poznajo 

romski ples. Vsem intervjuvancem so pomembne vrednote poštenost, delavnost, zaupanje in 

znanje, ker menijo, da so vse te vrednote potrebne za normalno življenje. Dva intervjuvanca 

menita, da Romi teh vrednot nimajo. 

 

Pri poznavanju romskega jezika so bili intervjuvanci dokaj enotni, saj ga večina ne pozna. 

Skoraj vsi so ga že slišali, ga ne poznajo in nimajo želje za učenje. Razen en intervjuvanec, 

predstavnik Komunale Metlika, pozna romski jezik, redko ga uporablja in ima željo po učenju 

romskega jezika. 

 

3.6.3 Sklop: Položaj Romov 

 

Pri ocenjevanju položaja Romov v Borihi so vsi intervjuvanci enotni, da je njihov položaj 

dober. Neromi menijo, da Romom država preveč pomaga, da so zaščiteni, imajo velika 

pričakovanja in niso hvaležni za to in tudi sami ne naredijo nič. Predstavnik Komunale je 

opozoril na nesoglasja in diskriminacijo ter medsebojne konflikte med samimi Romi znotraj 

naselja Boriha. Gre namreč za zaprte skupine, s hiearhično ureditvijo in družinskimi krogi. 

Večina Neromov meni, da je položaj Romov v Beli krajini boljši v primerjavi s položajem 

Romov po Sloveniji. Pri vprašanju, ki se nanaša na položaj Romov v Beli krajini predstavnica 

Občine Metlika (Priloga 3)  pravi: »Večina Romov v Beli krajini živi skromno življenje in je 

odraz višine prejemkov, predvsem socialnih. Večina romskega prebivalstva je nezaposlenega 

in še vedno živijo na račun otrok. Torej od prejemov otroških dodatkov oziroma socialnih 

transferjev. Večina jih ima že zidane hiše, manjši del pa še vedno živi v barakah.« V 

primerjavi z Novim mestom pa so po njenem mnenju belokranjski Romi dosti bolj umirjeni in 

imajo bolj urejena bivališča. Predstavnik Komunale pa meni, da so belokranjski Romi v 

boljšem položaju, saj razpršeno živijo, so manjša skupina in se zaradi tega lažje asimilirajo v 

civilno družbo. Pravi, »da bi za Rome treba poskrbeti tako, da bi bili vsak dan vsaj osem do 

deset ur odsotni iz svojih bivalnih prostorov in iz nekih grupacij, ker le na ta način bi se 

asimilirali v civilno družbo in navadili nekih civilizacijskih dobrin in norm« (Priloga 5). Ena 

Neromkinja je poudarila problematiko črnih gradenj in nelegalnih naselij ter nekaznovanje s 

strani inšpektorjev. Opazimo lahko tudi pojav strahu pred Romi in strah pred maščevanjem, 

če bi Neromi prijavljali Rome glede omenjene problematike. 
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3.6.4 Sklop: Prostorsko-bivanjska kultura in problematika 

 

Zanimalo nas je, ali je problematično lastništvo parcel, na katerih se nahaja naselje Boriha. 

Vsi intervjuvani Neromi so enotni, da je to problematično. Intervjuvanci tako navajajo 

problematičnost naseljenih parcel, ker ni lastnina Romov, in problematičnost mejnih parcel 

okoli naselja Boriha, saj so te parcele »praktično brez vrednosti« (Priloga 7). Pri tem smo 

ugotovili, da je večina parcel, na katerih stoji naselje Boriha, v približno 90-odstotni lasti 

Občine Metlika, nekaj je v lasti cerkve in privatnih lastnikov. V letu 2012 je Občina Metlika 

odkupila dve parceli od privatnih lastnikov za namen širitve naselja. Romom bi bilo po 

mnenju intervjuvancev potrebno zagotoviti poseben prostor, ga omejiti in zahtevati, da bo 

urejen z ureditvenimi normami. Predstavnica Občine Metlika pravi, »da je problematična 

predvsem gradnja brez ustreznih dovoljenj. Legalizacija pa je povezana s stroški, za katere 

Romi pravijo, da nimajo denarja. Poleg tega se pred začetkom gradnje ne pozanimajo niti 

glede lastništva oziroma velikosti parcel, niti glede namembnosti rabe, kar pomeni, da so 

objekti zgrajeni na kmetijskih zemljiščih oziroma na meji zemljišč« (Priloga 3). En 

intervjuvanec pravi, da je problem širitev naselja, ker se številčnost Romov vsako leta veča. 

Rešitev vidi, v tem, da bi imeli Romi poseben prostor z urejenim lastništvom, neke vrte 

rezervat. Po drugi strani predstavnik Komunale pravi: »Če jim nudimo neke dobrine, če jim 

nudimo infrastrukturo od cest, vodovoda tudi kanalizacije do vsega ostalega je potrebno tudi, 

da zahtevamo, da so ti kraji urejeni. Mislim, da je to minimum, kar lahko zahtevamo in da bi 

to morali zahtevati«  (Priloga 5). 

 

Najbolj težavni problemi, ki se pojavljajo v povezavi s prostorsko problematiko Romov v 

naselju Boriha s strani Romov, so: preštevilčna populacija Romov, prevelika rodnost, 

naraščanje populacije, širitev objektov, poseg v prostor in parcele drugih lastnikov, uporaba 

tujih parcel, širitev na druga območja, videz naselja, neurejenost sanitarij, smrad in neurejena 

okolica naselja Boriha. Neromi so zaradi tega ogroženi, izgubljajo lastnino, so brez moči in 

vdani v usodo glede parcel. Prav tako je problem neudeleževanje čistilnih akcij s strani 

Romov, nezainteresiranost v zvezi z dogajanji v lokalni skupnosti in njihovo nesodelovanje 

pri tem.  

 

Pri raziskovanju smo ugotavljali, ali se Romi pri dostopu do infrastrukture (vodovod, 

elektrika, ureditev naselja) v naselju Boriha soočajo s kakšnimi problemi. Neromi so vsi 

enotni, da sami Romi pri tem nimajo večjih problemov, jih pa ustvarjajo sosedom Neromom 
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in ostalim predstavnikom Neromov. Ugotovili smo, da ima naselje urejen vodovod in 

elektriko, razpeljan optični kabel, javna kanalizacija pa ni urejena. V letu 2013 bodo na 

Občini Metlika pričeli s projektiranjem kanalizacijskega sistema v naselju Boriha, tako da se 

bodo lahko v letu 2014 prijavili na ustrezen razpis. Največji problem predstavlja neplačevanje 

storitev s strani Romov v Borihi,  posledično pride do odklopa storitev. Predstavnica Občine 

pravi, da »pri novih priklopih nastane problem zaradi črnih gradenj oziroma nelegalnih 

priključkov. Vlogi za priklop je potrebno priložiti gradbeno dovoljenje, ki pa ga Romi 

največkrat nimajo« (Priloga 3). Predstavnik Komunale je mnenja, da Romi pri pridobljeni 

infrastrukturi vložijo premalo truda in vložka, da bi to ustrezno spoštovali. Pravi,  da »to ni 

spoštovano. Ravno iz tega razloga imamo veliko primerov tudi pri nas v Komunali. Imamo 

veliko primerov, ko infrastrukturo kasneje demontirajo, razbijejo, nekatere stvari odstranijo in 

podobno« (Priloga 5). En Nerom meni, da bi bilo potrebno prej urediti primerne bivalne 

razmere in nato infrastrukturo, saj je samo naselje moteče za okolico, ker je neurejeno. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike naselja 

Boriha bolj s strani Romov ali Neromov. Ugotovili smo, da so pri tem Neromi enotni, da je 

večja teža pri Romih. Ti namreč po njihovem mnenju nimajo interesa in volje za spremembe, 

ne upoštevajo zakonov in gradbenih  dovoljenj, krčijo sosednje gozdove, njive in travnike, 

kljub zadovoljivi komunikaciji med Romi in Občino Metlika. Predstavnica Občine Metlika 

poudarja, »če bi Romi pokazali več volje, bi bilo tudi s strani Neromov manj napetosti in 

nestrpnosti« (Priloga 3). Prav tako ugotavlja drugi Nerom, »da je večji problem pri Romih, 

ker nimajo interesa sploh kaj spremeniti. So pač zadovoljni s temi razmerami, ki jih imajo in 

sami nič ne naredijo za to oziroma čakajo, da jim drugi vse naredijo« (Priloga 7).  

 

Pri ugotavljanju interesa za ureditev prostorske problematike naselja Boriha, smo ugotovili, 

da so mnenja deljena. Vsi Neromi se zavedajo nujnosti ureditve omenjene problematike, 

vendar nekateri menijo, da bi bilo potrebno prej urediti druga naselja, v katerih ni vodovoda. 

Potem bi bilo potrebno urediti nadaljnje izobraževanje in posledično zaposlovanje. 

Predstavnica Občine Metlika poudarja, da je za rezultate nujno sodelovanje Romov. Romi po 

njenem mnenju »največkrat čakajo in pričakujejo, da jim bodo bivanjske probleme reševale 

druge inštitucije, kot na primer Občina in Center za socialno delo« (Priloga 3). Pri odgovorih 

na to vprašanje smo lahko opazili tudi nestrpnost do Romov. En Nerom je predlagal preselitev 

namesto urejanja infrastrukture. Drugi poudarja, da imajo Romi prednost pri urejanju 

infrastrukture. 
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3.6.5 Sklop: Predstave in vrednote o kakovosti bivanja 

 

Z videzom romskega naselja Boriha ni zadovoljen nobeden Nerom. Naselje Boriha je 

zgrajeno brez dovoljenja, pojavljajo se neskladja z ureditvenimi pogoji, okolica je neurejena, 

v naselju so smeti in odrabljeni avtomobili. Videz naselja je po mnenju Neromov neurejen. 

Prav tako so Neromi enotnega mnenja glede nezadovoljstva z okolico romskega naselja 

Boriha. Pri tem je okolica neurejena, izgleda kot smetišče, kjer so kosovni in komunalni 

odpadki, človeški in živalski iztrebki, kar  je tudi  zdravstveno oporečno. Vzrok, da tako 

živijo, vidijo v načinu življenja. Predlagajo zakritje neposrednega pogleda na naselje z 

zasaditvijo dreves  ali cipres, ureditev hlevov in odstranitev smeti ali celo izselitev celotne 

romske skupnosti naselja Boriha. 

 

V sklopu kakovosti bivanja nas je zanimalo zadovoljstvo z življenjskim standardom. Večina 

Neromov je zadovoljna s svojim življenjskim standardom in se zaradi tega dobro počuti. Dva 

Neroma nista zadovoljna s svojim življenjskim standardom in se slabo počutita zaradi tega v 

primerjavi z Romi. Pri tem eden pravi, da »je v današnjem času najboljše biti Rom. Najboljše 

pridejo čez. Ni jim potrebno nič delati, a imajo zagotovljenih več finančnih sredstev kot ostali 

državljani, ki delamo« (Priloga 4).  

 

V sklopu predstav o kakovosti bivanja nas je zanimalo, kaj bi bilo potrebno vizualno urediti v 

naselju Boriha. Neromi predlagajo kar nekaj predlogov za izboljšanje videza naselja Borihe. 

S strani Romov predlagajo, da pospravijo okolico naselja, upoštevajo zakonodajo, upoštevajo 

občinske odloke, izvajanje čistilnih akcij in ureditev bivališč. S strani države pa ureditev 

kanalizacije, ureditev ceste, vzdrževanje reda v naselju, določitev preživnine pogojene z 

urejenostjo naselja, socialna pomoč pogojena z urejenostjo naselja oziroma bivališč, 

legalizacija in oštevilčenje hiš,  prevzgoja romske skupnosti ali v skrajnem primeru izselitev. 

Neromi menijo, da je ključni problem pri Romih način življenja in način obnašanja do dobrin 

in storitev, ki jih Neromi zelo cenijo, ker jih tudi plačujejo. Romi imajo drugačen način 

življenja glede osnovne higiene, občutka za delo, čas, red in podobno. Živijo dan za dnem 

flegmatično življenje, ki je v nasprotju z načinom življenja sodobnega človeka. 
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3.6.6 Sklop: Projekti za ureditev prostorske romske problematike naselja Boriha 

 

Na vprašanja sklopa, ki se nanaša na projekte za ureditev prostorske romske problematike 

naselja Boriha, sta odgovarjala predstavnica Občine Metlika in predstavnik Komunale 

Metlika d.o.o. Predstavnica Občine Metlika je pojasnila, da so v letu 2012 prijavili in pridobili 

so-financerski delež za obnovo vodovoda in postavitev dveh hidrantov v romskem naselju 

Boriha, kar so tudi že izvedli. Pripravljajo se na razpis za izgradnjo kanalizacije, saj je delež 

sofinanciranja 100 %, strošek Občine Metlika je le DDV. Kljub temu se pojavljajo priključki 

na črno in Romi niso hvaležni, niti ne spoštujejo izgradnjo vodovoda. Pri obeh projektih 

sodeluje tudi predstavnik Komunale Metlika d.o.o. in romski svetnik, ki se mora s projekti 

strinjati in jih podpisati. 

 

Problemi, ki se pojavljajo pri izvedbi projektov, so že v fazi razpisa, saj so razpisi točno  

določeni in omejeni  na določeno investicijo. Predstavnica Občine poudarja, da »v občini bi 

bilo lažje reševati problematiko, če bi prejeli namenska sredstva in bi jih namenili tistim, ki to 

najbolj potrebujejo. Predvsem za postavitev bivalnih kontejnerjev oziroma bivališč. Mislim, 

da mora imeti človek najprej bivališče, šele potem infrastrukturo« (Priloga 3). V praksi so se 

pojavljali problemi pri izgradnji vodovoda, saj tudi predstavnik Komunale opozarja na 

nelegalne priključke, nepooblaščene posege v infrastrukturo, ki so last Komunale Metlika, 

kljub temu, da so imeli Romi možnost urediti vso dokumentacijo. Problem je bil,  ker so 

morali Romi prispevati nekaj finančnih sredstev za sam priključek. V določenih primerih so 

bili veliki problemi pri odstranitvi nelegalnih priključkov, saj so Romi grozili in želeli fizično 

obračunati z uradnimi predstavniki. Medobčinski inšpektor je bil o tem obveščen, postopek se 

vodi kot kaznivo dejanje nad  storilcem. Sam postopek še ni zaključen. 

 

Pri vprašanju, ali sta se oba predstavnika za delo z Romi posebej izobraževala, smo dobili 

enoten odgovor, da ne. Predstavnica Občine meni, da dodatno izobraževanje ni potrebno, 

predstavnik Komunale pa bi se udeležil dodatnega izobraževanja. 

 

Zanimalo nas je, ali Romi iz naselja Boriha sodelujejo pri projektih. Sami prebivalci naselja  

pri tem ne sodelujejo, sodeluje pa njihov predstavnik romski svetnik. Pri tem je problem, ker 

se tudi romski svetnik ne udeležuje vseh sej in vidi bolj svoje probleme kot probleme 

celotnega naselja. Sodelovanje Romov pri projektih je bolj v negativnem smislu, saj so se 

pojavljali problemi pri plačevanju predračuna za vodomerni jašek pri izgradnji vodovoda. 
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Pri vprašanju, ali bi po Vašem mnenju v občini Metlika bilo potrebno prej urediti kakšen drug 

problem, smo ugotovili, da predstavnika menita, da je potrebno najprej Rome zaposliti, da bi 

znali ceniti denar in z njim ravnati. Zaposleni Romi bi tudi lažje uredili bivališča in se 

socializirali. Poleg tega je potrebno urediti prostorsko ureditev in parcele, in sicer s 

sistemskimi rešitvami, na primer ureditev enega naselja, nato drugega. Ključen problem vidijo 

v tem, da se romska problematika rešuje iz pisarn bolj teoretično, ne pa terensko in praktično. 

Nujno potrebno je reševanje problematike s sodelovanjem s prebivalci okoliških vasi in Romi. 

Po mnenju intervjuvancev je problem tudi, ker imajo Romi več bonitet in so »priviligirani« 

prebivalci v primerjavi z ostalimi prebivalci občine Metlika. 

 

3.7 Primerjalna analiza pridobljenih informacij Romi – Neromi 

 

3.7.1 Sklop: Način življenja in komunikacija 

 

V nadaljevanju smo predstavili primerjavo pridobljenih informacij med romskimi in 

neromskimi intervjuvanci za sklop Način življenja in komunikacija (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1: Primerjava pridobljenih informacij Romi – Neromi: 1. Sklop: Način življenja in 

komunikacija 

Mnenje ROMOV 

 

Mnenje NEROMOV 

1. sklop: NAČIN ŽIVLJENJA IN KOMUNIKACIJA 

POČUTJE V DRUŽBI NEROMA/ROMA 

 

Večina Romov meni, da se kar dobro 

počutijo v družbi Neromov. Pri tem je 

odvisno, kako jih Neromi sprejmejo. Ne 

vidijo razlik med Romi in Neromi, večina jih 

nima težav in konfliktov z Neromi. 

 

 

Neromi se v večini primerov v družbi Roma 

počutijo enako kot v družbi Neroma. Počutje 

je odvisno od tega, ali je v družbi Roma sam 

ali v družbi. Pri tem se, če je v družbi Roma 

sam, počuti neprijetno, nesigurno in manj 

varno. 
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SPREMLJANJE ROMSKE PROBLEMATIKE 

Romsko problematiko redno spremljajo vsi 

intervjuvani Romi. Največkrat preko 

medijev, radia, televizije, interneta in 

časopisov. Romski svetnik pa še preko 

sestankov in ostalih romskih svetnikov po 

Sloveniji, po telefonu.  

Romsko problematiko Neromi spremljajo, in 

sicer največkrat preko sredstev javnega 

obveščanja (televizija, časopisi ipd.) in preko 

neposrednega stika z okoliški Romi. Pri 

odgovorih  smo opazili pojavljanje 

predsodkov in stereotipov. 

ZADOVOLJSTVO S SOSEDI NEROMI/ROMI 

Dva intervjuvanca sta  zadovoljna s sosedi 

Neromi, ostali pa so nezadovoljni. V zadnjih 

petih letih so se odnosi med Romi in sosedi 

Neromi zelo poslabšali, razlogov ne poznajo. 

Neromi v večji meri niso zadovoljni s sosedi 

Romi. Glavni vzrok za to so velike razlike 

med Romi in Neromi. Po mnenju Neromov 

naj bi bili Romi različni, imajo privilegije s 

strani države in nimajo interesa vključiti se v 

družbo. Razlike se pojavljajo v zaposlovanju, 

višini socialnih transferjev, podobi naselja, 

vrednotah, številu otrok, načinu življenja, 

vzgoji, mišljenju, izobrazbi, delovnih 

navadah in delu, neupoštevanju zakonov in 

nesankcioniranju le-tega ter večje pravice 

Romov v primerjavi z Neromi.  

 

GLAVNI VZROKI ZA NERAZUMEVANJE IN KONFLIKTE med prebivalci 

romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi 

Po mnenju intervjuvanih Romov so glavni 

vzroki za nerazumevanje in konflikte 

problem sobivanja, problematika mladine, ki 

se med seboj ne razume (starejši se 

razumejo), problem zemljišč in opravljanje 

po gostilnah.  

 

 

Glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte 

so predvsem: nezaposlenost, prejemanje 

socialnih transferjev in socialne pomoči, 

neprimerno vedenje do okolice, odnos do 

sosedov, kriminalno vedenje, nespoštovanje 

tuje lastnine, prostorski problemi, okupacija 

tujega zemljišča, neupoštevanje predpisov, 

umazano okolje, smetje, smrad, način 

življenja, nedotakljivost, nezaposlenost in 

neenakost pravic. 
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KOMUNIKACIJA MED ROMI IN NEROMI 

Večina Romov meni, da je komunikacija 

dobra, le romski svetnik označuje 

komunikacijo med Romi in Neromi kot zelo 

slabo. Skoraj vsi so mnenja, da se lahko 

komunikacija še izboljša. Pri predlogih za 

izboljšanje komunikacije so omenili več 

druženja med seboj in socializacijo Romov. 

Romski svetnik  je predlagal več sestankov 

med Romi in Neromi in s tem več 

komunikacije in udeleževanje Neromov na 

kulturnih prireditvah, na primer na Romski 

noči. 

 

Večina intervjuvanih Neromov meni, da je 

komunikacija slaba oziroma je sploh ni. Pri 

tem navajajo naslednje ključne vzroke: slab 

pristop Romov, ogorčenost Neromov, 

privilegiji Romov, neenakost vaščanov, slab 

besedni zaklad Romov, nedruženje Neromov 

in Romov. Vsi so mnenja, da bi se dalo 

komunikacijo izboljšati, vendar je veliko 

odvisno od samih Romov, saj bi se morali 

izobraziti in navaditi na življenje, ki ga živijo 

ostali  Neromi ter biti bolj komunikacijsko 

odprti do Neromov. Smiselni bi bili tudi 

skupni sestanki aktivnosti skupnosti in 

obiskovanje kulturnih  romskih prireditev. 

DISKRIMINACIJA Z VIDIKA PROSTORSKE UREDITVE NASELJA 

Dva Roma menita, da nista diskriminirana. 

Ostali trije se počutijo diskriminirani na 

različnih področjih. Po njihovih osebnih 

izkušnjah se diskriminacija pojavlja na 

komunalnem področju in  na področju 

urejanja zemljišč oziroma legalizacija, sledi 

ureditev cest in kopalnic. 

Skoraj vsi intervjuvani Neromi so mnenja, da 

so diskriminirani, in sicer z vidika prostorske 

in okoljske zakonodaje, saj jo kot Neromi 

morajo upoštevati in so sankcionirani v 

primeru neupoštevanja. Menijo, da Romi ne 

plačujejo prispevkov, ne potrebujejo 

gradbenih dovoljenj, izkoriščajo državo, niso 

kaznovani ob neupoštevanju prostorske in 

okoljske zakonodaje, imajo brezplačne 

dobrine in infrastrukturo, zato se pojavljajo 

velike razlike med Romi in Neromi. Poleg 

tega je Nerome strah, dobrine morajo 

varovati, strah jih je pred večanjem romskega 

prebivalstva. Vsi  intervjuvani Neromi so 

negativno opisovali romsko populacijo. 

Vir: Ogulin, intervjuji (2013) 
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3.7.2 Sklop: Kulturne vrednote 

 

V nadaljevanju smo predstavili primerjavo pridobljenih informacij med romskimi in 

neromskimi intervjuvanci za sklop Kulturne vrednote (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2: Primerjava pridobljenih informacij Romi – Neromi: 2. Sklop: Kulturne vrednote 

Mnenje ROMOV Mnenje NEROMOV 

2. sklop: KULTURNE VREDNOTE 

POZNAVANJE KULTURE ROMOV/NEROMOV 

Nimajo posebnega mnenja o neromski 

kulturi in tudi zanimanja nimajo za 

poznavaje le-te. 

 

 

Večina intervjuvanih Neromov meni, da 

vedo malo o romski kulturi. En intervjuvanec 

je izrazil negativno mnenje o Romih, saj 

meni, da so Romi preveč nemarni. Kot del 

romske kulture poznajo romski ples. 

POMEMBNOST VREDNOT 

Vrednote, ki so Romom pomembne, so 

največkrat poštenost in razumevanje. Enemu 

intervjuvancu je tudi izobrazba pomembna 

vrednota, prav tako en intervjuvani Rom 

prizna, da vrednota delavnost Romom ni tako 

pomembna.  

Vsem intervjuvancem so pomembne 

vrednote poštenost, delavnost, zaupanje in 

znanje, ker menijo, da so vse te vrednote 

potrebne za normalno življenje. Dva 

intervjuvanca menita, da Romi teh vrednot 

nimajo. 

POZNAVANJE ROMSKEGA JEZIKA 

Vsi intervjuvani poznajo romski jezik in ga 

uporabljajo. Posebej se ga ne učijo in tudi 

nobeden nima želje po dodatnem učenju 

romskega jezika. 

Pri poznavanju romskega jezika so bili 

intervjuvanci dokaj enotni, saj ga večina ne 

pozna. Skoraj vsi nimajo želje za učenje. 

Vir: Ogulin, intervjuji (2013) 

 

3.7.3 Sklop: Položaj Romov 

 

V nadaljevanju smo predstavili primerjavo pridobljenih informacij med romskimi in 

neromskimi intervjuvanci za sklop Položaj Romov (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3: Primerjava pridobljenih informacij Romi – Neromi: 3. Sklop: Položaj Romov 

Mnenje ROMOV Mnenje NEROMOV 

3. sklop: POLOŽAJ ROMOV 

POLOŽAJ ROMOV V BORIHI 

Razen dveh intervjuvancev vsi ocenjujejo 

položaj Romov v Borihi slab ali zelo slab. 

Navedli so, da nimajo dovozne poti, 

komunalne urejenosti, kanalizacije in ceste, 

ni urejena okolica naselja, nimajo zaposlitev, 

veliko je še revnih, problem je kriminal.  

Vsi Neromi so enotni, da je njihov položaj 

dober. Neromi menijo, da Romom država 

preveč pomaga, da so zaščiteni, imajo velika 

pričakovanja in niso hvaležni za to in tudi 

sami ne naredijo nič, da bi izboljšali razmere 

v naselju Boriha. 

POLOŽAJ ROMOV V BELI KRAJINI 

Nekateri Romi so mnenja, da je položaj 

boljši, drugi, da je slabši in je težko razbrati 

enotne odgovore. Zavedajo se, da je položaj 

Romov odvisen od naselja do naselja in tudi 

občine, v kateri se naselje nahaja. 

Večina Neromov meni, da je položaj Romov 

v Beli krajini boljši v primerjavi s položajem 

Romov po Sloveniji. V primerjavi z Novim 

mestom pa so po njihovem mnenju 

belokranjski Romi dosti bolj umirjeni in 

imajo bolj urejena bivališča. 

Vir: Ogulin, intervjuji (2013) 

 

3.7.4 Sklop: Prostorsko-bivanjska kultura in problematika 

 

V nadaljevanju smo predstavili primerjavo pridobljenih informacij med romskimi in 

neromskimi intervjuvanci za sklop Prostorsko-bivanjska kultura in problematika (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4: Primerjava pridobljenih informacij Romi – Neromi: 4. Sklop: Prostorsko-

bivanjska kultura in problematika 

Mnenje ROMOV Mnenje NEROMOV 

4. sklop: PROSTORSKO-BIVANJSKA KULTURA IN PROBLEMATIKA 

PROBLEMATIČNOST LASTNIŠTVA PARCEL 

Določenim intervjuvancem se ne zdi 

problematično lastništvo parcel, trem pa se še 

vedno to zdi problem. Pri  tem so izpostavili, 

da samo lastništvo ni več velik problem, saj 

Vsi intervjuvani Neromi so enotni, da je 

problematično lastništvo parcel. 

Intervjuvanci tako navajajo problematičnost 

naseljenih parcel, ker ni njihova lastnina in 
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je v večini lastnik parcel občina. Romi si 

želijo, da bi imel vsak svojo zemljo. Nekateri 

so pripravljeni tudi na odkup parcel, če bi 

bilo to možno. Problem vidijo v tem, da 

večinoma  njihovi objekti niso postavljeni na 

njihovi zemlji, niso legalizirani. Nimajo 

hišnih številk, hišno številko ima le ena hiša. 

problematičnost mejnih parcel okoli naselja 

Boriha. Legalizacija  je povezana s stroški, 

za katere Romi pravijo, da nimajo denarja. 

Poleg tega se pred začetkom gradnje ne 

pozanimajo niti glede lastništva oziroma 

velikosti parcel, niti glede namembnosti rabe; 

kar pomeni, da so objekti zgrajeni na 

kmetijskih zemljiščih oziroma na meji 

zemljišč. 

PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO PRI UREJANJU PROSTORSKE 

PROBLEMATIKE 

Romom se zdijo največji problem 

kanalizacija, cesta, legalizacija naselja, 

izolacija objektov, kosovni odpadki, širjenje 

naselja zaradi velikega naraščanja 

prebivalstva romskega naselja, ni možnosti 

odkupa parcel in napačen pristop občine. 

 

Neromom se zdijo največji problem: 

preštevilčna populacija Romov, prevelika 

rodnost, naraščanje populacije, širitev 

objektov, poseg v prostor in parcele drugih 

lastnikov, uporaba tujih parcel, širitev na 

druga območja, videz naselja, neurejenost 

sanitarij, smrad in neurejena okolica naselja 

Boriha. Prav tako je problem neudeleževanje 

čistilnih akcij s strani Romov, 

nezainteresiranost v zvezi z dogajanji v 

lokalni skupnosti in njihovo nesodelovanje 

pri tem.  

SOOČANJE ROMOV S PROBLEMI PRI DOSTOPU DO INFRASTRUKTURE 

Večina intervjuvanih  Romov meni, da ni 

večjih problemov pri dostopu do 

infrastrukture in ureditve naselja Boriha. 

Srečujejo se z naslednjimi problemi: ureditev  

kanalizacije in cest, financiranje države in 

nezainteresiranost občine, problemi povezani 

z vodovodom, nimajo igrišča za otroke, 

nimajo asfaltiranih cest.  

Neromi so vsi enotni, da sami Romi pri tem 

nimajo večjih problemov, jih pa ustvarjajo 

Neromom. Največji problem predstavljajo 

neplačevanje storitev s strani Romov v 

Borihi,  posledično pride do odklopa storitev.  

Romi v pridobljeno infrastrukturo vložijo 

premalo truda in vložka, da bi to ustrezno 

spoštovali. 
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POJAVLJANJE PROBLEMOV PRI UREJANJU PROSTORSKE PROBLEMATIKE 

BORIHE S STRANI ROMOV IN NEROMOV 

Za probleme, ki se pojavljajo pri urejanju 

prostorske problematike naselja Boriha, vsi 

intervjuvani Romi menijo, da so bolj 

odgovorni Neromi. Po njihovem mnenju se 

pojavlja več problemov s strani Neromov, 

občine in sosedov in menijo, da Neromi niso 

dovolj zainteresirani za ureditev naselja. 

Romi imajo interes za ureditev naselja 

Boriha, vendar sami mislijo, da ne morejo 

nič narediti, ker naselje ni legalizirano in 

pričakujejo, da bo občina uredila naselje. 

 

Neromi so enotni, da se več problemov 

pojavlja s strani Romov. Ti namreč nimajo 

interesa in volje za spremembe, ne 

upoštevajo zakonov in gradbenih  dovoljenj, 

krčijo sosednje gozdove, njive in travnike, 

kljub zadovoljivi komunikaciji med Romi in 

Občino Metlika. Če bi Romi pokazali več 

volje, bi bilo tudi s strani Neromov manj 

napetosti in nestrpnosti. Problem pri Romih 

vidijo, ker nimajo interesa sploh kaj 

spremeniti. So pač zadovoljni s temi 

razmerami, ki jih imajo in sami nič ne 

naredijo za to oziroma čakajo, da jim drugi 

vse naredijo.  

INTERES ZA PROSTORSKO UREDITEV NASELJA BORIHA 

Večina intervjuvanih Romov ima velik 

interes za prostorsko ureditev naselja Boriha. 

Le en Rom bi dal na prvo mesto reševanje 

socialnih problemov Romov in 

izobraževanje, na drugo pa urejanje 

prostorske problematike naselja. Romski 

svetnik je ob tem poudaril, da je tudi interes 

Neromov, da se uredi naselje in da se na ta 

način tudi Romi  prilagodijo svojim sosedom 

Neromom. Poleg ureditve prostorske 

problematike naselja so Romi navedli, da je 

potrebno urediti izobraževanje, socialne 

probleme, zaposlitev, saj težko preživijo.  

Vsi Neromi se zavedajo nujnosti ureditve 

omenjene problematike, vendar nekateri 

menijo, da bi bilo potrebno prej urediti druga 

naselja, v katerih ni vodovoda. Potem bi bilo 

potrebno urediti nadaljnje izobraževanje in 

posledično zaposlovanje. Za rezultate je  

nujno sodelovanje Romov. Romi največkrat 

čakajo in pričakujejo, da jim bodo bivanjske 

probleme reševale druge inštitucije, kot na 

primer Občina in Center za socialno delo. 

Vir: Ogulin, intervjuji (2013) 
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3.7.5 Sklop: Predstave in vrednote o kakovosti bivanja 

 

V nadaljevanju smo predstavili primerjavo pridobljenih informacij med romskimi in 

neromskimi intervjuvanci za sklop Predstave in vrednote o kakovosti bivanja (Tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5: Primerjava pridobljenih informacij Romi – Neromi: 5. Sklop: Predstave in 

vrednote o kakovosti bivanja 

Mnenje ROMOV Mnenje NEROMOV 

5. sklop: PREDSTAVE IN VREDNOTE O KAKOVOSTI BIVANJA 

ZADOVOLJSTVO Z VIDEZOM ROMSKEGA NASELJA BORIHA 

 

Z videzom naselja Boriha je en intervjuvanec 

zadovoljen, ostali štirje so nezadovoljni. 

Motijo jih lesene barake in kosovni odpad. 

Romski svetnik se zaveda, da bi bilo 

potrebno Rome motivirati, da se sami 

potrudijo za vizualno ureditev naselja.  

 

Z videzom romskega naselja Boriha ni 

zadovoljen nobeden Nerom. Naselje  Boriha 

je zgrajeno brez dovoljenja, pojavljajo se 

neskladja z ureditvenimi pogoji, okolica je 

nepospravljena, v naselju so smeti in 

odrabljeni avtomobili. Videz naselja je po 

mnenju Neromov neurejen.  

 

ZADOVOLJSTVO Z OKOLICO ROMSKEGA NASELJA BORIHA 

 

Dva intervjuvanca nista zadovoljna, ostali pa 

so. Pri vprašanju, kaj bi pri tem spremenili, 

večina Romov, pravi, da bi spremenili 

okolico naselja, vendar ne vedo kako. Nekaj 

jih je predlagalo le asfaltiranje ceste.  

 

Neromi pa imajo enotno  mnenje glede 

nezadovoljstva z okolico romskega naselja 

Boriha. Pri tem je okolica nepospravljena, 

izgleda kot smetišče, kjer so kosovni in 

komunalni odpadki, človeški iztrebki, kar  je 

tudi  zdravstveno oporečno. Vzrok, da tako 

živijo, vidijo v načinu življenja. Predlagajo 

zakritje neposrednega pogleda na naselje z 

zasaditvijo dreves  ali cipres, ureditev hlevov 

in odstranitev smeti ali celo izselitev celotne 

romske skupnosti naselja Boriha. 
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ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJSKIM STANDARDOM 

Z  življenjskim standardom je večina Romov 

zadovoljna, dva intervjuvanca sta 

nezadovoljna in se zaradi tega slabo počutita. 

Večina Neromov je zadovoljna s svojim 

življenjskim standardom in se zaradi tega 

dobro počuti. Dva Neroma nista zadovoljna s 

svojim življenjskim standardom in se slabo 

počutita zaradi tega, če se primerjata z Romi.  

PREDLOGI ZA UREDITEV VIDEZA NASELJA BORIHA 

Romi največkrat omenjajo, da bi bilo 

potrebno urediti kanalizacijo in urediti 

okolico ter asfaltirati ceste in urediti 

dvorišča. Sami mislijo, da ne morejo nič 

narediti, ker nimajo financ in naselje ni 

legalizirano. Kljub temu imajo željo, da bi 

sami kaj naredili. Pri tem Romi mislijo, da 

ima veliko odgovornost občina, vendar z 

njene strani ne vidijo interesa. 

 

 

Neromi predlagajo, da Romi pospravijo 

okolico naselja, upoštevajo zakonodajo, 

upoštevajo občinske odloke, izvajanje 

čistilnih akcij in ureditev bivališč. S strani 

države pa ureditev kanalizacije, ureditev 

ceste, vzdrževanje reda v naselju, določitev 

preživnine pogojene z urejenostjo naselja, 

socialna pomoč pogojena z urejenostjo 

naselja oziroma bivališč, legalizacija in 

oštevilčenje hiš,  prevzgoja romske skupnosti 

ali v skrajnem primeru izselitev. 

Neromi menijo, da je ključni problem pri 

Romih način življenja in način obnašanja do 

dobrin in storitev, ki jih Neromi zelo cenijo, 

ker jih tudi plačujejo. Romi imajo drugačen 

način življenja glede osnovne higiene, 

občutka za delo, čas, red in podobno. 

Vir: Ogulin, intervjuji (2013) 

 

3.8 Ugotovitve raziskave 

 

3.8.1 Velikost interesa za ureditev prostorske problematike naselja Boriha  

 

Z raziskavo smo preverjali raziskovalno podvprašanje, ali Romi kažejo interes za ureditev 

prostorske problematike naselja Boriha? Iz analize pridobljenih informacij je razvidno, da 

imajo tako Romi kot Neromi velik interes za ureditev prostorske problematike naselja Boriha. 
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Kljub temu je zelo zanimivo, da Romi mislijo, da Neromi nimajo interesa in obratno. Razlog 

za takšno mišljenje verjetno izhaja iz dejstva, da sam interes ni dovolj, da se stvari 

premaknejo na boljše. Menimo, da ima velik vpliv tudi prepričanje Neromov, da imajo Romi 

velika pričakovanja in da so Romi nezainteresirani, nimajo interesa za spremembe, ker so 

zadovoljni z razmerami v naselju. Predstavnica Občine Metlika nazorno opisuje pomanjkanje 

motivacije Romov: »Če bi Romi pokazali več volje, bi bilo tudi s strani Neromov manj 

napetosti in nestrpnosti … Romi največkrat čakajo in pričakujejo, da jim bodo bivanjske 

probleme reševale druge inštitucije, kot na primer Občina in Center za socialno delo.« 

(Priloga 3) Prav tako poudarja romski svetnik, da bi bilo potrebno Rome motivirati, da se 

sami potrudijo. Ti namreč mislijo, da ne morejo nič narediti, ker naselje ni legalizirano in 

pričakujejo, da bo občina uredila naselje. Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da interes po 

izboljšanju bivalnih in prostorskih razmer ni dovolj za ureditev le-teh, saj je to tesno povezano 

s spremenjenim odnosom do načina življenja, do urejenega bivalnega okolja in okolice, do 

dela in zaposlenosti, do odgovornosti, do plačevanja stroškov koriščenja storitev po 

legalizaciji ipd.  Torej je to povezano tudi z načinom življenja in romsko kulturo bivanja. Pri 

tem smo opazili, da gre pri tem tudi za neuspešno medkulturno komunikacijo, saj prihaja do 

nerazumevanj, medsebojnih obtoževanj in pomanjkanje komunikacije, pri čemer romska 

skupnost misli eno in neromska skupnost drugo (Priloga 13, 14, 15). S pridobljenimi podatki 

smo prišlo do odgovora na raziskovalno podvprašanje. Romi imajo interes za ureditev 

prostorske problematike, vendar ga ne kažejo dovolj jasno.  

 

3.8.2 Definiranje dejavnikov, ki vplivajo na reševanje prostorske problematike v naselju 

Boriha 

 

Na podlagi rezultatov raziskave smo definirali dejavnike in odgovorili na raziskovalno 

podvprašanje, kateri so najpomembnejši dejavniki, ki imajo vpliv na reševanje prostorske 

romske problematike v naselju Boriha. To so medkulturne razlike med Romi in Neromi, ki 

izhajajo iz različnosti med etnično skupino Romov in neromskim prebivalstvom. Omenjene 

razlike se sodeč po rezultatih raziskave največkrat kažejo v razlikah v načinu življenja, 

vrednotah in jeziku. Prav tako so pomembni dejavniki medkulturna komunikacija, pojav 

stereotipov in predsodkov, pojav občutka neenakosti in diskriminacije, neinteres/interes za 

reševanje problematike naselja Boriha, sledijo zadovoljstvo z ureditvijo naselja, legalizacija 

naselja Boriha, odnos do infrastrukture in sodelovanje javnih institucij (Priloga 13, 14, 15). 
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Prav tako smo raziskovali, ali je medkulturna komunikacija med Romi in Neromi bistveni 

dejavnik pri reševanju prostorske problematike romskega naselja Boriha. V teoretičnem delu 

naloge smo predstavili številne dejavnike, ki vplivajo na medkulturno komunikacijo 

(medkulturne razlike, način življenja, stereotipi, predsodki ipd.), na podlagi rezultatov pa smo 

ugotovili, da medkulturna komunikacija vpliva na reševanje prostorske romske problematike 

naselja Boriha. Rezultati raziskave nakazujejo na pomanjkljivo ali neustrezno medkulturno 

komunikacije med Romi in Neromi ter med Romi in predstavniki javnih institucij, kar je po 

našem mnenju verjetno posledica nestrpnosti in pojavljanju predsodkov in stereotipov. Večina 

Neromov meni, da je medkulturna komunikacija slaba ali pa je sploh ni. Romi pa nasprotno 

večinoma menijo, da je komunikacija dobra, le romski svetnik označuje komunikacijo med 

Romi in Neromi kot zelo slabo. Prav tako smo skozi celotno raziskovanje lahko opazili 

nasprotne odgovore Romov in Neromov. Na primer Romi so pripravljeni na odkup parcel, če 

bi bilo to možno. Neromi, pravijo, da Romi za to nimajo denarja. Romi pravijo, da imajo 

interes za reševanje problematike, Neromi menijo, da ga nimajo in podobno. Ugotovili smo 

torej, da je medkulturna komunikacija med Romi iz Borihe in Neromi slaba, kar vpliva na 

reševanje omenjene problematike (Priloga 13, 14, 15).  

 

Do odgovora na omenjeno raziskovalno podvprašanje smo prišli s pomočjo rezultatov, iz 

katerih je razvidno, da je medkulturna komunikacija bistveni dejavnik pri reševanju 

prostorske problematike naselja Boriha. Dobra medkulturna komunikacija je namreč pogoj za 

uspešno sodelovanje in reševanje tovrstne problematike. 

 

3.8.3 Predsodki in stereotipi, ki se pojavljajo pri reševanju prostorske problematike v 

naselju Boriha  

 

Z naslednjim raziskovalnim podvprašanjem smo želeli ugotoviti, s katerimi predsodki in 

stereotipi se Romi soočajo pri reševanju prostorske problematike v naselju Boriha. Stereotipi 

in predsodki, ki jih v raziskavi Neromi največkrat navajajo, so: pomanjkanje prilagodljivosti, 

pomanjkanje higiene (nemarnost), nagnjenost h kriminalnim dejanjem (kraje),  brezposelnost, 

nepoštenost, nedelavnost, nezainteresiranost za delo, neupoštevanje zakonskih predpisov, 

priviligiranost, neizobraženost, borna komunikacija, so izkoriščevalski, živijo na račun otrok, 

so zaprt sistem, so konfliktni, so flegmatični (nič ne naredijo, jim je vseeno), nekontrolirana 

nataliteta in nespoštovanje tuje lastnine (Priloga 13). 
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Ugotovili smo, da se Romi v naselju Boriha srečujejo z veliko predsodki in stereotipi. Prav 

tako smo opazili, da Neromi z največ predsodkov in stereotipov tudi vidijo največ razlik med 

Romi in Neromi, v tem smislu, da imajo Romi privilegije s strani države in nimajo enakih 

vrednot kot Neromi. O Romih obstajajo neutemeljeni predsodki, saj večinoma pri tem ne 

upoštevamo njihove kulture in drugačnosti. Opazili pa smo, da nekatere stereotipe in 

predsodke potrjuje tudi njihov način življenja, vendar glede na to, da so njihove korenine 

nomadske, je to tudi pričakovati. Torej je meja med predsodki, stereotipi in medkulturno 

drugačnostjo zelo tanka in jo včasih težko ločimo. Opazili smo, da se je odnos Neromov do 

Romov oblikoval na podlagi značilnosti in obnašanja romskih pripadnikov naselja (Priloga 

13, 15). 

 

3.8.4 Vpliv medkulturnih razlik na reševanje prostorske problematike v naselju Boriha 

 

Rezultati raziskave nakazujejo, da imajo medkulturne razlike med romsko in neromsko 

kulturo velik vpliv na reševanje prostorske problematike v naselju Boriha. Glede na rezultate 

medkulturne razlike izhajajo iz razlik med romsko in neromsko kulturo, še posebej na 

področju načina življenja in bivanja. Ugotovili smo, da je poznavanje kulture Romov s strani 

Neromov in obratno zelo slabo. Oboji nimajo želje po spoznavanju nove kulture. Na osnovi 

rezultatov smo med Romi v Borihi in Neromi opazili medkulturne razlike na področju 

vrednot, načina življenja, mišljenja, delovnih navad, vzgoje in bivalnih pogojev. Neromi 

pravijo, da so velike razlike med Romi in Neromi vzrok za nezadovoljstvo s sosedi Romi. V 

zadnjih petih letih so se odnosi med Romi in sosedi Neromi zelo poslabšali. Vzrok za to je 

verjetno poglabljanje razlik med obema kulturama in nepoznavanje medkulturnih razlik ter 

pojavljanje stereotipov in predsodkov. Vse to vodi v občutek neenakosti ali celo občutek 

diskriminacije, kar smo opazili tekom raziskovanja tako pri Romih kot Neromih. Prav tako 

omenjene medkulturne razlike vodijo v nerazumevanje interesa za reševanje prostorske 

problematike naselja Boriha, saj je iz rezultatov razvidno, da imajo interes tako Romi kot 

Neromi. Pri tem eden za drugega mislijo, da nimajo interesa, ker ga ne kažejo na prepoznaven 

način. Medkulturne razlike nadalje vplivajo na uspešnost medkulturne komunikacije. Pri 

upoštevanju medkulturnih razlik in druge kulture lahko uspemo uspešno komunicirati s 

pripadniki druge kulture, po drugi strani pa nepoznavanje vodi v neuspešno medkulturno 

komunikacijo in neuspešen proces sodelovanja. Vsi omenjeni procesi in dejavniki močno 

vplivajo na potek reševanja prostorske problematike romskega naselja Boriha. Prav tako smo 

ugotovili, da vrednote in način življenja vplivajo tudi na odnos Romov do infrastrukture v 
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naselju Boriha ter videz naselja Boriha in njegove okolice. Tu se pojavlja največ konfliktov, 

ki po našem mnenju izhajajo iz medkulturnih razlik. Na podlagi rezultatov lahko torej 

zaključimo, imajo medkulturne razlike na reševanje romske prostorske problematike v naselju 

Boriha velik vpliv (Priloga 13, 14, 15). 

 

3.8.5 Značilnosti prostorske problematike naselja Boriha  

 

Pri raziskovanju smo opazili, da se velike razlike kažejo v razumevanju ustreznih bivalnih 

razmer. Romi so načeloma bolj ali manj zadovoljni z bivalnimi razmerami v naselju Boriha, 

medtem ko je neromska populacija kritična do tega. To je tudi verjetno vzrok nesoglasij in 

ključna ovira pri integraciji Romov iz naselja Boriha. Do odpora prihaja predvsem pri 

neromski populaciji, pri tem se pojavljajo nasprotja in nestrpnost s strani Neromov še posebej 

na področju videza naselja in okolice ter do odnosa do infrastruktur (Priloga 13, 14).   

 

Glede na rezultate intervjujev je velik problem pri reševanju prostorske problematike 

romskega naselja Boriha neodgovoren odnos Romov do vzpostavljene infrastrukture. 

Pojavljajo se nelegalni priključki na javni vodovod, prav tako se pojavljajo problemi pri 

plačevanju stroškov vodovoda. Proces prostorskega urejanja romskega naselja Boriha se je 

zakompliciral pri vgradnji vodovoda, saj so se pojavljali nelegalni priključki, kljub možnosti 

legalnega priklopa in prizadevanju Občine Metlika za urejanju razmer v naselju Boriha. Še 

večji problemi so pojavljali pri odstranitvi nelegalnih priključkov in prizadevanju javnih 

institucij za legalen priklop na vodovod (Priloga 13, 14). Za reševanje omenjene 

problematike naselja Boriha je po našem mnenju nujno sodelovanje tako Romov,  Neromov 

kot predstavnikov javnih institucij in osveščanje Romov o njihovi odgovornosti po 

vzpostavitvi infrastrukture v naselju. 

 

Na osnovi rezultatov lahko ugotovimo, da Romi sami zelo malo prispevajo k vizualni ureditvi 

romskega naselja Boriha in njegove okolice, pri čemer ima po ugotovitvah raziskave velik 

pomen ustrezna komunikacija tako znotraj naselja kot zunaj njega. Sami namreč mislijo, da ne 

morejo nič narediti, saj naselje ni legalizirano (Priloga 14). Tu bi bila smiselna vzpodbuda s 

strani romskega svetnika. Romi po naselitvi območja romskega naselja Boriha niso bili 

lastniki zemljišč, a so jih zasedli in upravljali z njimi, kar še vedno sproža veliko nesoglasij 

med Romi in Neromi. Pojavlja se tudi vprašanje, tako s strani Neromov kot s strani občine 

Metlika, kam se bo romsko naselje Boriha po dokončni legalizaciji širilo. Problem se namreč 
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pojavlja pri namembnosti zemljišča, saj so zemljišča okoli naselja zavarovana kot kmetijska 

zemljišča in niso namenjena naselitvi.  

 

Romsko naselje Boriha nima urejene kanalizacije in sanitarij. Občina Metlika v letu 2014 

načrtuje prijavo na ustrezne razpise ter nato izvedbo projekta in ureditev kanalizacije v naselju 

Boriha. Prav tako bo potrebno v bodoče v naselju urediti dovoz in ceste, bivališča in izolacijo 

le-teh, rešitev odpada kosovnih odpadkov, širjenje naselja zaradi naraščanja prebivalstva in 

ostala področja romske problematike za uspešno vključitev romskega prebivalstva naselja 

Boriha v svoje okolje. 

 

3.9 Predlogi za optimalno reševanje prostorske problematike naselja Boriha 

 

V nadaljevaju bomo predstavili predloge za optimalno reševanje prostorske problematike 

naselja Boriha v občini Metlika. Ugotovili smo, da bo potrebno boljše sodelovanje lokalne 

skupnosti Rosalnic in Romov ter javnih institucij, da ne bi prihajalo do nepotrebnih 

nesporazumov. Nujno je reševanje prostorske problematike naselja Boriha ob sodelovanju 

javnosti in upoštevati mnenja tako Romov kot Neromov. Oboji se bodo morali prilagoditi in 

sodelovati, tako da ne bo nobena stran prikrajšana oziroma ne bo imela občutka neenakosti.  

Predlogi za optimalno reševanje prostorske problematike naselja Boriha so sledeči: 

 

 odkup in legalizacija neurejenih parcel (10 %), kjer se nahaja naselje Boriha, s strani 

Občine Metlika; 

 plan odkupa sosednjih parcel, saj se bo v prihodnosti naselje širilo; 

 izgradnja kanalizacije in sanitarij v sodelovanju z Romi; 

 izgradnja oziroma adaptacija bivališč dostojnih za življenje družinam, ki še živijo v 

zabojnikih, prikolicah in barakah, s sodelovanjem in vložkom dela Romov; 

 ureditev videza naselja in okolice, tako da bo urejeno naselje z osnovnimi strukturami 

ostalih naselij ter igriščem in površinami za igranje otrok v čistem in zdravem okolju, 

z vložkom Romov. Pri tem jih je potrebno motivirati s pomočjo romskega svetnika; 

 pri urejanju infrastrukture uvedba določenega sistema vrednotenja urejenosti in 

posledično uvedba sankcij, če se to ne upošteva; 

 uvedba izobraževanja Romov, da spoštujejo tujo lastnino in ne motijo posesti sosedov 

Neromov. Na primer s kombinacijo izobraževanja in sankcij. Pri tem bi sodelovala 
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tudi policija (v primeru sankcij), da Romi ugotovijo, da določena dejanja vodijo v 

določene sankcije; 

 izvesti zaščiten prostor za zbiranje kosovnih odpadkov, ločen od romskega naselja; 

 dvigniti zavest Romov glede osnovne higiene in da osnovne stvari lahko storijo sami 

(na primer počistijo in uredijo prostor okoli bivališč). Glede na to, da je več kot 50 % 

mlajših od 19 let, bi z izobraževanjem in osveščanjem začeli že zgodaj; 

 dodatno izobraziti kader v javnih institucijah, ki se ukvarja z romsko problematiko, 

vsaj z vidika komunikacije in kulturnih razlik, da prihaja čimmanjkrat do 

nesporazumov; 

 Nerome seznaniti z romsko kulturo in njihovimi koreninami, ki vplivajo na način 

življenja, ki ga imajo že stoletja in še sedaj, da bolje razumejo Rome in ne prihajajo v 

nepotrebne konflikte; 

 zvišati zaposlenost Romov iz Borihe, saj bo zaposlen Rom bolj navajen na red in 

disciplino ter bo verjetno tudi imel bolj urejeno bivališče in okolico okoli njega. Gre 

za zelo kompleksno problematiko, ki je povezana s kulturnimi dejavniki in načinom 

življenja, ki ga imajo že stoletja. Spremembe pričakujemo počasi, vendar na boljše.  

 

Število konfliktov med Romi in Neromi bi lahko zmanjšali z boljšo komunikacijo in 

sprejemanjem drugačnosti Romov. Dejstvo je, da so Romi v naselju Boriha zelo drugačni od 

neromskega prebivalstva. Romi, ki so se integrirali in prilagodili življenju neromskega 

prebivalstva, ne živijo več v romskih naseljih, ampak se običajno preselijo in socializirajo. 

Nomadske korenine Romov imajo na njihovo življenje in način bivanja očitno še zelo velik 

vpliv. Na podlagi rezultatov naloge pa je takšen način življenja praktično težko združljiv s 

socializacijo, integracijo Romov in tudi legalizacijo romskih naselij.  
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4  SKLEP 

 

 

V nalogi smo se osredotočili na reševanje prostorske romske problematike na primeru 

romskega naselja Boriha in ugotavljali vpliv medkulturnih razlik ne reševanje le-te. Ugotovili 

smo, da imajo tako Romi kot Neromi velik interes za ureditev prostorske problematike naselja 

Boriha, vendar ga Romi ne kažejo dovolj jasno.  

 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na reševanje prostorske romske problematike v 

naselju Boriha, so medkulturne razlike med etnično skupino Romov  in Neromov, in sicer so 

to največkrat razlike v načinu življenja, vrednotah in jeziku. Prav tako so pomembni dejavniki 

medkulturna komunikacija, pojav stereotipov in predsodkov, pojav občutka neenakosti in 

diskriminacije, neinteres/interes za reševanje problematike naselja Boriha, sledijo 

zadovoljstvo z ureditvijo naselja, legalizacija naselja Boriha, odnos do infrastrukture in 

sodelovanje javnih institucij.  

 

Ugotovili smo, da je medkulturna komunikacija bistveni dejavnik pri reševanju prostorske 

problematike naselja Boriha. Dobra medkulturna komunikacija je namreč pogoj za uspešno 

sodelovanje in reševanje tovrstne problematike. 

 

Stereotipi in predsodki, ki jih v raziskavi Neromi največkrat navajajo so: pomanjkanje 

prilagodljivosti, pomanjkanje higiene, nagnjenost h kriminalnim dejanjem,  brezposelnost, 

nepoštenost, nedelavnost, neupoštevanje predpisov, priviligiranost, neizobraženost, borna 

komunikacija, so izkoriščevalski, živijo na račun otrok, so konfliktni in nespoštovanje tuje 

lastnine. Poudarjajo, da se je njihov odnos do Romov oblikoval na podlagi značilnosti in 

obnašanja romskih pripadnikov naselja Boriha. 

 

Na osnovi rezultatov smo med Romi v Borihi in Neromi opazili medkulturne razlike na 

področju vrednot, načina življenja, mišljenja, delovnih navad, vzgoje in bivalnih pogojev. 

Prišli smo do zaključka, da imajo medkulturne razlike na reševanje romske prostorske 

problematike v naselju Boriha velik vpliv. Te razlike vodijo v občutek neenakosti ali celo 

občutek diskriminacije, kar smo opazili tekom raziskovanja tako pri Romih kot Neromih. 

Prav tako omenjene medkulturne razlike vodijo v neprepoznavanje medsebojnega interesa za 
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reševanje prostorske problematike naselja Boriha in vplivajo na uspešnost medkulturne 

komunikacije. 

 

Ključni pomen za reševanje romske problematike je tako s prostorskega kot bivanjskega 

vidika uspešna komunikacija in odpravljanje medkulturnih razlik, saj je brez tega praktično 

nemogoče kaj spremeniti na boljše. V praksi je izredno težko ohranjati dobro in uspešno 

komunikacijo, saj že sam način življenja in obnašanje Romov privede do konfliktnih situacij. 

Gre za zelo občutljiv problem, pri katerem bi morali imeti vsi udeleženci izredno dobro 

razvito komunikacijo in poznavanje medkulturnih ozadij. Mednarodne in evropske 

organizacije si prizadevajo za odpravo predsodkov in stereotipov, netolerance, diskriminacije 

in rasizma. Kljub vsemu pa na lokalni ravni prihaja do položaja Romov, da praktično res niso 

zagotovljeni vsi pogoji dostojnega življenja. Kaj je privedlo to takšne situacije in težkega 

reševanje romske problematike ter hkrati tudi prostorske in bivanjske problematike, je težko 

predvideti, vendar so po našem mnenju ključnega pomena pri tem medkulturne razlike in 

medkulturna komunikacija. Pri reševanju tovrstnega problema je potrebno sodelovanje 

občine, države, romske skupnosti in lokalne skupnosti, saj gre za izredno kompleksno 

problematiko, ki jo na podlagi rezultatov naloge lahko rešujemo v določeni meri le na 

lokalnem nivoju. Državne smernice in dobre prakse so lahko le smernice in priporočila, saj je 

vsako romsko naselje specifično in romska skupnost tudi specifično reagira na okolje. Prav 

tako se specifično odziva lokalna skupnost, v kateri se pojavljajo specifične konfliktne 

situacije in problemi. Glede na to, da država in Evropska unija ogromno sredstev namenjata 

ureditvi romskih naselij, lahko s časom pričakujemo, da tudi Romi iz naselja Boriha 

spremenijo odnos do nekaterih stvari. Bivanje v sožitju bo možno le takrat, ko bo z obeh 

strani pripravljenost na spremembe in spoštovanje do dobrin, ki jih nudi država tako Romom 

kot tudi Neromom. 
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Priloga 1: VABILO 

Anton Ogulin 

__________ 

8330 Metlika 

 

 

 

          Metlika, 20.02.2013 

 

 

Zadeva: Vabilo za sodelovanje pri intervjuju za raziskovalne namene 

 

 

Spoštovani, 

 

Sem Anton Ogulin, absolvent podiplomskega študija Medkulturni menedžment na Fakulteti 

za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Vljudno Vas vabim k sodelovanju pri intervjuju 

na temo reševanja prostorske romske problematike romskega naselja Boriha. Podatki bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene, torej za izdelavo naloge z naslovom Vpliv 

medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega 

naselja Boriha. Intervju bo polstrukturiran z vnaprej pripravljenimi usmeritvenimi vprašanji, 

ki so zraven priložena. 

 

 

V kolikor imate čas in ste na vprašanja pripravljeni odgovoriti, se mi prosim oglasite na tel. 

__________________, da se dogovorimo za termin in kraj intervjuja, ki bi Vam najbolj 

ustrezal. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam, 

 

Anton Ogulin 

 

 

 

PRILOGA: Vprašalnik polstrukturiranega intervjuja 



 

 

 

 

Priloga 2: VPRAŠALNIK POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 

 

Vprašalnik polstrukturiranjega intervjuja (tako za Rome kot Nerome): 

 

1. Sklop: način življenja in komunikacija 

1. Kako bi se počutili v družbi Roma/Neroma? 

2. Spremljate romsko problematiko? 

3. Ste zadovoljni s sosedi (Romi/Neromi)? Opažate, kakšne pomembne razlike med 

Vami in sosedi (Romi-Neromi)? 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskih naselija Boriha  in njihovimi sosedi? 

5. Kakšna se Vam zdi komunikacija Romi – Neromi? Bi jo lahko izboljšali? 

6. Menite, ker ste Rom/Nerom ste diskriminirani z vidika prostorske (bivanjska, 

infrastrukturna ureditev) ureditve vašega naselja? 

 

2. sklop: kulturne vrednote 

7. Kaj menite o romski/neromski  kulturi?  

8. Katere vrednote so vam pomembne (poštenost, zaupanje, delavnost, znanje, … )? 

Zakaj? 

9. Poznate romski jezik? Ga uporabljate? 

 

3. sklop: položaj Romov 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini (predvsem na naselitvenem področju) v 

primerjavi s položajem Romov v celotni Sloveniji? 

 

4. sklop: prostorska – bivanjska kultura in problematika 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel (različni lastniki), kjer se nahaja naselje 

Boriha? 

13. Kateri problemi, povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha, so po 

Vašem mnenju najbolj težavni? 

14. Se Romi pri dostopu do npr. infrastrukture,vodovod, elektrika, ureditev naselja Boriha 

soočate/soočajo s kakšnimi problemi? 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike naselja 

Boriha bolj s strani Romov ali Neromov? 

16. Si močno želite ureditev (prostorske problematike) naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo področje? Katero? 



 

 

 

 

5. sklop: predstave in vrednote o kakovosti bivanja 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha?  

18. Ste zadovoljni z okolico rimskega naselja Boriha? Kaj bi spremenili? 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate? Se zaradi tega dobro počutite? 

20. Kaj bi po vašem mnenju potrebno urediti (vizualno) v naselju Boriha? 

 

Dodatna vprašanja za predstavnika Komunale Metlika d.o.o. in Občine Metlika: 

 

6.sklop: projekti za ureditev prostorske romske problematike 

21. Sodelujete v kakšnem evropskem ali nacionalnem projektu za prostorsko ureditev 

naselja Boriha? 

22. Zakaj ste se odločili, da sodelujete v projektu? 

23. Kje vidite največje težave pri izvedbi projektov? Kje menite, da tičijo vzroki? 

24. Ste se za delo z Romi posebej izobraževali?  

25. Sodelujejo pri projektih tudi prebivalci naselja Boriha-Romi? 

26. Bi po Vašem mnenju v občini Metlika bilo potrebno prej rešiti kakšen drug podoben 

problem? Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 3: TRANSKRIPT osebe A - Nerom 

Transkript intervjuja osebe A (Nerominja, predstavnica Občine Metlika), izveden dne 11. 04. 

2013. 

 1. Kako bi se počutili v družbi Roma? 

V družbi Roma bi se počutila enako kot v družbi Neroma. Glede tega nimam nobenih 

predsodkov. 

2. Spremljate romsko problematiko? 

Romsko problematiko spremljam. Glede na to, da »država« dobro skrbi za Rome se bojim, da 

bo v bodoče še več problemov,  predvsem kriminalitete in več brezposelnosti, saj dobijo 

nezaposleni Romi dovolj denarja za preživetje. 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi? Opažate, kakšne pomembne razlike med Vami in sosedi 

Romi?  

Razlike so predvsem pri zaposlenosti, višini prejetih socialnih transferov, v podobi naselja, 

vrednotah in številu otrok.  

4. Kaj so po vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi? 

Menim, da je glavni vzrok nezaposlenost  pri Romih in prejemanje socialnih transferov. 

Predvsem gre tukaj za socialne pomoči, ki jih prejemajo za otroke. Večkrat se zgodi, da za 

otroke ni primerno poskrbljeno, kljub socialni pomoči. Romi pa kupujejo avtomobile, 

cigarete, prirejajo glasne zabave, ki so moteče za ostale prebivalce.  

5. Kakšna se vam zdi komunikacija med  Romi in Neromi? Bi jo lahko izboljšali? 

Komunikacija med Romi in Neromi je zadovoljiva.  

6. Menite, ker ste Nerom, da ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjske 

infrastrukturne ureditve? Ureditev vašega naselja recimo. 

Da. Da, ker Romi  neupoštevajo  prostorsko oziroma okoljsko zakonodajo. Mi se te nujnosti 

zavedamo, Romi pa ne in zato največkrat tudi niso kaznovani.  

7. Kaj menite o romski kulturi?  

Menim, da je romska kultura bogata, vendar je ne želijo izpostavljati, so precej zaprt sistem in 

težko vzpostavijo zaupanje.  

8. Katere vrednote so vam pomembne? Poštenost, zaupanje, znanje,  in zakaj se vam te 

vrednote zdijo pomembne?  



 

 

 

 

Vse naštete so pomembne,  ker vse našteto rabimo za normalno oziroma pošteno življenje.  

9. Poznate romski jezik?   

Vem, da imajo Romi svoj jezik, vendar ga ne znam, zato ga tudi ne uporabljam.  

Nič? Ne. Pa ste poskušala? Ne.  

Zaradi težavnosti? Ne. Ko z njimi komuniciram komuniciram v našem jeziku in to mi je 

dovolj.  

Čutite potrebo, da bi se ga kot občinska delavka naučila in bi s tem več dosegla? Ne. 

Bom rekla, dali bi jim spet potuho.  

Potuho, zato da se nebi socializirali? Tako. 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi?  

Menim, da je položaj Romov dober, glede na to, da so prejemniki različnih pomoči  bi si 

lahko sami poboljšali svoj standard, vendar so največkrat nezainteresirani, pač socializirali 

oziroma sami kaj naredili, sredstev imajo dovolj vendar…  

Kaj je razlog za to? Prevelika pomoč države? Prevelika pomoč. Ker so preveč zaščiteni in 

država daje dovolj denarja, vendar še vedno pričakujejo še več in da  jim bo občina vse 

naredila.   

So zato hvaležni? Niti najmanj.  

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini, predvsem na naselitvenem področju v 

primerjavi s položajem Romov v celotni Sloveniji?  

Večina Romov v Beli krajini živi skromno življenje in je odraz višine prejemkov, predvsem 

socialnih. Večina romskega prebivalstva je nezaposlenega in še vedno živijo na račun otrok. 

Torej od prejemov otroških dodatkov oziroma socialnih transferov. Večina jih ima že zidane 

hiše, manjši del pa še vedno živi v barakah.   

Kaj pa primerjava z Belo krajino in Novim mestom? Novega mesta ne poznam dovolj 

dobro, vendar če primerjamo naselje Žabjak in pa belokranjske Rome so dost bolj umirjeni in 

imajo bolj urejena bivališča. 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel, različni lastniki, kjer se nahaja naselje 

Boriha? 

V romskem naselju Boriha je večina parcel, na katerih stojijo objekti, v lasti Občine Metlika. 

Menim, da je problematična predvsem gradnja brez ustreznih dovoljenj. Legalizacija pa je 

povezana s stroški za katere Romi pravijo, da nimajo denarja. Poleg tega se pred začetkom 



 

 

 

 

gradnje ne pozanimajo niti glede lastništva oziroma velikosti parcel, niti glede namembnosti 

rabe kar pomeni, da so objekti zgrajeni na kmetijskih zemljiščih oziroma na meji zemljišč. 

Kaj pa…po mojih informacijah je lastnik tudi Cerkev? Tudi, vendar tam kjer so 

postavljena največkrat nelegalno romska naselja  so bom rekla v 90 procentih v lasti Občine 

Metlika. 

Kakšni so postopki za ureditev, odkup parcel, ki so last Cerkve? V preteklosti so bili 

pogovori na to temo, vendar do te realizacije ni prišlo… Smo pa v lanskem letu odkupili dve 

parcele od privatnih lastnikov za namen širitve oziroma obstoječe legalizacije. In če bi Romi 

želeli bi tudi lahko objekte legalizirali, saj je OPN sprejet in imajo to možnost. 

13. Kateri problemi,  povezani s prostorsko problematiko v naselju  Boriha so po Vašem 

mnenju najbolj težavni? 

Preštevilčna populacija oziroma prevelika rodnost, kar pomeni, da je na kvadratni meter 

preveč prebivalcev in to še vedno narašča. Torej pomeni, da se bo naselje širilo. Nekaj 

zemljišč je še vedno na razpolago, ampak ne dovolj.  

14. Se Romi pri dostopu infrastrukture, vodovoda, elektrike, ureditev naselja  Boriha 

soočajo s kakšnimi problemi?  Kar se tiče države ali občine? 

Vsa romska naselja v območju  Metlike imajo vodovod in elektriko, javna kanalizacija pa ni 

urejena. Romi se pri dostopu infrastrukture soočajo z neplačevanjem, kar pomeni  da jim tudi  

službe izklopijo oziroma onemogočijo dostop. Pri novih priklopih pa nastane problem zaradi 

črnih  gradenj oziroma nelegalnih priključkov. Vlogi za priklop je potrebno priložiti gradbeno 

dovoljenje, ki pa ga Romi največkrat nimajo.  

Kakšno težo dajete na Občini glede izgradnje kanalizacijskega sistema, ki ga še ni v 

romskem naselju Boriha in kaj ocenjujete, da boste dosegli s tem, če se izvede ta 

investicija slučajno?   

Pričeli bomo s projektiranjem kanalizacijskega sistema v naselju Boriha že v letošnjem letu, 

tako da bi lahko izgradnjo v naslednjem letu prijavili na ustrezen razpis, ki je namenjen 

komunalni opremljenosti romskih naselij. Hm..ker je veliko število prebivalcev na kvadratni 

meter, je to nujno potrebno. Urediti kanalizacijski sistem, in jim s tem tudi omogočiti odvod 

fekalij oziroma vsega kar je potrebno in mogoče v kolikor bodo sami zainteresirani za 

čimprejšnjo legalizacijo in socializacijo njih samih. 

Ocenjujete, da bo ta kanalizacija, če bo zgrajena, veliko pripomogla k ureditvi tega 

prostora, kar se te investicije tiče? 

Mogoče sami ne bodo cenili tega, kar jim bo dano, vendar mislim, da je to eden iz med 

korakov k napredku oziroma k socializaciji.  



 

 

 

 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike  

naselja Boriha bolj s strani Romov ali Neromov?  

Mislim da je največji problem pri Romih, ker ne upoštevajo zakonodaje, gradijo brez 

ustreznih dovoljenj. Prej bi rekla, da je na njihovi strani.  

Kaj bi kot predstavnica občine predlagala, da se to spremeni?  

Sami bi mogli pokazati voljo, da se karkoli v tej smeri nardi. Vendar ni tega pravega interesa 

iz njihove strani. Mi smo jim na voljo. Imamo tudi mesečne sestanke, kjer jim sproti povemo, 

če imajo kakršnakoli vprašanja, probleme, da se obrnejo na nas vendar…  

Torej ocenjujete , da je komunikacija zadovoljiva?  

Tako. 

Torej bi bilo potrebno tudi z več komunikacije in osveščanja doseči to, da bi bila zavest 

pri njih okoljevarstvena in socialna? 

Mislim, če bi Romi pokazali več volje, bi bilo tudi s strani Neromov manj napetosti in 

nestrpnosti.  

16. Si močno želite ureditev  prostorske problematike  naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo področje? In če je, katero? 

Pri ureditvi prostorske problematike bodo morali sodelovati tudi Romi, sicer je prizadevanje 

kogarkoli ničvredno in brez predmetno. Romi največkrat čakajo in pričakujejo, da jim bodo 

bivanjske probleme reševale druge inštitucije, kot na primer Občina in Center za socialno delo 

in mislijo, da te inštitucije dobivajo tudi sredstva države za te namene, kar pa ni res.  

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha?  

Nismo zadovoljni, saj Romi gradijo brez ustreznih dovoljenj, kar pomeni tudi neskladja z 

ureditvenimi pogoji, ki jih predpisuje občinski odlok. Poleg tega Romi objekte nenehno 

nadgrajujejo oziroma najprej postavijo leseno barako, ki jo na to dogradijo. Okolica objektov 

največkrat ni pospravljena, kar še dodatno kazi vizualno podobo. Okrog objektov je 

največkrat ogromno smeti, obrabljeni avtomobili in podobno.  

Kaj smatrate, da bi kot občina mogli storiti, da bi se videz spremenil?  

Postaviti bi jim mogli pogoj oziroma zmanjšati socialne transferje. Dati pogoj ali pospravite 

okoli ali vam zmanjšamo socialni transfer ali pa zmanjšati transfer, ko pa pospravijo, dobijo 

denar nazaj…ker pri njih samo denar igra vlogo.  

 

 



 

 

 

 

Torej motivacija z nagrajevanjem, če se upošteva Vaš pogoj?  

Tako. Tako. 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha?  

Z okolico nisem zadovoljna, menim da bi bilo lahko bolj pospravljeno.  

Kaj bi pa konkretno spremenili?  

…Ne bi mogla natančno reči, ker sem bila premalokrat tam. Na kaj bi se osredotočili? Na 

globalno, na celoto, kot celotno podoba naselja ali se bi bolj osredotočili na posameznika, 

vsakega posebej in se poskušali z njim dogovoriti o posamezni ureditvi zunanje okolice 

objekta?  

Kot celota vendar, bi vsak posameznik moral pri tem sodelovat, da bi bil nek rezultat.   

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate? Načeloma ja.  

Ste zadovoljni s tem kar imate? Bi želela imeti več…večjo plačo vendar… V osnovi sem 

zadovoljna. Se zaradi tega dobro počutite?  Se.  

20. Kaj bi po vašem mnenju potrebno urediti vizualno v naselju Boriha?  

Najprej pospraviti okolice objektov, nato pa tako kot vsi ostali prebivalci Slovenije bi bilo pri 

gradnji upoštevati zakonodajo in pa občinski odlok.  

Zdaj Vam bi zastavil še vprašanja, ki se tičejo direktno Vašega delovnega mesta in me 

zanima sledeče: 

21.  Sodelujete v kakšnem evropskem ali nacionalnem projektu za prostorsko ureditev 

naselja Boriha?  

V letošnjem letu bomo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prijavili 

odkup enega zemljišča v romskem naselju Križevska vas, prav tako pa smo lani prijavili in 

pridobili sofinacerski delež za obnovo vodovoda in postavitev dveh hidrantov v romskem 

naselju Boriha.  

In ste to tudi zgradili lani? Tako. To že letos obratuje verjetno? Obratuje. Kaj pa za 

vnaprej načrtujete pri ureditvi naselja Boriha? Za vnaprej tako kot sem že rekla 

projektiramo kanalizacijski sistem, ki ga nameravamo prijaviti v naslednjem letu, torej v 

2014. Kakšne so možnosti za ta razpis uspe in da pridobite sredstva za izgradnjo 

kanalizacije? Mislim da so zelo velike možnosti oziroma upam da bo sploh razpis objavljen.  

Če bo objavljen, se boste prijavili? Se bomo zagotovo prijavili in upam da bomo uspeli.  



 

 

 

 

Kakšna je pa konkurenca teh razpisov kar se tiče drugih občin? Mislim, da je 

interesentov kar veliko, ker je tudi visok delež sofinanciranja, torej 100% je možno dobit. To 

so upravičeni stroški, torej naš strošek je bil DDV in pa neki davki na nepremičnine. DDV je 

20% v tem primeru. 

22. Zakaj ste se odločili da sodelujete v projektu?  

Zaradi ugodnega sofinanciranja in potrebe po obnovi.  Ker je bila možnost 100% financiranja, 

smo se odločili, da se na to prijavimo.   

Smatrate, da bo to bistveno spremenilo razmere v Borihi? Kakšni so rezultati 

izpeljanega projekta vodovoda, ki ste ga izpeljali v lanskem letu?  

Kljub opozarjanju še vedno opažamo, da so črni priključki.   

So Romi zadovoljni s to investicijo? Smatrajo, da so dobili neko pridobitev?  

Ne, tega ne smatrajo oziroma niso hvaležni. Niti ne spoštujejo tega? Ne, ne.  

23. Kje vidite največje težave pri izvedbi projekta?  

Največjo težavo vidim že v fazi razpisa, ker so nameni financiranja oziroma sofinanciranja 

omejeni in predpisani. V občini bi bilo lažje reševati problematiko, če bi prejeli namenska 

sredstva in bi jih namenili tistim, ki to najbolj potrebujejo. Predvsem za postavitev bivalnih 

kontejnerjev oziroma  bivališč. Mislim, da more imeti človek najprej bivališče šele potem 

infrastrukturo.  

Kje menite, da tičijo vzroki za to? Po vašem mnenju? Pri izvedbi projektov mislim, da je 

faza razpisa in … 

Sodelujejo tukaj tudi Romi? Prijavo na razpis mora podpisati tudi romski svetnik. Tako da 

je s tem seznanjen.  

In se tudi načeloma strinja? Mora se strinjati, sicer nam ne podpiše in prijava ne more iti 

naprej.  

24. Ste se za delo z Romi posebej izobraževali? Ne.  

Čutite potrebo po tem? Ne, ne čutim potrebe po tem. 

25. Sodelujejo pri projektih tudi prebivalci naselja Boriha Romi?  

Prebivalci samega naselja ne sodelujejo, je pa o vsem dogajanju obveščen romski svetnik. 

Prav tako je to tudi pogoj za prijavo na razpis podpisana izjava romskega svetnika.  



 

 

 

 

Je v naselju Boriha kdo nasprotoval takemu projektu kot je obnova vodovoda ali 

gradnja kanalizacije ali karkoli povezano s tem? V fazi izvedbe projekta se je pač pojavil 

problem pri plačevanju oziroma plačilu predračuna za vodomerni jašek.  

Za nove vodovodne priključke? Ja, za nove vodovodne priključke.  

Drugače pa glede same investicije  ni nobeden nasprotoval? Ne.  

26. Bi po Vašem mnenju v Občina Metlika bilo potrebno prej rešiti kakšen drug 

podoben problem in zakaj?  

Najprej bi bilo potrebno Rome zaposliti, da bi znali ceniti denar in z njim ravnati. Ko bi bili 

zaposleni pa bi si tudi lažje uredili bivališča in se socializirali.  

Imate še kaj za dodati pri tem intervjuju? Ne.  

Se Vam lepo zahvaljujem. Hvala tudi Vam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 4: TRANSKRIPT osebe  B - Nerom 

Transkript intervjuja osebe B (Nerom, sosed naselja Boriha), izveden dne 12. 04. 2013.  

 

Se strinjate z izvedbo intervjuja za namen izdelave magistrske naloge? Se strinjam. 

Lahko začnemo? Lahko 

1. Kako bi se počutili v družbi Roma?  

V družbi Roma se nebi počutu nič posebnega. V bistvu enako kot v družbi katerega koli 

drugega krajana.  

 

2. Spremljate romsko problematiko?  

Spremljam, delno. Na kakšen način? Na katerem področju? Prek televizije… na poročilih 

in pa kot sokrajan vidim njihovo problematiko dnevno, ker jih imam pred nosom.  

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi?  

Nisem zadovoljen. Zakaj? Lahko počnejo kar se jim zahoče, noben nič ne ukrepa in 

dobesedno jim noben nič ne more kot da za njih zakoni ne obstajajo.  

Opažate, kakšne pomembne razlike med Vami in sosedi Romi, med Vami krajani 

Rosalnic in Romi. Sej pravim glih iz tega razloga, ki se tičejo načina  življenja in 

komunikacije. Opažam, da se ne morejo oziroma se ne znajo normalno vključiti v družbo in 

normalno komunicirati. Ne znajo ali nočejo? Ali ne znajo in nočejo…Mogoče bolj da 

nočejo. 

  

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in vami sosedi? 

Podoben odgovor bi dal kot prejšni. V bistvu se ne znajo vključevati v družbo, se pravi odnos 

Romov, sosedov in sokrajanov in pa nedovoljene stvari, katere počnejo, od raznoraznih kraj 

in podobnih stvari.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi - Ne Romi? Bi jo lahko izboljšali?  

Slaba je, ne znam pa, kak bi jo lahko izboljšali. Verjetno je največ odvisno od njih samih -

Romov. Od njih je odvisno? Od njih, samih ja.  Če bi znali pristopit in se malo lepše obnašat 



 

 

 

 

bi bilo tudi kaj drugače. Smatrate, da je strpnost sokrajanov do Romov prevelika? 

Definitivno. 

 

6. Menite, ker ste Nerom ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjske 

infrastrukturne ureditve ureditve vašega naselja? 

Sem. Smo. Hm, iz tega razloga, ker njim ni potrebno plačevat nobenih prispevkov, nobenih 

gradbenih dovoljenj in podobnih stvari ne rabijo zagotovit za gradnjo. Pa konc koncev jim 

država tudi kompletno infrastrukturo financira, oni pa v bistvu to vse izkoriščajo.  

 

7. Kaj menite o romski kulturi?  

Hm, da so malo preveč nemarni.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne, poštenost, zaupanje, delavnost, znanje,...?  

V bistvu te katere so naštete,  poštenost, zaupanje, delavnost, znanje. Zaupanje jasno, da je 

moralna vrednota. Imajo te vrednote tudi Romi? Ne, jih ne vidim tu noter. 

  

9. Poznate romski jezik?  

Ne in ga tudi ne uporabljam. Imate željo, da bi ga spoznali? Ne. Nimate? Ne.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi?  

Hm, dober… z njihove strani.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini predvsem na naselitvenem področju v 

primerjavi s položajem Romov v celotni Sloveniji?  

Mislim, da je dokaj dober. Da tolko ostalih področij in Romov ne poznam. To kaj zasledite v 

medijih recimo v Novem mestu Žabjak, če primerjate Belo krajino in Novo mesto? Bi 

rekel da je tu kar boljši položaj.   

 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel različni lastniki, kjer se nahaja naselje 

Boriha? 

Da.  



 

 

 

 

 

13. Kateri problemi povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha so po 

vašem mnenju najbolj težavni?  

Prostorsko problematiko? Ja. Hm, mislim, da je največji problem sama porast Romov. V 

zadnjih letih vidimo, da se iz številke ne vem petdesetih razširilo več kot sto že. In v temu 

primeru se tudi objekti širijo in to samo raste iz leta v leto vse več… in posegajo tudi v 

prostor in okolico ostalih prebivalcev, lastnikov parcel in si gradijo hiše in postavljajo ograjo 

za konje kar na tuje parcele. Vidim, da je to največji problem.  

14. Se Romi pri dostopu do na primer infrastrukture, vodovoda, elektrike, ureditev 

naselja Boriha soočajo s kakšnimi problemi?  

Ne.  

Imajo vse zagotovljeno? Kot Romi sami imajo zagotovljeno vse od vode, elektrike… 

 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike 

naselja Boriha bolj na strani Romov ali ne Romov?  

Mislim, da sami Romi s tem nimajo problema. Kot sem že rekel gradijo in delajo, kar se jim 

zahoče v tem njihovem naselju. Bo pa velik problem v roku parih let, kot sem že tudi omenil, 

da se množično širijo in krčijo sosedove gozdove, njive in travnike. In tu bo zelo velik 

problem.  

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike v naselju Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej  urediti katero drugo področje in če katero?  

Urediti bi bilo potrebno po mojem mišljenju kako drugo področje. Naj si jih vodilni v naši 

republiki ali v Evropi, ki  jih imajo za revne in uboge pa naj si jih naselijo tam nekam k sebi 

za sosede pa bodo videli, kako je to. Se pravi vas ne moti taka urejenost? Me moti. Vas 

moti ampak ocenjujete da vseeno treba kaj drugega uredit prej? Tako. Recimo, čemu bi 

dali prednost? Sem že povedal, da se jih naseli, preseli nekam drugam.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha?  

Ne.  

 



 

 

 

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha? Kaj bi spremenili?  

Zadovoljen nisem, ker zgleda kot smetišče. Dobesedno. Kaj bi spremenili? Sem že v 

prejšnjih vprašanjih povedal, kaj bi naredil. Odselili bi jih? Tako. Drugo ne pride v poštev? 

Če se mene vpraša ne.  

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate?  

Ne. V današnjem času je najboljše biti Rom. Najboljše pridejo čez. Ni jim potrebno nč delat, a 

imajo zagotovljenih več finančnih sredstev kot ostali državljani, ki delamo. Torej se zaradi 

tega najbrž ne počutite dobro? Tako.  

 

20. Kaj bi po Vašem mnenju potrebno urediti vizualno v naselju Boriha?  

Po mojem mišljenju je najboljša varianta izselitev. 

 

Bi še kaj dodali mogoče? Mogoče bi še dodal na to zadnjo točko. Karkoli bi se urejalo in 

spreminjalo in karkoli že bo, čez nekaj časa bo isto tako, da nima smisla nobene ureditve. Niti 

izobraževanje? Izobraževanje že, ampak zdaj govorimo o vizualnem urejanju naselja Boriha. 

Izobraževanje je druga stvar.  Vsekakor bi jih treba izobraziti, ampak glede vizualnega… 

Nimate upanja? Ne.  

Nobenega? Ne. To je preselitev. 

 

Hvala za sodelovanje. Prosim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 5: TRANSKRIPT osebe C - Nerom 

Transkript intervjuja z osebo C (Nerom, sosed in predstavnik Komunale Metlika d.o.o.) 

izveden dne 15. 04. 2013. 

 

Se strinjate z opravljanjem intervjuja? Da. Lahko začnemo? Lahko. 

1. Kako bi se počutili v družbi Roma? V redu. Imate kakšne predsodke? Pa niti ne. Imate 

kakšen strah pred Romi? Ne.  

 

2. Spremljate kaj romsko problematiko?  

Spremljam. In? Pa, mislim, da se ne rešuje na pravilen način. Preko česa pa spremljate? 

Recimo vsakodnevno sem v stiku z Romi. Spremljam pa tudi prek sredstev javnega 

obveščanja.  

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi? Opažate, kakšne probleme, razlike med vami in sosedi 

Romi? So razlike, seveda so razlike. Te razlike so, bi rekel, v tem da pač imajo nekatere 

pravice, ki jih mi ostali nimamo in mislim, da država kot taka bi mogla nekako politiko in 

pristop k reševanju romske problematike pristopiti malo drugače.  

 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi?  

Poglejte problem je že ta, da si Romi dovolijo, da hodijo na njive vaščanov Rosalnic po 

krompir, solato karkoli pač rabijo. Klasična kraja. Še kaj takega, prostorski problemi? Tudi 

prostorski, ker te okupirajo počasi vendar vztrajno. Okupirajo določene površine v bližini 

romskih naselji, ki so bile včasih v lasti privat kmetov ali pa kogar koli drugega, staro selcev 

domačinov.   

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija med Romi in Neromi?  

Poglejte komunikacija je pač taka. Zaradi tega, ker imajo Romi določene privilegije so včasih 

vaščani ali pa večkrat vaščani ogorčeni in iz tega se začne pol pričkanje oziroma očitki na 

račun teh privilegijev teh vaščanov Romom. Da pač živijo v nekem priviligiranem položaju 



 

 

 

 

odnosno da jim država daje potuho, da jim rešuje njihove probleme, da si pa vaščani morajo 

reševati probleme v glavnem sami.  

Bi lahko izboljšali to komunikacijo? Sigurno, da bi. Na kakšen način? Glejte, prvič bi 

mogli biti Romi in Neromi enaki pred zakonom in če bo to bilo vsaj do nekje 

izenačeno…verjamem, da so Romi v nekem zaostanku, kar se tiče razvitosti, kar se tiče bi 

rekel tudi izobrazbe in ostalega, vendar te razlike bi se morale zmanjševat postopoma, 

istočasno bi pa treba Rome navajat na življenje, ki ga živijo vsi ostali vaščani občine Metlika.  

 

6. Menite, ker ste Nerom, da ste zaradi tega diskriminirani z vidika prostorske bivanjske 

infrastrukture ureditve vašega naselja?  

Da, smo. Ker glejte tudi če samo gledamo iz vidika gradenj teh javnih vodovodov, kanalizacij 

in vseh ostalih infrastruktur so Romi tisti, ki to delajo brez raznih gradbenih dovoljenj. Dobijo 

razno razne dobrine, ki jih mi ostali moramo plačat sami oziroma zbirati denar, da si jih lahko 

privoščimo. Ocenjujete, da je vaša vas razvrednotena s tem, ker stoji ob romskem 

naselju Boriha? Da, v določeni meri je zaradi tega, ker so vaščani bi rekel, starejši in se 

bojijo za varnost ponoči tudi podnevi. Materialne dobrine, ki se nahajajo jih moraš zmeraj 

pazit in zaklepat. Kaj pa vrednost vaše nepremičnine? Ocenjujete, da pada s tem ko se 

romsko naselje širi? Sigurno, ker vsak se nekako boji te velike eksplozije naraščaja in pač 

ljudje nekako skeptično gledajo na to, negativno z nekim strahom bi rekel, z neko distanco in 

si ne želijo neke velike bližine.  

 

7. Kaj menite o romski kulturi? Nimam nič proti njej. Vam se dopade? Mi se dopade, je 

dobra in podpiram, da jo ohranjajo, vendar kultura nima z vsakdanjim življenjem opraviti 

dosti.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne, poštenost, zaupanje, delo, znanje še kaj?  

Se pravi predvsem poštenje, delavnost seveda tudi bi rekel izobrazba, odnos do starejših do 

sovaščanov. Romi bi rekel nimajo nekega velikega spoštovanja in tudi odnosa do javnih 

dobrin. Če gledamo karkoli mislim, da ta odnos ni najboljši kar se tiče Romov.  

 



 

 

 

 

9. Poznate  romski jezik?Da, mogoče par besed, ne dosti. Ga uporabljate? Ne mogoče za 

kako zafrkancijo z Romi in mogoče majčkeno z samimi Romi. Bi se želeli izobraževat? 

Mogoče bi bilo včasih dobro kakšno besedo znat. Ne bi bilo nič slabega.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi?  

Hm, poglejte zdaj, tako bom rekel. Prepričan sem, da tudi med samimi Romi niso bi rekel  

razmere naj boljše, da so tudi nesoglasja in da so določeni diskriminirani že s strani samih 

svojih sosedov Romov, ne mislim tu na prebivalce vasi. Mislite na konflikt med družinami? 

Ja, to so medsebojni konflikti interesa, določene prevlade bi rekel.  Po nekih familiarnih 

krogih se zapirajo določeni skupaj in počasi pritisk vršijo na vse ostale, ki so malo bolj revni 

in se ne znajdejo tako ali so mogoče celo bolj pošteni in se nočejo izpostavljati in podobno.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini v primerjavi s položajem Romov v 

celotni Sloveniji? Recimo, če primerjate z Novim mestom?  

Poglejte mogoče, da so pri nas Romi majčkeno v boljšem položaju. Mislim, da predvsem 

zaradi tega ker niso v tako velikem naselju, ampak so majčkeno razpršeni in to ni slabo da so 

razpršeni. Mislim da je lažje, da je manjša skupina. Nekako si mislim, da se lažje privajajo na 

določene navade civilov, če tako rečemo ali Neromov okrog naselij kot pa če bi bili v nekem 

velikem getu. Jaz pravim, da bi za Rome treba poskrbet tako, da bi bili vsak dan vsaj osem do 

deset ur odsotni iz svojih bivalnih prostorov in z nekih grupacij, ker le na ta način bi se 

asimilirali v civilno družbo in navadili nekih civilizacijskih dobrin in norm.  

 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel, kjer se nahaja naselje Boriha?  

Tudi tu sem jaz že zdavnaj rekel nazaj,  jaz bi vsakem Romu dal nek prostor. Tako kot vsak 

od nas naj ima tudi Rom.  Vendar ta prostor mu je treba na nek način označit in ta prostor naj 

bo urejen in treba zahtevat, da bo urejen tako kot ga urejamo mi ali vaščani v kraju. Torej 

smatrate, da bi moral nek organ, občinski ali državni, predpisat neko normo ureditve? 

Obvezno. Tako znotraj kot zunaj. Če jim nudimo neke dobrine, če jim nudimo infrastrukturo 

od cest, bi rekel vodovoda tudi kanalizacije in vseh ostalih je potrebno tudi, da zahtevamo, da 

so ti kraji urejeni. Mislim, da je to minimum, kaj lahko zahtevamo in da bi to mogli zahtevat.  

 



 

 

 

 

13. Kateri problemi, povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha, so po 

Vašem mnenju najbolj težavni?  

Kateri prostorski… ja glejte oni se širijo na področja, ki niso niti občinska niso niti privat. 

Imate kakšen primer v Borihi, da so šli na privat parcele? So šli tudi. Tudi v zadnjem času 

je tudi takih, ki so šli na privatne parcele. Sicer bom rekel lastniki teh parcel lahko pol 

ščasoma, da si ne morejo več kaj dosti pomagat. Torej nekako obupajo in jim ali pustijo, če se 

da iztržit tudi prodajo, recimo v Dobravicah. V glavnem nekako so Neromi potem ko vidijo 

da ne morejo več nič,  se pač vdajo v to, da so zgubili ta del zemlje, in nekako poskušajo 

nekaj iztrži za to. Torej bistven problem je ta širitev na privatne parcele in ga treba 

omejit na obstoječe parcele, ki so namenjene tej pozidavi? Tako je. Če pogledamo samo 

naraščaj pri Romih pol vemo, kaj pomeni če vsaka družina rodi od 5 do 6 otrok nekateri še 

več, ampak sigurno je povprečje tu nekje okrog 6. Pa računajmo to na obdobje 25 ali 30 let, 

pa vidimo kak je to velika ekspanzija in sigurno rabijo prostor, vendar na drugi način je treba 

to zadevo uredit. Mislim, da so tu vsi vaščani okrog Rosalnic kot lastniki teh parcel na nek 

način ogroženi in pač gre ta lastnina v roke Romov.  

 

14. Se Romi pri dostopu do na primer infrastrukture, vodovoda, elektrike, ureditev 

naselja, kanalizacije Boriha soočajo s kakšnimi problemi?  

Oni sami ne. Oni sami se ne soočajo, vendar moram tako rečt…to dobijo celo prepoceni, 

premalo v vložijo za to kaj dobijo. Premalo truda? Premalo truda, ja. Mislim, da to ni 

spoštovano, glih iz tega razloga imamo veliko primerov tudi pri nas v Komunali. Imamo 

veliko primerov, ko infrastrukturo kasneje demolirajo, razbijejo, nekatere stvari odstranijo in 

podobno. 

 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike  

naselja Boriha bolj s strani Romov ali Neromov? 

Mislim, da je tu tudi majčkeno zatajila občina Metlika, takrat ko je bila na enem določenem 

delu narejena parcelacija teh njihovih parcel. Mislim, da bi bilo takrat pametno in dobro da se 

je v samem naselju uredila infrastruktura in da se je to vse delalo komplet roko v roki s cesto, 

vodovodom, elektriko…le tako bi bilo to naselje bolj urejeno. Zdaj pa so določeni objekti že 

postavljeni zunaj teh vseh zakoličb in parcel in so spet problemi.  



 

 

 

 

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo področje in če katero?  

Poglejte mislim, da za šolo je poskrbljeno, da država jim daje socialno pomoč in tu so kar 

dobro preskrbljeni. Tudi finančno naj ne bi imeli problemov, če bi porabili ta denar za to 

čemu je namenjen. Tretja stvar je to, da dobijo določeno pomoč na rdečem križu, Karitas 

oblačila ... ampak  infrastruktura je nujna zadeva, ki je treba uredit in čim dalj bomo čakali 

tem večji bo problem.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha?  

Ne, nisem zadovoljen in pravim mislim, da tako kot prepisujemo določene objekte Neromom 

bi mogli predpisovat tudi Romom. Sem proti temu, da delajo to kar čejo, da se širijo kamor 

koli hočejo in da delajo nekateri lesene nekateri iz opeke tretji iz ne vem česa vse… ali tudi te 

prikolice ali kamp prikolice ali pa tudi kontejnere postavljajo. Mislim, da ko se enkrat neko 

naselje začrta, da bi se moglo tudi v taki obliki uredit.  

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha?  

Ne nisem zadovoljen.  

Kaj bi spremenili? Prvič je treba naselje v določeni meri spravit v nek gabarit, da nebi bilo 

nastlano z raznimi smetmi, plužnimi priključki,tudi kosovnimi, komunalnimi odpadki. Vse 

najdete vse povsod naokrog, da ne govorim o človeških iztrebkih..to je živa groza, kaj se vse 

najde v neposredni bližini romskega naselja. To že iz zdravstvenih razlogov ni sprejemljivo, 

da ne govorim pa sploh na pogled, blizu ali daleč je zelo zelo grd…  

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate?  

Jaz sem s svojim standardom zadovoljen. Se zaradi tega dobro počutite? Zelo.  

 

20. Kaj bi po vašem mnenju treba urediti vizualno v naselju Boriha?  

Poglejte že to, ko sem že prej naštel, da so različni objekti,  da vsak gradi na svoje in po svoje, 

da se širijo bi rekel nenačrtovano. Se pravi prvo  bi treba spremenit kanalizacijo. Iz tega tudi 

na določnih objektih elektrifikacijo. Treba bi narediti še cesto, pošteno infrastrukturo, vendar 



 

 

 

 

bi potem zahteval tudi njih, da bi vzdrževali ta red, da bi bili objekti primerno vzdrževani. 

Predvsem pa okolica, ne pa da so na vsakem vogalu kup kosovnic odpadkov in druge 

nesnage, da je tukaj cel kup psov, cepljeni verjetno niso… Kakšne ukrepe bi predlagali, v 

kolikor se nebi držali prebivalci naselja Boriha teh pravil, ki ste jih omenili? Poglejte v 

določeni meri bi po moje morali biti tudi njihova preživnina, socialna pomoč vezana z nekim 

točkovanjem na neko urejenost. Tam kjer pač, bi bili urejeni bi ta denar dobili. Dobro bi bilo 

organizirati neke čistilne akcije. Iz teh sredstev bi se pa potem  plačalo te ljudi, ki bi to urejali.  

 

Imam še dodatna vprašanja za Vas kot predstavnika Komunale Metlika.  

21. Sodelujete v kakšnem evropskem ali nacionalnem projektu za prostorsko ureditev 

naselja Boriha?Da. Sodeloval sem bi rekel pri obnovi vodovodne napeljave v naselju in 

napeljave kanalizacije, ki se bo napeljevala recimo in se projektira. Tako, da sodelujem.  

 

22. Zakaj ste se odločili, da sodelujete v projektu?  

Pa poglejte mislim, da je prav da vsak, ki lahko kaj koli pripomore pri tej zadevi, da pristopi k 

temu in se tako prej reši. Vsaka pomoč , nasvet je dobrodošla.  

 

23. Kje vidite največje težave pri izvedbi projektov? Kje menite da tičijo vzroki?  

Dobro, zdaj sicer se še ni začelo. Če se pojavljajo pri vodovodu, ko ste vodili ta projekt,  

če ste naleteli na kakšne težave? Glejte zgodilo se je, da so se določeni priključki na črno 

nardili. Da so določeni Romi posegli v infrastrukturo, ki je last Komunale Metlika, 

nepooblaščeno se pravi. Imeli so priložnost urediti vso dokumentacijo, občina jim je šla na 

roko, vendar so oni zbrali krajšo pot, bi rekel nelegalno pot. Pač neka finančna sredstva treba 

prispevat za to, da bi to dobili. Odločili so se za drugo pot, nelegalno pot, in pač ostali 

nekaznovani. Kaj ste storili ko ste ugotovili da so zgrajeni črni priključki? Ko smo to 

ugotovili smo šli na lice mesta in tam se je videlo od kje so in kaj so. Nekatere smo odstranili. 

Tudi medobčinski inšpektor je bil obveščen in bil tudi z nami prisoten. Smo hoteti te 

priključke odstranit, ampak na določenih mestih smo imeli probleme. So prišli z sekiro na 

nas. Pač zagovarjali so se, da so oni hotli  to narest ampak, da jih niso hoteli poslušat, kar ni 

res, ker sem bil tudi ob izgradnji vodovoda zraven. In trdim, da se te možnosti, ki so jim bile 

dane, da marsikateremu Neromu niso bile dane in niso dostopne. Je inšpektor vodil kakšen 



 

 

 

 

poseben postopek zoper tega storilca? Ja, vodil je naprej ta postopek kot kaznivo dejanje 

nad storilcem. Bomo videli kakšen bo končni epilog te zgodbe.  

 

24. Ste se za delo z Romi posebej izobraževali? 

Pa niti ne. Jaz delam z ljudmi že skoraj 40 let. Z romskimi delavci pa tam okrog 25, 26 let 

preko javnih del z  določeni zaposlenimi. Tudi pri nas imamo 5, 6 delavcev iz romskih naselij 

in moram rečt,  da z njimi nisem imel nikoli problemov. Ste imeli kako potrebo, da bi imeli 

kako izobraževanje na to temo? Pa bi se udeležili, če bi bila organizirana? Bi se udeležil. 

Glede jezika in drugih stvari pa jaz nimam nobenih problemov. Pri sami organizaciji nimam 

nobenih problemov. Moram reči dokler imam z njimi posla so korektni in jaz korekten do 

njih.  

 

25. Sodelujejo pri projektih tudi prebivalci naselja Boriha Romi?  

Tudi sodelujejo v določeni meri. Imajo tudi romskega predstavnika, ki bi rekel , da jim ni 

ravno »svetla točka« in ni najbolj primeren za to. Koliko vem se tudi občinskih sej ne 

udeležuje. On vidi bolj svoje probleme kot kaj drugega, lastni interes ne pa interes celega 

romskega naselja Boriha… ali pa še kaj drugega okrog.  

 

26. Bi po Vašem mnenju bilo občina Metlika bilo potrebno prej rešiti kakšen drug 

podoben problem in zakaj, kar se tiče ureditve prostorske romske problematike?  

Pa niti ne. Jaz mislim kot sem že rekel prej, da bi prvo kar bi treba bi treba prostorsko uredit 

te parcele, razparcelirat jih do konca. Kaj pa drugo romsko naselje bi dali prednost? Pa niti 

ne. Poglejte mogoče Svržaki , ki so tudi bi rekel eno večje naselje, ki bi bilo potrebno takoj ko 

se bo ta Boriha rešila stopit k Svržakom. Mogoče je tam malo kritičen vodovod, pa tudi 

kanalizacija bi bila dobrodošla. Mislim, da bi bilo dobro, da se tudi tam vključi v sistem 

Rosalnice. Smatrate, da se Rosalnice dokončajo in da gre v ostala romska naselja? 

Mislim, da tu nebi smeli delati razlik in da bi to čim prej treba poskrbet, da bi se to sistemsko 

rešilo. Da se reši eno naselje potem pa drugo. 

 

Bi še kaj dodali pri tem intervjuju? Pa kaj pa vem. Mislim da smo kr dosti dobro obdelali 

vse teme kar se tiče romske problematike. Kot sem rekel mislim, da je osnovni problem ta, da 



 

 

 

 

se na romski problematiki dela iz pisarn, ne pa na terenu. Da se romsko problematiko rešuje, 

je predstavljena predvsem iz ene plati, da ni tu praktičnega pristopa. Treba to stvar reševat 

skupno s prebivalci okoliških vasi in pa z Romi vsekakor vse skupaj z roko v roki. Mislim, da 

bi od tega imeli koristi oboji in pa država bi mogla izenačit pravice. Pa ne mislim zaradi tega, 

da so Romi v podrejenem položaju, ampak celo menim, da  imajo večje bonitete in da so 

priviligirani prebivalci občine Metlika naspram ostalim prebivalcem.  

 

Ta intervju bo uporabljen izključno za izdelavo magistrske naloge. Zahvaljujem se Vam 

za vaše odgovore.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 6: TRANSKRIPT osebe D - Nerom 

Transkript intervjuja osebe D (Nerom,  sosed naselja Boriha), izveden dne 22. 04. 2013. 

 

Opravljam intervju s predstavnikom Neromov, sosedom romskega naselja Boriha. Se 

strinjate z opravljanjem intervjuja za mojo magistrsko nalogo? Da. Lahko začnemo ne? 

Lahko.  

1. Kako bi se počutili v družbi Roma?  

Trenutno nimam kakšnih večjih težav z njimi, tako da bi rekel nekaj nevtralnega.  

 

2. Spremljate romsko problematiko?  

Občasno, prek medijev zdaj pa trenutno malo bolj, kar se dogaja v Novem mestu.  

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi?  

Hm, zadovoljen no, kakor kdaj. Največkrat da, ampak v časih ..hm..pride do kakšnih ne 

soglasij, drugače pa na splošno da. Opažate, kakšne pomembne razlike med Vami in 

sosedi Romi? Ja to že kot od nekdaj. Večji privilegiji z strani države drugače pa glede 

financiranja .  

 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za ne razumevanje konflikte za prebivalce 

med Romi v naselju Boriha in njihovimi sosedi?  

Mislim da, neupoštevanje predpisov, predvsem divjanje z avtomobili, kraje pridelkov iz njiv , 

pa se kaj drugega bi se našlo.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi - Ne Romi? Mislim, da trenutno je to dokaj 

slabo. Bi jo lahko izboljšali? Ja mislim, da bi se dalo izboljšat s kakimi sestanki aktivnosti 

skupnosti. Pa tudi, kaj bi še rekel …občasni sestanki, kakšen obisk romske prireditve.  

 

6. Menite ker ste Nerom, da ste diskriminirani z vidika prostorske, bivanjske 

infrastrukture in ureditve vašega naselja?  

Ja, včasih imam kr tak občutek, ker država zgleda bolj skrbi za ne delavce kot delavce.  



 

 

 

 

Aha in torej je zaradi tega prostorska ureditev problematična? Ja, mislim da tudi zaradi 

tega.  

 

7. Kaj menite o romski kulturi? 

Romska kultura..pač enkrat letno, da si to ogledam je to zanimivo.  

Jo poznate? Ja bolj slabo, ampak mi je zaradi tega zanimiva, ker vidim nekaj novega.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne,  naprimer poštenost delavnost zaupanje znanje 

in pa zakaj? Mislim, da so to vse vrednote, ki so bolj pomembne v današnjem času, ker to 

opiše samo človekovo osebnost.  

 

9. Poznate romski jezik? Ne.  

Bi ga želeli spoznat? Mislim, da je dokaj zapleten, tak da ne. Niti ga ne poskušate 

uporabljat. Ne.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi?  

Položaj Romov v Borihi…Hm,mislim, da so dobro oskrbljeni z strani države,  ampak njihov 

položaj …kako bi reku, da so dobro oskrbljeni. No in je deber ali slab položaj? Da je dober , 

bom reku da je dober.  

 

11. Kako pa ocenjujete položaj Romov v Beli krajni v primerjavi  s položajem  drugih 

Romov v celotni Sloveniji? Mislim,  da drugje v Sloveniji so nekoliko bolj situirani kot pri 

nas v Beli krajini. Ampak to ne pomeni, da  to samo s strani države, ampak da so tudi kakšni 

drugi vplivi.  

 

12. Menite da je problematično lastništvo parcel, kjer se nahaja naselje Boriha?  

Ja, mislim, da je problematično, ker so naseljeni po ostalih parcelah, kjer ni njihova ali 

državna lastnina.  

 

13. Kateri problemi, povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha  so po 

Vašem mnenju najbolj težavni?  



 

 

 

 

To je …kako bi rekel, neudeleževanje kakšnih čistilnih akcij, predvsem pa v okviru akciij 

krajevne skupnosti. To pomeni, ker tudi niso seznanjeni s tem in pa pol še največ 

nesodelovanja na sestankih s tem v raznoraznih krajevnih skupnosti.  

 

14. Se Romi pri dostopu infrastrukture vodovod, elektrika, ureditev naselja Boriha 

soočajo s kakšnimi problemi? Ja, kanalizacija je še zmeraj problem. Okolica je tako in tako 

posledica tega. Je pa ena prednost, ki jo imajo ki jo marsikatera druga občina nima, to ta 

razpeljan optični kabel.  

 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike v 

naselju Boriha bolj s strani Romov ali  Neromov?  

Mislim, da je to bolj na strani Romov. Sicer se pa najde tudi včasih na strani Neromov. Večja 

teža je na Romih.  

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike v naselju Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo področje in če ga katero?  

Ne mislim, da je to v mojem kraju predvsem najbolj pomembno, da se uredi naselje Boriha in 

sicer prostorsko verjetno. Kaj bi pa potem svetovali naj se uredi? Da se uredi nadaljne 

izobraževanje Romov in posledično tudi zaposlovanja.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha? Nikakor ne.  

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha?Kaj bi spremenili?  

Predvsem bi spremenu pogled na samo naselje Boriha. Posaditev kakih cipres, da se to čim 

bolj zakrije, če že ni druge rešitve, no. 

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate? Delno zadovoljen. Se zaradi 

tega dobro počutite? Tudi enak odgovor, delno.  

 

 

 



 

 

 

 

20. Kaj bi po Vašem mnenju potrebno urediti vizualno v naselju Boriha?  

Odstraniti kosovne odpadke, ki kazijo okolico,  in urediti kakšne jame za živalske iztrebke. Pa 

tudi primerna ureditev dvorišč pred objekti. Kakšen pesek, nasipi, makadam, kar bi 

spremenilo seveda okolico.  

 

Želite še kaj dodati? Ne. Bi dodali še kaj vas nisem vprašal? Ne, to je za enkrat vse. 

 

Želim se zahvalit za izvedbo tega intervjuja. Hvala, tudi Vam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 7: TRANSKRIPT osebe E - Nerom 

Transkript intervjuja z osebo E  (Nerominja,  soseda naselja Boriha), izveden dne 25. 04. 

2013. 

 

Se strinjate z izvedbo intervjuja za mojo magistrsko nalogo? Da. Lahko začnemo? 

Lahko. 

 

1. Kako bi se počutili v družbi Roma? 

Ja, odvisno od situacije. Če bi bila sama v družbi Roma, bi se  počutila kar neprijetno, ker ne 

veš kako bo reagiral. Saj veste, če si v družbi,  se počutiš malo bolj varno. Drugač pa nimam 

kakšnih posebnih občutij do Romov.  

 

2. Spremljate romsko problematiko? 

Pa bi rekla, da kar spremljam, saj v časopisih vedno kaj piše o njih. Tudi po televiziji je kar 

nekaj prispevkov na to temo. Saj veste, o  Romih se vedno kaj piše in govori. 

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi? Opažate, kakšne pomembne razlike med Vami in 

sosedi Romi? 

 

Ja, s  temi Romi tu pri nas sem kar zadovoljna. Ti so kar civilizirani v primerjavi z nekaterimi 

drugimi Romi, tu iz Bele krajine mislim, in ni toliko problemov z njimi. Seveda se pa tudi tu 

najde kakšen, ki dela probleme. 

Zdej, pomembne razlike med nami in Romi da so največje razlike glede načina življenja, 

vzgoje in mišljenja. Dej Romi na primer ne dajejo kaj dosti na izobrazbo, medtem ko je to pri 

nas zelo pomembno, saj je to osnova za dobro službo. Da glede dela in delovnih navad ne 

govorim. Poleg tega smo s sosedi Neromi bolj povezani in bolj skupaj držimo, ker smo si tudi 

bolj podobni. Z Romom ne bom šla na kavo, na primer s sosedo Ne rominjo pa bi šla. Zdej 

mislim, da smo preveč različni in imamo čisto drugačno življenje, da bi se družili kaj več med 

seboj kot se. Priznam, da tudi nimam pretirane želje, ker smo pač preveč različni. 

 

 



 

 

 

 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med 

prebivalci romskega naselja Boriha  in njihovimi sosedi? 

Zdaj, p mojem mnenju so predvsem kriminalne  narave. Na primer kakšna kraja. Potem bi 

rekla, da k temu pripomore tudi to njihovo umazano okolje. Romov namreč ne moti smetje in 

stari neuporabni avtomobili okoli bivališč . Tud smrad jih očitno ne moti. Drugi vzroki so 

lahko tudi v njihovem obnašanju. Zdej, nekateri Cigani mislijo, da jim nihče nič ne more, po 

drugi strani tudi nočejo delati, sej jih lahko na prste preštejem koliko jih je zaposlenih iz 

Borihe. Jih je pa vsako leto več, ne,  dela jih pa le eno par. Vemo, da imajo veliko socialne 

pomoči, mi navadni državljani pa moramo delati in na koncu mesca komaj preživimo. 

Mislim, da je kar veliko vzrokov za konflikte, ne. 

 

5. Kakšna se Vam zdi komunikacija Romi – Neromi?  

Komunikacija je, kar borna bi rekla, besedni zaklad imajo slab. Niti ne komuniciramo, če sem 

odkrita. Romi se tudi bolj zase držijo.   

 

6. Menite, ker ste Ne-romkinja ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjska, 

infrastrukturna ureditev ureditve vašega naselja? 

Kot Neromkinja mislim, da diskriminirana nisem. Mi imamo infrastrukturo, samo smo tudi za 

to plačali. Tu so razlike. Ne bi temu rekla diskriminacija, so pa očitne razlike med Romi in 

Neromi, v korist Romov seveda. Bi pa po mojem mnenju bilo bolj nujno urediti kakšna druga 

naselja okoli Metlike, ki še nimajo vodovoda kot pa da se daje tolko poudarka in sredstev za 

Rome. Tu se mi zdi, da to stanje ni enakovredno za  vse prebivalce občine Metlika.  

 

7. Kaj menite o romski  kulturi?  

O romski kulturi ne vem veliko, to kar poznam je njihov ples. Praktično, če me vprašate, da 

kaj povem o  njih niti ne vem kaj dosti. 

 

8. Katere vrednote so vam pomembne, poštenost, zaupanje, delavnost, znanje, še 

katere? Meni osebno je zelo pomembna poštenost in delavnost, ker so me tako vzgojili.  

Zdej, znanje je tudi pomembno, ne. Vse to kar ste našteli, ne. 

 



 

 

 

 

9. Poznate romski jezik? Slišala ga že sem, ga pa ne razumem in ne uporabljam. Pa bi 

se želeli izobraževat? Pa rajši bi se naučila, kateri drugio jezik kot romski. To mi zdaj ni… 

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? 

Mislim, da je položaj soliden glede na stanje Romov v Sloveniji. Drugače se pa vedno nekaj 

dogaja v njihovo korist. Zdaj so jim vodovod uredili, ki ga imajo že od prej kolikor vem, 

seveda na črno. Dvomim, da so kdaj kakšno položnico plačali, ker v  službo jih bolj malo 

hodi, tako da živijo bolj ali manj od socialne pomoči. Mislim, da je čist v redu stanje. Mislite, 

da jim nič ne manjka, po Vašem mnenju? Ja, manjka jim sigurno kaj, ampak tud sami ne 

nardijo nič, da bi se kaj izboljšalo. 

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini, predvsem na naselitvenem 

področju,  v primerjavi s položajem Romov v celotni Sloveniji? 

Zdaj, v Beli krajini je problem, ker so naselja verjetno večinoma nelegalno postavljena in to 

sosede moti, ne. Nisem še slišala, da bi inšpektor odredil Romom črno gradnjo in njeno 

porušitev, če bi pa od Neromov kdo to naredu, pa bi bil inšpektor že drugi dan tam, ne… Saj 

se Romov sploh prijaviti ne upamo, če so kakšne težave, ker se bojimo, da bomo imeli potem 

celo vas na grbi. Zdej, v primerjavi z drugimi Romi po Sloveniji mislim, da so nekje na 

sredini. Tam v Prekmurju imajo to zelo lepo urejeno, v Novem mestu pa je situacija slabša. 

Mislim, da so na boljšem ti naši  Romi glede na Novo mesto. 

 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel , različni lastniki, kjer se nahaja 

naselje Boriha? 

Da. Seveda je problem, ker je lastnik parcele oškodovan. To bi  bilo res potrebno urediti. 

Problem so tudi mejne parcele, ker se okoli Romov ni dobro preveč motat, ne. V glavnem 

parcele, ki so zraven romskega naselja, so praktično brez vrednosti. Sej kdo bo pa kupil 

takšno parcelo, ki meji na njihovo naselje. Največji problem je najbrž tud odkup teh in 

sosednjih parcel, ker Romom ne bo nikoli dovolj…teh parcel, ker jih je vsako leto več…ne, 

naselje se širi. Menite, da bi bilo potrebno narediti rezervat podobno kot imajo to Ameriki 

indijanska plemena? Sigurno, bi bila to ena rešitev…v bistvu bi imeli en prostor, ki bi bil 

namenjen samo njim, ne in bilo najbrž urejeno lastništvo in vse drugo. 



 

 

 

 

 

13. Kateri problemi, povezani s prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha, so 

po Vašem mnenju najbolj težavni? 

Najprej je problem že sam videz tega naselja. Potem je sigurno problem urejenost  sanitarij, če 

greš tam mimo je tak smrad. Pol, okolica naselja je neurejena, še posebej  v primerjavi z 

urejenimi hišami v Rosalnicah. Potem na primer, da bi imeli Romi v svojem naselju ulice in 

hišne številke, tega si sploh ne predstavljam. Sigurno je še velika težava pri tem, kot smo se 

prej pogovarjali  tudi lastništvo parcel tega naselja, ne to je velik problem najbrž. 

 

14. Se Romi pri dostopu do na primer infrastrukture, vodovod, elektrika, ureditev 

naselja Boriha soočajo s kakšnimi problemi? 

Kolikor vem je problem, ker se to urejanje infrastrukture vleče že nekaj časa. Zdaj, a bi Romi 

sami imeli težave s tem, ne vem. Mislim, pa da imajo probleme prej s čim drugim kot 

infrastrukturo. Prvo bi blo treba hiše uredit, da so za bivanje primerne. Naselje je že tako manj 

urejeno od našega, potem je tu še smrad v okolici naselja in tudi okoli njih. Čudi me, da 

Romov to ne moti. Nas vsekakor to moti, nas sosede, ne. 

 

15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike 

naselja Boriha bolj s strani Romov ali Neromov? 

Mislim, da je večji problem pri Romih, ker nimajo interesa sploh kaj spremenit. So pač 

zadovoljni s temi razmerami, ki jih imajo in sami nič ne naredijo za to oziroma čakajo, da jim 

drugi vse naredijo. Sami bi si lahko kaj naredili, ne da samo čakajo, da jim servirajo na 

pladnju vso infrastrukturo. V glavnem, občina bi lahko imela kakšno svojo zemljišče, kamor 

bi naselila ali preselila Rome… samo oni mislim, da niso za takšno rešitev. Menite, da 

njihova nezainteresiranost izhaja iz njihove kulture? Ja, sigurno je nekaj na tem, ker v 

bistvu kolikor imamo mi stika z njimi, oni nimajo sploh bi rekla interesa. V glavnem oni 

živijo tam v oni umazani baraki, in njih  to ne moti, sej vodo imajo, da bi to malo počistli. 

Torej izhaja iz njihove kulture? Ja, oni so se dosti selili in verjetno je kaj povezano in izhaja 

iz tega.. 

 



 

 

 

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo področje? Katero? 

Jah, mislim, da je v občini še kar nekaj vasi in hiš, kjer nimajo vodovoda, ne.. Romi v Borihi 

pa  ga imajo, prej sicer na črno, a se v to ni nobeden preveč vtikal, zdaj pa uradno novo 

infrastrukturo.  Torej bi bilo po mojem mnenju smiselno najprej urediti to področje za vso 

občino, potem pa na primer kanalizacijo za vso občino in tako naprej ne glede kaj si Rom ali 

Nerom. Romi pa imajo pri tem nekakšno prednost, se mi zdi, sploh zdaj od kar smo v 

Evropski Uniji.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha?  

S tem nisem zadovoljna. Mi in moji sosedi mamo zelo urejene hiše in vrtove, vizualno bi bilo 

zelo lepo da imajo tako tudi Romi. Sej praktično imamo mi razgled na njihovo naselje, oni 

imajo lep razgled na naše hiše. 

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha? Kaj bi spremenili? 

Ne, nisem zadovoljna z okolico. Najprej bi jo lahko počistili, nato zgradili hiše podobne 

našim in uredili okolico. Najprej bi bilo dobro odpeljat smetje in urediti hleve, da bi se vsaj 

njihovi otroci igrali na čistem. Samo ne vem, če so oni navajeni na čistočo in na naš način 

življenja. Mogoče je to prevelika sprememba za njih in gre to vse skupaj zato tako 

počasi.Tako počasi se to spreminja. Torej menite, da to tudi spada pod en segment njihove 

kulture? Ja, mislim, da je bolj način življenja. Oni so tako navajeni živet. 

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga imate? Se zaradi tega dobro 

počutite? 

Ja, za silo bo. Glede na trenutne razmere smo še kar v redu. Tak bom rekla, da življenjski 

standard, ki ga imamo, glede na Rome imamo boljši, po  drugi strani pa imamo tudi dost več 

stroškov in odhodkov s položnicami, ki jih plačujemo. Tak, da v primerjavi z Romi se ne 

dobro počutim. Se mi zdi, da imajo oni neke privilegije v primerjavi z nami. 

 

 

 



 

 

 

 

20. Kaj bi po vašem mnenju potrebno urediti vizualno v naselju Boriha? 

Najprej bi bilo potrebno izvest eno čistilno akcijo v tem naselju. Potem bi bilo potrebno 

urediti bivališča, sploh tista, ki so kot barake, ki niso hiše, ne.  To bi mogoče bilo bolj 

smiselno uredit, ne pa infrastrukturo, v bistvu zdej…marsikomu je pozimi mrzlo v barakah. 

Potem je treba oštevilčit hiše, ker zdaj je so vsi prijavljeni na eni hišni številko in to legalizirat 

ter uredit. Da veš kdo pije kdo plača. Saj včasih ne moreš verjet, da živijo v takih razmerah, 

ne,  takih umazanih. Po mojem mnenju bi bila potrebna prevzgoja, da bi osvojili osnove 

higiene in kaj pomeni urejeno in čisto okolje za njih in njihove otroke. Potem bi mogoče kaj 

premaknili, ne.  Očitno jih ne moti umazanija. Pa sej se mi zdi, da nimajo radi reda in čistoče. 

Nas osebno bi to motilo in bi se potrudili, da očistimo bivalne prostore, saj vodo in kakšno 

krpo pa že imajo. Sam volje najbrž ni…Bi še kaj dodali k temu intervjuju? Pa bi nekaj 

no…mislim, da je ključni problem pri Romih način življenja in obnašanja do nekaterih 

storitev in dobrin, ki jih mi Neromi zelo cenimo, ker jih plačamo in potem znamo to cenit, ne. 

Na primer osnovna higiena, občutek za delo, čas, red in podobno. Meni se zdi , da imajo oni 

čist ene druge poglede na to kot mi. Se mi zdi da so, pa ne da bi jih žalila, kar razpuščeni, da 

živijo dan za dnem, ne  mislijo nč vnaprej, kaj bo pa čez par let in kaj bo če ne bo službe. Zdi 

se, da kot da jim je vseeno, kaj bo pa bo, pa bo. Tak  sistem pač živijo. Tak bo verjetno še kr 

trd oreh, da jih navadimo na naš način življenja. To je ključni problem , pa izvor teh 

konfliktov. Sej, to je pač moje mnenje, ne.Zahvaljujem se Vam za izčrpen intervju. Hvala 

lepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 8: TRANSKRIPT osebe F – Rom 

Transkript intervjuja osebe F (Rom, predstavnik naselja Boriha), izveden dne 19. 04. 2013. 

 

Začenjamo intervju za mojo magistersko nalogo s predstavnikom Romov in tudi 

občinskim svetnikom občine Metlika. Se strinjate z izvedbo intervjuja? Se strinjam ja. 

Lahko začnemo ne? Aha.  

 

1. Kako bi se počutili v družbi Neroma?  

V bistvu v kaki družbi si, odvisno kako te drugi ne Romi sprejemajo.  

Kako vas pa sprejemajo imate kake težave? Imamo različne ljudi ki lahko sprejemajo taki 

kot smo eni pa.  

Imate tudi tudi z sosedi ne Romi težave? Seveda da imam.  

Na splošno je pa okej v redu? Na splošno je kr v redu.  

 

2. Spremljate romsko problematiko?  

Spremljam. Na kak način pa? Preko medijev preko razno raznih sestankov kot svetnikov in 

na ostalem področju pač se povežem z prijatelji se slišim po telefonu in z romskimi svetniki 

po celi Sloveniji. Imate kakšne sestanke? Tudi. Debatirate tudi glede prostorske 

problematike? Seveda, za Belo krajino je to prvo, ker je ključen problem. To je največji 

problem.  

 

3. Ste zadovoljni z sosedi ne Romi? Opažate kakšne pomembne razlike med vami in 

sosedi ne Romi?  

Zadnjih 5 let se je odnos zelo poslabšal med Romi in ne Romi z naših sosedi. Kaj pa je 

razlog? Jaz se to tudi sprašujem kaj je razlog in nisem dobil še odgovora na ta vprašanja tk da 

kaj je razlog nebi znal za enkrat povedat.  

 

4. Kaj so po vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

naselja Boriha in njihovimi sosedi sicer sem že v prejšnjem vprašanju vprašal no kaj je 

bolj problem sobivanja? 



 

 

 

 

 Lejte problem sobivanja. Kaj kritizirajo oni? Največji problem zdaj je ta mladina. Katera 

Romska ali ne romska? In ena in druga. In se ne razumejo? Ne razumejo se. Starejši pa 

ja? Prej naši starejši so zelo spoštovali in razumeli ta mladina je pa res… Razloga pa ne 

poznate? Ne ne.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi ne Romi? Zelo slaba bi. Bi jo kaj izboljšali? 

Seveda bi. Na kak način? Čim več sestankov čim več komunikacije med Romom in ne 

Romom. Imate tudi neko Romsko noč? Tudi to ja. Zdaj lani smo imeli prvič da naredimo 

tudi kot v romskem naselju da naredimo kot eno druženje Romi ne Romi pa tukaj je zelo 

slaba udeležba ne Romov. In ne poznate razloga? Ne.  

 

6. Menite ker ste Rom da ste zaradi tega diskriminirani z vidika prostorske bivanjske 

infrastrukture glede ureditve vašega naselja?  

Seveda. Na katerem področju konkretno? Na celem področju na komunalne področju to je 

res katastrofa.  

 

7. Kaj menite o ne romski kulturi v kulturi Slovencev?  

Kultura Slovencev kak da rečem odvisno od občine do občine. Na splošno Slovenska 

kultura prebivalcev recimo tako imenovanih civilov. Zdaj na to vprašanje baš nimam nekih 

odgovorov da bi res zdaj reku. Poznate pa to kulturo? Lej te različno od občine do občni 

Prekmurje je zelo drugačno kot pri nas. Kaj pa dolenjska? Dolenjska je tudi še slabša kod mi 

Bela krajina.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne vam osebno? Koko misliš vrednote? Vrednote se 

pravi poštenost, zaupanje, delo? To je prvo kar mora bit zaupanje poštenost to mora bit to je 

osnova.  

 

9. Poznate romski jezik?  Poznam. Ga uporabljate? Seveda. Se kaj izobražujete ali ga 

obvladate? Ne, ga obvladam. Ni potrebe po nobenem izobraževanju? Ne.  

 



 

 

 

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? Zelo slab. Bom rekel v primerjavi z 

drugimi romskimi naselji v naši občini Metlika? Zelo slab, zelo slab. Prvo kar nimamo 

dovozne poti, nimamo komunalno urejeno, nimamo kanalizacije to kar je pa največji problem 

je pa kanalizacija pa cesta.  

 

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini predvsem na naselitvenem področju v 

primerja z položajem Romov v celotni Sloveniji?  

Lej te zdaj tu pač kjer Romi živijo to je tako kot je zdaj ena naselja so res urejena druga niso 

to je z strani države malo problem tudi pri posameznih občin. Kaj pa Metlika v primerjavi z 

Novim mestom? Zelo slaba. Slabša od novomeških? Zelo slabša. Aha.  

 

12. Menite da je problematično lastništvo parcel kjer se nahaja naselje Boriha?  

Ne ni problema. V časih pa je verjetno bilo? V čas je. Kako je bilo v časih? V časih dokler 

je bilo to nekaj privat nekaj cerkvenega zdaj pa to občinskega. Cerkvenega ni več nič? 

Mislim da en del je še ampak ne dosti. Tukaj so že obstoječi objekti to je pa občinsko. Kako 

se pa rešuje ta del ki je cerkveni? Zdaj en del se rešuje. Privatnih parcel pa ni na vašem 

območju? Ne.  

 

13. Kateri problemi vezani z prostorsko problematiko Romov v naselju Boriha so po 

vašem mnenju najbolj težavni?  

To sem že prej povedal kanalizacija pa cesta. To je bistveno. Pa legalizacija naselj. Kaj pa 

sami  vaši objekti imate tukaj kaj okolice objektov? No sej to pravim prvo kaj je treba 

naredit je legalizacija. Sledeči korak naj bi bil? Urejanje komunale. Tudi ko bo to narejeno 

kaj bo pol? Izolacija objektov? Tako tako.  

 

14. Se Romi pri dostopu na primer infrastrukture kot je vodovod elektrika se v naselju 

Boriha srečujete z kakšnimi problemi?  

Zdaj te enkrat z samo vodo in elektriko ni problemov. Je pa kanalizacija kot ste omenili že 

prej. Kanalizacija in cesta to je pa zdaj prvo kaj moramo. Glede kanalizacije sodelujete kaj 

koko je z tem projektom kanalizacije? No glede tega so začeli nekaj delati je pa res da 



 

 

 

 

država tudi financira 100 % infrastrukturo ureditev. Ne povratno verjetno? Ja ampak tu nima 

interes občina. Sama občina nima interes? Ne.  

 

15. Se po vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike z 

naselja Boriha bolj z strani Romov ali ne Romov? 

Mislim da z strani ne Romov.  

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike v naselju Boriha ali bi po vašem 

mnenju prej treba urediti katero drugo območje socialo izobraževanje?  

Ne ne ne ker si sam želim kot svetnik tudi kot moji sovaščani moji Romi sigurno si želimo 

čim prej prvotno prostorsko ureditev. Prej kot izobraževanje. Ste s področjem izoraževanja 

zadovoljni? Lej te za enkrat smo sociala je res malo težava ker je tudi ta kriza se prizadela. 

Torej prvotno je prostor je najbolj šibki člen. To je največji problem. Ker tudi interes je ne 

Romov  da se to uredi naselje da je tudi nekam zgledno da se lahko prilagajamo našim 

sosedom ne Romom.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno izgraditvijo romskega naselja Boriha? Torej ko pogledate 

iz vasi Rosalnic?  

Ne. Kaj generalno bi spremenili? Lej te generalno bi spremenili da bi treba urediti z strani 

Romov da bi tudi Romi sami se potrudili. No to je tudi moje naslednje vprašanje.  

 

18. Če ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha?  To je mišljeno z dvorišči okoli 

objektov.  

Nisem kot romski svetnik nisem zadovoljen tudi prebivalec tega naselja nisem. Kaj naredite 

v samem naselju kot predstavnik da bi se prebivalci zavedali tega problema da bi se kaj 

premaknilo na bolje. Lej te tudi njih spodbujam kot romski svetnik in tudi kot krajevna 

skupnost Rosalnice kot naselje Boriha smo se tudi prijavili na tretjo čistilno akcijo. In tudi to 

dosti pomaga da se že tretje leto prijavili na tej čistilni akciji tudi tu je zelo veliko vpliva na 

to. Kakor vem je tudi program javnih dela je potekal v preteklosti Romi za Rome. Lej te 

tu je potekal program Romi za Rome tudi oni so nam pomagali očistit naselja to se pač več ne 



 

 

 

 

izvaja kuk se izvaja se pač zaposli ne Rome se je opustilo. Razlog za to poznate. Mislim da 

je razlog za to stara občina in komunala. Ker oni nimajo več interesa za to.  

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom ki ga imate? Ne. Kaj bi spremenili? Sej 

pravim kot sem že prej povedal najprej bi spremenil da bi imeli kanalizacijo in cesto če bi 

imeli to narejeno bi se zelo zelo veliko napredovalo. Lepše življenje bi bilo. Verjetno ste mi 

tudi z tem odgovorili na zadnje vprašanje.  

 

20. Kaj bi po vašem mnenju treba urediti vizualno v naselju Boriha?  

Sej pravim kot sem že prej povedal kanalizacijo ceste legalizacija objektov to je prvo kaj 

moramo naredit v naselju. Ne samo v naselju Boriha v celotnih naseljih po Metliki. Imamo jih 

pa pet. katero je najbolj kritično? Najbolj kritično je Boriha. Najbolj urejeno pa Križevska 

vas. Bi še kaj dodali k tem intervjuju? Ne. Zahvaljujem za ta intervju. Hvala. Prosim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 9: TRANSKRIPT osebe G – Rom 

Transkript intervjuja osebe G (Rom, predstavnik naselja Boriha), izveden dne 23. 04. 2013. 

 

Izvajamo drugi pol strukturirani intervju z predstavnikom Romov. Se strinjate 

opravljanje intervjuja za mojo magistrsko nalogo? Je tako.  

1. Kako bi se počutili v družbi ne Roma? Dobro. Nimate nobenih težav? Ne. Nimate 

nobenih predsodkov? Ne. Konfliktov z ne Romi? Ne.  

 

2. Spremljate Romsko problematik? Ga. Preko? Interneta radia. Še kako ne? Kako 

poznate romsko problematiko? Kaj kako poznamo? Kaj je romska problematika? Na 

splošno. Vse po malo. Največ pa? To ki delajo kosovne odpadke vozijo to ni vse skup nič. 

Reda ni? Reda ni.  

 

3. Ste zadovoljni z sosedi ne Romi? Smo.  

 

4. Opažate kakšne pomembne razlike med vami in ne Romi? Ne.  

 

5. Kaj so po vašem mnenju glavni razlogi za ne razumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi.  

Ja mislim da nimamo konfliktov. Jih ne opažate? Ne.  

 

6. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi ne Romi? Dobra. Bi jo lahko izboljšali? Lahko 

bi. Na kak način?  Naše bi treba še civilizirat.  

 

7. Menite ker ste Rom da ste z tega vidika diskriminirani prostorske bivanjske 

infrastrukture vašega naselja? Ne.  

 

8. Kaj menite o ne romski kulturi? Dobra. Nimate nobenih problemov z njo? Ne.  

 



 

 

 

 

9. Katere vrednote so vam pomembne? Kot so recimo  poštenost zaupanje delavnost 

znanje. So vam vse te vrednote pomembne? So. Katero bi dali na prvo? Poštenost najprej. 

Zakaj recimo ta vrednota? Ja eni se zlažejo eni tak eni onak znaš kak je. Ne gre dolgoročno.  

 

10. Poznate romski jezik? Ja. Ga uporabljate? Tudi. Bi se izobraževali? Ne. Ga 

obvladate? Ga. Za svoje potrebe.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? Slab. Kaj bi spremenili? Okolico najprej. Je 

vaš interes Romov? Seveda. Vaš osebno kaj pa ostalih krajanov romskega naselja 

Boriha? Tudi. Je interes? Seveda.  

 

12. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini? Če bi ga primerjali z celotno 

Slovenijo recimo Prekmurje, Novo mesto? So naši boljši. Poznate problematiko ostalih 

slovenskih Romov. In ocenjujete da je naša boljša? Da. Torej da je položaj boljši? Boljši.  

 

13. Menite da je problematično lastništvo parcel različni lastniki kjer se nahaja naselje 

Boriha? Tudi. Konkretno? Da bi imel vsak svoje. Da bi odkupili? Če bi imeli to možnost? 

Tam kje stoji vaš objekt? Seveda. In bomo probali rešit to. Recimo v dogledem času 

koliko? Eno dva leta. Bo te to rešili? Ja.  

 

14. Kateri problemi vezani z prostorsko problematiko Boriha po vašem mnenju najbolj 

težavni? Najbolj težavna zdaj je kanalizacija ki je ni pa to ki vozijo te kosovne odpadke  

nazaj. Od kje pa vozijo te odpadke? Iz okoliških vasi.  

 

14. Se Romi pri dostopu do infrastrukture vodovod elektrika in ostale infrastrukture 

ureditvijo naselja Boriha srečujete z kakšnimi problemi?  

Ja tudi z vodovodom imamo probleme sej sem rekel. Ostalo infrastrukturo imate kaj vam 

še manjka? Manjka vsega po malo še. Igrišče bi treba naredit kanalizacija tudi manjka. Bi tu 

kaj spremenili? Kar se te infrastrukture tiče tudi ceste spada med infrastrukturo. Cesto 

bi treba asfaltirat  do mest. Katerih? Dvorišča.  

 



 

 

 

 

15. Se po vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike 

naselja Boriha bolj s strani Romov ali ne Romov?  

Ne Romov. Na kakšen način? Eni bi radi tako eni bi radi onak eni nebi nič eni bi vse najberš.  

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike v naselju Boriha ali bi po vašem 

mnenju prej treba urediti kakšno drugo področje in če katero? Ne prioriteta je Boriha. 

Kaj bi pa pol urejali? Kanalizacija. To je prostor. Ko bi to uredili katero drugo 

področje? Ja hiše bi si lahko porihtali barake sej vidiš sam. izolirat verjetno kaj.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha? Sem. Vizualno pomeni 

ko pogledamo iz naselja Rosalnic. Ja treba bi malo porihtat še. Torej ste zadovoljni ali 

niste? Nisem.  

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha to pomeni okolico tik ob objektih? 

Ne. Kaj bi spremenili da imate moč? Vsa dvorišča asfaltirali? … 

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom ki ga imate? Sem. Se zaradi tega dobro 

počutite? Tako se.  

 

20. Kaj bi po vašem mnenju treba urediti vizualno v naselju Boriha če zdaj povzamemo 

vse te stvari? Najprej okolico. Torej pospravit. Potem asfaltirat.  

 

Bi še kaj dodali k tem intervjuju? Ne.  

 

Za zahvaljujem za vaš intervju. Hvala lepa.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 10: TRANSKRIPT osebe H – Rom 

Transkript intervjuja osebe H (Rom, predstavnik naselja Boriha), izveden dne 23. 04. 2013. 

 

Izvajam tretji pol strukturirani intervju s predstavnikom Romov za mojo magistrsko 

nalogo. Se strinjate z izvedbo intervjuja? Ja. Lahko začnemo? Ja.  

1. Kako bi se počutili v družbi Neroma?  

Dobro se počutim. Nimate nobenih predsodkov? Ne.  

 

2. Spremljate Romsko problematiko?  

Da. Na kakšen način? Preko radia, televizije preko interneta. Poznate problematiko? Kaj 

je bistvena problematika Romov? Kaj ni?... Vse? Ja.  

 

3. Ste zadovoljni z sosedi ne Romi opažate kakšne pomembne razlike med vami in sosedi 

ne Romi? Za enkrat ne. Ni nobenih? Ni.  

 

4. Kaj so po vašem mnenju glavni problemi za nerazumevanje in konflikte med 

prebivalci naselja Boriha in njihovimi sosedi? To se lahko za vse našteje. Recimo primer? 

To se lahko za vse našteje bolj problem je samo zemljišče to je največji problem. Kaj pa še 

kaj takega z vaščani? Mislim da z vaščani ni tak problem vprašanje kaj se to govori zvečer v 

gostilni mislim da je to največji problem.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi ne Romi? Srednja. Bi jo lahko izboljšali? 

Sigurno. Na kakšen način? Da bi se več družili.  

 

6. Menite ker ste ne Rom da ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjske 

infrastrukturne ureditve vašega naselja v primerjavi z  ne Romi? Same prireditve? Ne ne 

prostorske ureditve. Seveda to bi se moglo zrihtat samo naselje Boriha je ogromno, 200 

prebivalcev. Tega je 100 otrok. Bi jim bilo potrebno prostor zrihtat? Seveda ker tam ni 

nobeno mislim da ni last njihovega zemljišča.  

 



 

 

 

 

7. Kaj menite o ne Romski kulturi? Dej ponovi še enkrat. Kaj menite o ne Romski 

kulturi? Kaj menim? Menim da se eni ne znajo lepo obnašat. Ne ne o ne Romski? A o ne 

Romski. Nimam nič posebnega. Nimate nič posebnega za pripomnit? Ne.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne poštenost zaupanje delavnost znanje katero bi 

dali pod prvo? Poštenost da seveda. Zakaj tako menite? Če si pošten maš vse daleč prideš? 

Seveda.  

 

9. Poznate romski jezik? Da. Ga uporabljate? Tudi. Bi se izobraževali še ali ga dovolj 

dobro znate? Ne za mene dosti.  Slovenski jezik poznate tudi dobro? Tudi. Obvladate. Ni 

problema.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi položaj njihov na splošno? Slabo. Slabo. 

Sam položaj je ni dosti zaposlitve. Dosti je še revnih i ne revnih. Kriminal tudi problem? 

Kriminal ne mislim da so večji problemi same kraje. Kriminal ni neki. Več kraj je. Kaj pa če 

primerjate položaj Romov v Borihi in položaj Romov po romskimi naselji v občini 

Metlika? Mislim da je to daleč najslabše naselje v občini Metlika. Boriha. Da sigurno. Slabši 

kot v ostalih občinah. Sigurno.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini predvsem na naselitvenem področju v 

primerjavi z Romi iz Slovenije? Recimo če bi primerjali Rome iz Bele krajine z Romi iz 

Novega mesta, Prekmurje? Dosti je tu razlike še na primer dam zdaj primer Novo mesto pa 

Metlika novo mesto je spet lej Žabjak je katastrofa je. Torej je slabše kot so naselja v 

Metliki? Sigurno. Kaj pa Prekmurje? Tudi Prekmurje je takih naselj. Slaba? Še slabših kot 

Metlika? Sigurno. Torej splošno mnenje je položaj belokranjskih Romov boljši ali slabše 

od drugih v Sloveniji? Tu neki na sredini. Odvisno kje, od lokacije. Odvisno od samega 

naselja. Po vašem mnenju poznate katero najbolj katastrofalno naselje v Sloveniji. Ja 

mislim da je to Žabjak. Ste bili noter že? Uh.  

 

12. Menite da je problematično lastništvo parcel kjer se nahaja naselje Boriha? Je to je 

sigurno problematično ki to zemljišča niso last njihova. In to spodbuja tudi konflikte? 



 

 

 

 

Seveda. Lej te do sosedov to se ne čuje to sama občina zna tako da bi bil zadnji čas da se to 

uredi. Vi ste tudi bivši romski svetnik in poznate in poznate razmerje drugih romskih 

naselji kakšna je pa tam situacija glede lastništva parcel? Kje? Po drugih vaseh? Boriha 

v Stražakih ki nimajo to urejeno dosti Gradac mislim da je Dobravice tudi in Križevska vas 

tudi.  

 

13. Kateri problemi vezani z prostorsko problematiko Romov so po vašem mnenju 

najbolj težavni? Najbolj težavni? Z prostorsko problematiko? Sej to ta prostor. Torej 

zemljišča? Zemljišča mislim da je to največji problem ker tam je veliko otrok tam se širi. 

Nekontrolirano? Ne. Tam je približno 200 prebivalcev od tega je sigurno 100 otrok.  

 

14. Se Romi po dostopu do infrastrukture na primer vodovod elektrika ureditev naselja 

Boriha soočate z katerimi problemi? Mislim da ne? Ni nekih težav? Ne.  

 

15. Se po vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju prostorske problematike pri 

naselju Boriha bolj na strani Romov ali Ne Romov? Pa ja mislim da bolj na strani ne 

Romov. Da niso bolj zainteresirani kot Romi za ureditev naselja. Sigurno.  

 

16. Si močno želite ureditev prostorske problematike v naselju Boriha ali si  ali je po 

vašem mišljenju treba urediti kakšno drugo področje in če katero? Ne ja mislim da edino 

Boriha bi se mogla čim prej. In prvo prostorsko. Sigurno. Prvo prostorsko potem pa sociala, 

izobraževanje, vse sledi temu. Tako. Prioriteta prostorska ureditev. Sigurno.  

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha? Ko jo pogledate iz 

začetka vasi Rosalnic proti Borihi ste zadovoljni? Nisem to nisem zadovoljen. Kaj vas moti 

ko pogledate. Moti me še dan danes lesene barake samo ureditve naselja ni urejeno. Verjetno 

kak kosovni odpad? V glavnem ni urejeno.  

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha kaj konkretno bi spremenili? Okoli 

objektov? Tu nebi dosti kaj. Mislim dobro same poti so problem asvalta ni poti sploh niso 

urejene jama do jame tu se nobene ne vpraša se lahko pride do tam ali ne tako da problem je 

sam pozimi dostopi so zametani.  



 

 

 

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom ki ga imate? Za silo. Se zaradi tega dobro 

počutite? Niti ne.   

 

20. Kaj bi po vašem mnenju treba urediti vizualno v naselju Boriha? Kako misliš 

vizualno? ….Ko pridete noter ste že omenili da vas motijo te objekti ki so stari ne 

urejeni. Sej pravim to me najbolj moti tu je marsikaj bi se dalo še tu. Če bi bil interes na 

čigavi strani? Občine. Občina odpre knjigo bi se dalo marsikaj naredit. Boljše sodelovanje 

Romov z lokalno oblastjo.  

 

Bi še kaj dodali pri tem intervjuju? Bi. Da se čim prej to uredi in da se zaživi enkrat kako je 

treba.  Hvala se zahvaljujem za vaš intervju. hvala lepa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 11: TRANSKRIPT osebe I – Rom 

Transkript intervjuja osebe I (Rom, predstavnik naselja Boriha), izveden dne 30. 04. 2013. 

 

Začenjam četrti intervju s predstavnikom Romov za mojo magistrsko nalogo. Se 

strinjate z opravljanjem intervjuja? Strinjam. Lahko začnemo.  

 

1. Kako bi se počutili v družbi Neroma?  

Slabo.  

 

2. Spremljate romsko problematiko.  

Spremljam. Na kak način? Na tak način da bi se to nekako ukrepalo,  izboljšalo. Tudi prek 

časopisa televizije? Tudi.  

 

3. Ste zadovoljni z sosedi Neromi?  

Zadovoljni. Opažate kakšne pomembne razlike med vami in sosedi?  

Ne.  

 

4. Kaj mislite da so glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

Romskega naselja Boriha in njihovimi sosedi? Nič takega posebnega. Če pride do kakih 

konfliktov, kaj jih povzroča? No če se kaj pokregajo to že nekako rešujemo. Sproti? Ja.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi -Neromi?  

Dobra. Bi jo lahko izboljšali? Tudi lahko. Na kak način pa? Čujte, da se to malo civilizira, 

pa samo potem.  

 

6. Menite, ker ste Rom ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjske infrastrukture 

ureditve vašega naselja?  

Tudi. Zaradi česa kaj? Da se malo poboljša, da bi se delalo malo.  

 

7. Kaj menite o Neromski kulturi? Baš jako nič. Nič? Imate kako mnenje? Ne.  

 



 

 

 

 

8. Katere vrednote so vam pomembne, poštenost zaupanje delavnost znanje in zakaj? 

Kaj vam je najbolj pomembno od tega? Ja, razumevanje. Še kaj drugega, poštenje? Tudi. 

  

9. Poznate Romski jezik?  

Da. Ga uporabljate? Tudi. Se kaj izobražujete? Seveda se da. Obvladate ga?…koliko 

Romskih jezikov pa je? A ni, mi imamo svoj jezik. Iz kje pa izhaja ta jezik, kakšna je 

zgodovina? Po moje, da je iz Romunije. Je kaj vpliv tudi Hrvaške? Ne.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi v samem naselju? Dobro. Se izboljšuje? Se. 

Kako je bilo v prej, vi ste starejši predstavnik Romov? Prej je bilo malo slabše, prej je bilo 

težje do zaslužka prit,  pa do denarja. Vi se ukvarjate s čim? Z živinorejo. Koliko pa imate 

kaj živine? 6 goveje pa 20 konj.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini v primerjavi z položajem Romov v 

Sloveniji? Če primerjamo metliško situacijo z novomeško prekmursko? Tam so že drugi. 

Tam je že drugi jezik. Vse je drugo na primer. Kakšen je položaj, živijo boljše, slabše? 

Boljše živijo. Kje recimo? V murski. Kaj pa v Novem mestu? Tudi nekateri. Proti metliški 

Romi.  

 

12. Menite da je problematično lastništvo parcel, kjer se nahaja naselje Boriha? Je. V 

katerem delu kje? Zaradi tega ker ni to, kak čem reč, legalizirano ni. Je kaj objektov na 

privat parcel postavljenih? Za enkrat še ne. Nekaj je na cerkveni zemlji? Tudi. To pa je.  

 

13. Kateri problemi vezani s prostorsko problematiko so po Vašem mnenju najbolj 

težavni? S prostorsko problematiko? Pa to za to kanalizacijo čem reč. Ker je ni? Seveda. Še 

kaj drugo? Za enkrat ne. Pa te parcele, ki ste omenili? Ja. Si želite imate interes, da bi jih 

odkupili? Imamo. Kako pa je, kje se zatika? Ja, zatika se na občini največ. Da ne uredijo 

tega področja? Seveda. Parcelacijo so že delali? So, ampak niso to rešili. Do konca? 

Seveda. So vam ponudili odkup? Nič. Do danes vam ni noben ponudil odkupa? Ne nič.  

Nobene ponudbe ni bilo.   

 



 

 

 

 

14. Se Romi pri dostopu do infrastrukture recimo vodovod elektrika ureditev naselja 

soočate z kakšnimi problemi? Ne zdaj za enkrat ne. Razen kot ste omenili kanalizacijo. Kaj 

pa ceste, kako z njimi? Tudi ceste so zelo slabe. Si želite da bi se uredila? Normalno. Na 

kakšen način? Čujte, da bi se to asfaltiralo, da bi se to malo popravilo. Hodi komunala sem 

in šolarji hodijo v šolo. Če je deževno je zelo veliko blato tako, da bi se to urejalo, uredilo se.  

 

15. Kje se po vašem mnenju pojavljajo problemi pri urejanju romskega naselja Boriha 

bolj na strani Romov ali ne Romov? Neromov. Bolj? Bolj, Na kak način, kdo ovira ta 

proces. Po mojem, da to občina ali ne vem. Na strani Romov pa je, da se to uredi? Tako.  

 

16. Si močno želite ureditve prostorskega naselja Boriha ali bi po vašem mnenju prej 

treba uredit katero drugo področje in če katero? Ja,  ni zdaj za enkrat ne. To uredite , 

kanalizacija pa ta cesta,  da se to uredi.  Drugič, pa to… pa bomo videli kaj bo. Kaj pa potem 

sledi po pomembnosti, kaj sledi izobraževanje otrok, otroci, zaposlovanje? Ja, seveda tudi 

to. Je te mladine dosti, ki bi se radi zaposlili. Iščejo aktivno zaposlitev? Iščejo, iščejo.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo romskega naselja Boriha? Smo. Ko pogledate 

Boriho ne bi nič spremenili? Ne. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha? Smo. 

Bi kaj spremenili tu? Če bi imeli moč? Če bi bila možnost bi.  

 

18. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki ga vi imate? Ne moreš popravit,  ni bolje 

ni slabše. Torej ste zadovoljni? No kaj pa bom, ni druge. Se zaradi tega dobro počutite? 

Kaj pa čem drugače.  

 

19. Kaj bi po vašem mnenju treba urediti vizualno v naselju to predvsem mislim glede 

objektov sami objekti na samih kritinah streh. Če bi bilo možno. Dvorišča sigurno.  

 

Bi še kaj dodali k tem intervjuju? Nimaš kaj dodat. Se zahvaljujem za vaše odgovore 

hvala lepa. Ja tudi tebi.  

 

 



 

 

 

 

Priloga 12: TRANSKRIPT osebe J – Rom 

Transkript intervjuja osebe J (Rom, predstavnik naselja Boriha), izveden dne 30. 04. 2013. 

 

Opravljam peti intervju z predstavnikom Romov za mojo magistrsko nalogo. Se 

strinjate z izvedbo intervjuja? Se strinjam. Lahko začnemo? Lahko.  

 

1. Kako bi se počutili v družbi ne Roma? Kako dobro. Z vsemi enako. Ni nobenih razlik? 

Ni. Se radi z njimi pogovarjate in družite? Tudi. Imate prijatelje med njimi? Imamo. 

Mislite, da so kje kakšne razlike med vami in ne Romi? Ne vidim nikako razliko, nič. Da 

bi država delala, kakšno bistveno razliko, da bi diskriminirala koga? Ne.  

 

2. Spremljate romsko problematiko? Da. Na primer problem zaposlitve in ureditve 

romskih naselij? To pa malo.  

 

3. Ste zadovoljni z sosedi ne Romi? Kako s katerim. Imate kakšne konflikte s kom? 

Konflikta ni. Opažate kakšne pomembne razlike med vami in sosedi? Ne. Menite, da 

imate podobno življenje kor Rosalničani kake razlike med vami in vaščani?  Niso velika 

ali majhne so razlike.  

 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskega naselja Boriha in Rosalničani? Kako kdaj. Sigurno je prišlo kdaj do kakšnih 

konfliktov, kaj je bil vzrok? Se jih spomnite? Ne. Kaj pa med seboj se dobro razumete v 

naselju? Ja. Ni nobenih težav? Ne.  

 

5. Kakšna se vam zdi komunikacija Romi - Neromi? Se veliko pogovarjate z Rosalničani 

se družite? Da, večino. O čem se najlažje pogovarjate? Tako, o vsemu. O vsakodnevnih 

problemih. Pa bi to, o čem se pogovarjate, lahko izboljšali, da bi se bolj razumeli glede 

težav ki jih imate? Bi kaj to pripomoglo? Bome bi. Ne bi. Če bi se bolj družili? Kaj pa 

vem… ne.  

 



 

 

 

 

6. Menite, ker ste Rom ste diskriminirani z vidika prostorske bivanjske infrastrukture 

ureditve vašega naselja? To pomeni če obstajajo velike razlike med  Rosalničani pri 

dostopu do kanalizacije gradbenih dovoljenj in podobno? Ne. Kaj se med seboj 

pogovarjate, kaj bi bilo treba še zrihtat  v naselju? Ja, kanalizacijo, pa legalizacijo , pa to 

da bi bilo ki bi si tudi eni kopalnice rihtali, pa to, pa ceste,  sej vidiš. Torej kopalnice zaradi 

sanitarij? Tako, tako. Pa da bi otročki v šolo hodili.  

 

7. Kaj menite o Neromski kulturi? Nič, kaj če meni. Imate kak pomislek? Nič, nič. 

Menite da so velike razlike pri običajih kako živite v primerjavi z Rosalničani? Ni. 

Imajo oni druge običaje kot vi? Po moje, da nimajo. Kaj pa mislite glede šolanja otrok 

pošiljate svoje otroke v šolo? Seveda. So rezultati izobraževanja? So.  

 

8. Katere vrednote so vam pomembne, poštenost, zaupanje, delavnost, znanje? Zakaj so 

Vam te vrednote pomembne? Katera vam je najbolj pomembna vrednota,  poštenost? 

Točno to. Menite, da so v vašem naselju vsi Romi pošteni? So. Kaj pa glede delavnosti in 

zaposlenosti? To je pa težko. Jih je dosti zaposlenih v naselju? Ni jih dosti. Kaj menite, da 

je glavni vzrok za nezaposlenost izobrazba ali kaj drugega? Točno to.  

 

9. Poznate romski jezik? Aha. Ga uporabljate? Tudi. Se kaj posebej učite? Ne.  

 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? Ste z njim zadovoljni, kaj bi spremenili? 

Nič. Ne bi nič spremenili? Ne.  

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli krajini s položajem v Sloveniji? Kdo boljše 

živi Novomeščani, Prekmurci, Metličani? Ja ne hodim tako okoli, da ne znam.  

 

12. Menite, da je problematično lastništvo parcel različni lastniki kjer se nahaja naselje 

Boriha? Se to kaj ureja? Bome nič? Je kdo v naselju lastnik parcele? Je. Dosti? Ni, samo 

staro. Torej nekdo je, velika večina pa ne? Da. Kaj pa hišne številke, jih imate kaj? Ne. 

To je ena številka za celo naselje. Kam recimo dobite pošto? K eni hiši in pol razdeli. Pa se 

raznosi.  



 

 

 

 

13. Kateri problemi vezani z prostorsko problematiko so po vašem mnenju najbolj 

težavni? …Zakaj mislite. da gre vse skupaj počasi da se nič ne premakne? Kaj pa vem. 

Bi lahko kaj sami storili ali vaš svetnik? S pritiskom na politiko? Ne. Nič. Sej smo in 

občino in vse. Torej se trudite, imate motivacijo?...  

 

14. Se Romi pri dostopu do infrastrukture recimo vodovod, elektrika v naselju Boriha 

soočate s kakšnimi problemi? Ne. Razen kot ste prej rekli kanalizacija in to. Torej imate 

vsi željo, da se zgradi kanalizacija pa asfalt in ceste? Aha.  

 

15. Se po vašem mnenju problemi glede prostorske problematike pojavljajo problemi na 

strani Romov ali Neromov? Bolj Neromov. Bolj? Da se nič ne naredi. Menite, da imajo vsi 

Romi v naselju voljo da se uredi na primer kanalizacija? Seveda. Hiše? Sigurno. So vsi za 

to imajo vsi veliko motivacijo? Tako. Mislite, da bi lahko to sami naredili? Kaj češ sam, 

če ne smeš nič, to ni legalizirano. Na primer, da se zberete in sami naredite, je to možno se 

toliko dobro razumete med seboj da bi s tem kaj naredili? Razumemo se dobro, samo to 

ne moreš nič delat, ker to ni legalizirano in nič.  

 

16. Si močno želite ureditve prostorske problematike naselja Boriha ali se po vašem 

mnenju potrebno urediti katero drugo področje izobraževanje, sociala? Bolj sociala pa 

to…kot prostor, prostor bi dali na drugo mesto kot socialo in izobraževanje. Kaj pa 

zaposlitve? To je pa težko. Je velik problem? Je, ko vidijo da se pišeš Hudorovac je to velik 

problem. Imate vi kakšno izkušnjo, ste se poskušali kdaj zaposlit? Kakšen odziv je bil na 

to? Nisem. Jaz sem imel javna dela. So rekli, da ne, da imajo delavcev dosti. Kaj pa 

priložnostno delate, kaj se ukvarjate z čim? Ne, imamo konje, pa je bolj tako… na kmetiji. 

Pa se da od tega živet? A, bome da. Bolj težko.  

 

17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo Borihe, Vas kaj moti? Recimo če jo primerjate z 

drugimi romskimi naselji v Metliki? Mislim, da smo kar zadovoljni.  

 

18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja Boriha, to je mišljeno predvsem objekti  in 

dvorišča? …Bi se dalo še tu kaj spremenit? Seveda bi.  



 

 

 

 

19. Ste zadovoljni z življenjskim  standardom ki ga vi imate? Za enkrat sem. Se zaradi 

tega dobro počutite? Da. Ni problemov? Ne.  

 

20. Kaj bi po Vašem mnenju potrebno urediti vizualno v naselju Boriha, to je mišljeno 

na videz….Kaj pa na izgled samih hiš in dvorišč? Bi lahko kaj sami naredili zakaj ne in 

zakaj da? Sami ne moremo nič, ker ni financ in tako da…Kaj pa če bi vam se zagotovil 

material, bi se lotili in naredili kako akcijo? Bi seveda bi. Neka skupna akcija,  bi bili 

pripravljeni to naredit…tudi za material za fasade, kritno za strehe, bi bili pripravljeni 

sodelovati in narediti kaj za to delo.  

 

Hvala lepa. Bi še kaj dodali? Za enkrat ne. Se zahvaljujem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priloga 13: POJMI IN KATEGORIJE – Neromi 

Besedilo Pojmi Kategorije 

1. Sklop: način življenja in komunikacija   

1. Kako bi se počutili v družbi Roma? 

A.V družbi Roma bi se počutila enako kot v družbi 

Neroma. Glede tega nimam nobenih predsodkov. 

 

B.V družbi Roma se nebi počutil nič posebnega. V 

bistvu enako kot v družbi katerega koli drugega 

krajana.  

 

C. V redu. 

 

D.Trenutno nimam kakšnih večjih težav z njimi, 

tako da bi rekel nekaj nevtralnega.  

 

E.Ja, odvisno od situacije. Če bi bila sama v družbi 

Roma, bi se  počutila kar neprijetno, ker ne veš 

kako bo reagiral. Saj veste, če si v družbi,  se 

počutiš malo bolj varno. Drugače pa nimam 

kakšnih posebnih občutij do Romov.  

 

 

 

 

Enakost 

Brez predsodkov 

 

 

Brez posebnosti 

Enakost 

 

 

 

 

 

Brez težav 

Nevtralnost 

 

 

 

Odvisno od 

situacije 

Neprijetnost 

Ne sigurnost 

Manj varno 

Brez posebnih 

čustev 

 

 

POČUTJE 

 

Pozitivna občutja 

 

Negativna občutja 

2. Spremljate romsko problematiko? 

 

A. Romsko problematiko spremljam. Glede na to, 

da »država« dobro skrbi za Rome se bojim, da bo v 

bodoče še več problemov,  predvsem kriminalitete 

in več brezposelnosti, saj dobijo nezaposleni Romi 

dovolj denarja za preživetje. 

 

B. Spremljam, delno. Na kakšen način? Na 

katerem področju? Prek televizije… na poročilih 

 

 

 

Spremljanje 

Skrb držav 

(reševanje -) 

Kriminaliteta 

Brezposelnost 

 

 

 

Delno spremljanje 

Televizija 

Kot sokrajan 

Dnevno 

 

SPREMLJANJE 

 

Način 

 

Deviantna dejanja 

 

Rešitev-predlogi 



 

 

 

 

in pa kot sokrajan vidim njihovo problematiko 

dnevno, ker jih imam pred nosom.  

 

C. Spremljam. In? Pa, mislim, da se ne rešuje na 

pravilen način. Preko česa pa spremljate? Recimo 

vsakodnevno sem v stiku z Romi. Spremljam pa 

tudi prek sredstev javnega obveščanja.  

 

D.Občasno, prek medijev zdaj pa trenutno malo 

bolj, kar se dogaja v Novem mestu.  

 

E.Pa bi rekla, da kar spremljam, saj v časopisih 

vedno kaj piše o njih. Tudi po televiziji je kar nekaj 

prispevkov na to temo. Saj veste, o  Romih se 

vedno kaj piše in govori. 

 

Sokrajan 

 

 

Spremljanje 

Nepravilen način 

reševanja 

Neposreden stik 

Sredstva javnega 

značaja 

 

Občasno 

spremljanje 

Mediji 

Lokalno okolje 

 

Spremljanje 

Časopisi 

Televizija 

(se piše in govori)  

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Romi? Opažate, 

kakšne pomembne razlike med Vami in sosedi 

Romi? 

 

A.Razlike so predvsem pri zaposlenosti, višini 

prejetih socialnih transferov, v podobi naselja, 

vrednotah in številu otrok.  

 

B. Nisem zadovoljen. Zakaj?Lahko počnejo kar se 

jim zahoče, noben nič ne ukrepa in dobesedno jim 

noben nič ne more kot da za njih zakoni ne 

obstajajo.  

Sej pravim glih iz tega razloga, ki se tičejo načina  

življenja in komunikacije. Opažam, da se ne morejo 

oziroma se ne znajo normalno vključiti v družbo in 

 

 

 

Zaposlovanje 

Višina socialnih 

transferjev 

Podoba naselja 

Vrednote  

Število otrok 

 

Nezadovoljstvo 

Ne ukrepanje 

Ne upoštevanje 

zakonodaje 

 

Način življenja  

Komunikacija 

Ne vključenost v 

družbo 

Nezmožnost 

komuniciranja 

Ne interes 

 

 

 

Zadovoljstvo 

 

Razlike 

 

 

Ukrepi 

 

Značajske 

značilnosti 

 

»Odnosi« 



 

 

 

 

normalno komunicirati. Ne znajo ali nočejo?Ali ne 

znajo in nočejo…Mogoče bolj da nočejo. 

 

C.So razlike, seveda so razlike. Te razlike so, bi 

rekel, v tem da pač imajo nekatere pravice, ki jih 

mi ostali nimamo in mislim, da država kot taka bi 

mogla nekako politiko in pristop k reševanju 

romske problematike pristopiti malo drugače.  

 

D. Hm, zadovoljen no, kakor kdaj. Največkrat da, 

ampak v časih ..hm..pride do kakšnih ne soglasij, 

drugače pa na splošno da.  

Ja to žekot od nekdaj. Večji privilegiji z strani 

države drugače pa glede financiranja .  

 

E. Ja, s  temi Romi tu pri nas sem kar zadovoljna. 

Ti so kar civilizirani v primerjavi z nekaterimi 

drugimi Romi, tu iz Bele krajine mislim, in ni 

toliko problemov z njimi. Seveda se pa tudi tu 

najde kakšen, ki dela probleme. 

Zdej, pomembne razlike med nami in Romi da so 

največje razlike glede načina življenja, vzgoje in 

mišljenja. Dej Romi na primer ne dajejo kaj dosti 

na izobrazbo, medtem ko je to pri nas zelo 

pomembno, saj je to osnova za dobro službo. Da 

glede dela in delovnih navad ne govorim. Poleg 

tega smo s sosedi Neromi bolj povezani in bolj 

skupaj držimo, ker smo si tudi bolj podobni. Z 

Romom ne bom šla na kavo, na primer s sosedo Ne 

rominjo pa bi šla. Zdej mislim, da smo preveč 

različni in imamo čisto drugačno življenje, da bi se 

 

Razlike 

Večje pravice 

Politika  

Reševanje 

problamatike 

Napačen pristop 

 

 

Delno zadovoljen 

Nesoglasja 

Privilegiji 

Privilegirano 

financiranje 

 

 

 

 

Zadovoljstvo 

Civiliziranost 

Ni problemov 

Izjeme 

 

 

Način življenja 

Vzgoja  

Mišljenje 

Izobrazba 

Služba 

Delo 

Delavne navade 

Neromi boljši 

sosedski odnosi 

Ne druženje 

Različnost 

Drugačno 

življenje 

Ni želje 

Različnost 

 



 

 

 

 

družili kaj več med seboj kot se. Priznam, da tudi 

nimam pretirane želje, ker smo pač preveč različni. 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za 

nerazumevanje in konflikte med prebivalci 

romskih naselja Boriha  in njihovimi sosedi? 

A. Menim, da je glavni vzrok nezaposlenost pri 

Romih in prejemanje socialnih transferov. 

Predvsem gre tukaj za socialne pomoči, ki jih 

prejemajo za otroke. Večkrat se zgodi, da za otroke 

ni primerno poskrbljeno, kljub socialni pomoči. 

Romi pa kupujejo avtomobile, cigarete, prirejajo 

glasne zabave, ki so moteče za ostale prebivalce.  

 

B. Podoben odgovor bi dal kot prejšni.V bistvu se 

ne znajo vključevati v družbo,se pravi odnos 

Romov, sosedov in sokrajanov in pa nedovoljene 

stvari, katere počnejo, od raznoraznih kraj in 

podobnih stvari.  

 

C.Poglejte problem je že ta, da si Romi dovolijo, da 

hodijo na njive vaščanov Rosalnic po krompir, 

solato karkoli pač rabijo. Klasična kraja. Še kaj 

takega, prostorski problemi? Tudi prostorski, ker 

te okupirajo počasi vendar vztrajno. Okupirajo 

določene površine v bližini romskih naselji, ki so 

bile včasih v lasti privat kmetov ali pa kogar koli 

drugega, staro selcev domačinov.  

 

D. Mislim da, neupoštevanje predpisov, predvsem 

divjanje z avtomobili, kraje pridelkov iz njiv , pa se 

kaj drugega bi se našlo.  
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socialnih 

transferjev 

Socialna pomoč 
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Neprimerna 

poraba socialne 

pomoči 
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poraba denarja 
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Ne oziranje na 
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Ne vključenost v 

družbo 

Odnos do 

sokrajanov 

Nedovoljena 

dejanja 

Kraje 

 

 

 

Ne upoštevanje 

lastnine 

Kraja pridelkov 

Prostorski 

problemi 

Okupacija 

 

 

Okupacija tujega 

ozemlja 

 

 

 

Neupoštevanje 

predpisov 

Divja vožnja 

 

NERAZUMEVAN

JE: 

 

Vzroki 

Konflikti 

 

Posledice 

 

Dejanja 

 

 

 



 

 

 

 

 

E. Zdaj, po mojem mnenju so predvsem kriminalne  

narave. Na primer kakšna kraja. Potem bi rekla, da 

k temu pripomore tudi to njihovo umazano okolje. 

Romov namreč ne moti smetje in stari neuporabni 

avtomobili okoli bivališč . Tud smrad jih očitno ne 

moti. Drugi vzroki so lahko tudi v njihovem 

obnašanju. Zdej, nekateri Cigani mislijo, da jim 

nihče nič ne more, po drugi strani tudi nočejo 

delati, sej jih lahko na prste preštejem koliko jih je 

zaposlenih iz Borihe. Jih je pa vsako leto več, ne,  

dela jih pa le eno par. Vemo, da imajo veliko 

socialne pomoči, mi navadni državljani pa moramo 

delati in na koncu mesca komaj preživimo. Mislim, 

da je kar veliko vzrokov za konflikte, ne. 

 

Kraja pridelkov 

Kraja 

 

Kriminalna 

dejanja 

Kraje 

Umazano okolje 

Smetje 

Pokvarjeni 

avtomobili 

Smrad 

Drugačno 

obnašanje 

Nedotakljivost 

Nezainteresiranos

t za delo 

Malo zaposlenih 

Socialna pomoč 

 

Neenakost pravic 

 

 

5. Kakšna se Vam zdi komunikacija Romi – 

Neromi? Bi jo lahko izboljšali? 

A.Komunikacija med Romi in Neromi je 

zadovoljiva.  

 

B. Slaba je, ne znam pa, kak bi jo lahko izboljšali. 

Verjetno je največ odvisno od njih samih -Romov. 

Od njih je odvisno? Od njih, samih ja.  Če bi znali 

pristopit in se malo lepše obnašatbi bilo tudi kaj 

drugače. Smatrate, da je strpnost sokrajanov do 

Romov prevelika? Definitivno. 

 

C. Poglejte komunikacija je pač taka. Zaradi tega, 

ker imajo Romi določene privilegije so včasih 

vaščani ali pa večkrat vaščani ogorčeni in iz tega se 
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začne pol pričkanje oziroma očitki na račun teh 

privilegijev teh vaščanov Romom. Da pač živijo v 

nekem priviligiranem položaju odnosno da jim 

država daje potuho, da jim rešuje njihove 

probleme,da si pa vaščani morajo reševati probleme 

v glavnem sami.  

Bi lahko izboljšali to komunikacijo? Sigurno, da 

bi. Na kakšen način? Glejte, prvič bi mogli biti 

Romi in Neromi enaki pred zakonom in če bo to 

bilo vsaj do nekje izenačeno…verjamem, da so 

Romi v nekem zaostanku, kar se tiče razvitosti, kar 

se tiče bi rekel tudi izobrazbe in ostalega, vendar te 

razlike bi se morale zmanjševat postopoma, 

istočasno bi pa treba Rome navajat na življenje, ki 

ga živijo vsi ostali vaščani občine Metlika.  

 

D. Mislim, da trenutno je to dokaj slabo. Bi jo 

lahko izboljšali? Ja mislim, da bi se dalo izboljšat 

s kakimi sestanki aktivnosti skupnosti. Pa tudi, kaj 

bi še rekel …občasni sestanki, kakšen obisk romske 

prireditve.  

 

E. Komunikacija je, kar borna bi rekla, besedni 

zaklad imajo slab. Niti ne komuniciramo, če sem 

odkrita. Romi se tudi bolj zase držijo.   
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6. Menite, ker ste Ne-rom,da ste diskriminirani z 

vidika prostorske, bivanjske, infrastrukturne 

ureditveVašega naselja? 

A. Da. Da, ker Romi  ne upoštevajo prostorsko 

oziroma okoljsko zakonodajo. Mi se te nujnosti 
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zavedamo, Romi pa ne in zato največkrat tudi niso 

kaznovani.  

 

B. Sem. Smo. Hm, iz tega razloga, ker njim ni 

potrebno plačevat nobenih prispevkov, nobenih 

gradbenih dovoljenj in podobnih stvari ne rabijo 

zagotovit za gradnjo. Pa konc koncev jim država 

tudi kompletno infrastrukturo financira, oni pa v 

bistvu tovse izkoriščajo.  

 

C. Da, smo. Ker glejte tudi če samo gledamo iz 

vidika gradenj teh javnih vodovodov, kanalizacij in 

vseh ostalih infrastruktur so Romi tisti, ki to delajo 

brez raznih gradbenih dovoljenj. Dobijo razno 

razne dobrine, ki jih mi ostali moramo plačat sami 

oziroma zbirati denar, da si jih lahko privoščimo. 

Ocenjujete, da je vaša vas razvrednotena s tem, 

ker stoji ob romskem naselju Boriha? Da, v 

določeni meri je zaradi tega, ker so vaščani bi rekel, 

starejši in se bojijo za varnost ponoči tudi podnevi. 

Materialne dobrine, ki se nahajajo jih moraš zmeraj 

pazit in zaklepat. Kaj pa vrednost vaše 

nepremičnine? Ocenjujete, da pada s tem ko se 

romsko naselje širi? Sigurno, ker vsak se nekako 

boji te velike eksplozije naraščaja in pač ljudje 

nekako skeptično gledajo na to, negativno z nekim 

strahom bi rekel, z neko distanco in si ne želijo 

neke velike bližine.  

 

D. Ja, včasih imam kr tak občutek, ker država 

zgleda bolj skrbi za ne delavce kot delavce. Aha in 

Ne kaznovanje 
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torej je zaradi tega prostorska ureditev 

problematična? Ja, mislim da tudi zaradi tega.  

 

E. Kot Neromkinja mislim, da diskriminirana 

nisem. Mi imamo infrastrukturo, samo smo tudi za 

to plačali. Tu so razlike. Ne bi temu rekla 

diskriminacija, so pa očitne razlike med Romi in 

Neromi, v korist Romov seveda. Bi pa po mojem 

mnenju bilo bolj nujno urediti kakšna druga naselja 

okoli Metlike, ki še nimajo vodovoda kot pa da se 

daje tolko poudarka in sredstev za Rome. Tu se mi 

zdi, da to stanje ni enakovredno za  vse prebivalce 

občine Metlika.  

Ni enakovredno 

2. sklop: kulturne vrednote 

 

  

7. Kaj menite o romski kulturi?  

A. Menim, da je romska kultura bogata, vendar je 

ne želijo izpostavljati, so precej zaprt sistem in 

težko vzpostavijo zaupanje.  

 

B. Hm, da so malo preveč nemarni.  

 

C. Nimam nič proti njej. Vam se dopade? Mi se 

dopade, je dobra in podpiram, da jo ohranjajo, 

vendar kultura nima z vsakdanjim življenjem 

opraviti dosti.  

 

D. Romska kultura..pač enkrat letno, da si to 

ogledam je to zanimivo.  

Jo poznate? Ja bolj slabo, ampak mi je zaradi tega 

zanimiva, ker vidim nekaj novega.  
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E. O romski kulturi ne vem veliko, to kar poznam 

je njihov ples. Praktično, če me vprašate, da kaj 

povem o  njih niti ne vem kaj dosti. 

 

 

27. Katere vrednote so vam pomembne , 

poštenost, zaupanje, delavnost, 

znanje,…? Zakaj? 

A. Vse naštete so pomembne,  ker vse našteto 

rabimo za normalno oziroma pošteno življenje.  

 

B. V bistvu te katere so naštete,  poštenost, 

zaupanje, delavnost, znanje.Zaupanje jasno, da je 

moralna vrednota. Imajo te vrednote tudi Romi? 

Ne, jih ne vidim tu noter. 

 

C. Se pravi predvsem poštenje, delavnost seveda 

tudi bi rekel izobrazba, odnos do starejših do 

sovaščanov. Romi bi rekel nimajo nekega velikega 

spoštovanja in tudi odnosa do javnih dobrin. Če 

gledamo karkoli mislim, da ta odnos ni najboljši 

kar se tiče Romov. 

 

D. Mislim, da so to vse vrednote, ki so bolj 

pomembne v današnjem času, ker to opiše samo 

človekovo osebnost.  

 

E.Meni osebno je zelo pomembna poštenost in 

delavnost, ker so me tako vzgojili.  Zdej, znanje je 

tudi pomembno, ne. Vse to kar ste našteli, ne. 
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8. Poznate romski jezik? Ga uporabljate? 

A. Vem, da imajo Romi svoj jezik, vendar ga ne 

znam, zato ga tudi ne uporabljam.  

Nič? Ne. Pa ste poskušala? Ne. Zaradi 

težavnosti? Ne. Ko z njimi komuniciram v našem 

jeziku in to mi je dovolj. Čutite potrebo, da bi se 

ga kot občinska delavka naučila in bi s tem več 

dosegla? Ne. Bom rekla, dali bi jim spet potuho. 

Potuho, zato da se nebi socializirali? Tako. 

 

B. Ne in ga tudi ne uporabljam. Imate željo, da bi 

ga spoznali? Ne. Nimate? Ne.  

 

C. Da, mogoče par besed, ne dosti. Ga 

uporabljate? Ne mogoče za kako zafrkancijo z 

Romi in mogoče majčkeno z samimi Romi. Bi se 

želeli izobraževat? Mogoče bi bilo včasih dobro 

kakšno besedo znat. Nebi bilo nič slabega.  

 

D. Ne. Bi ga želeli spoznat? Mislim, da je dokaj 

zapleten, tak da ne. Niti ga ne poskušate 

uporabljat. Ne.  

 

E. Slišala ga že sem, ga pa ne razumem in ne 

uporabljam. Pa bi se želeli izobraževat? Pa rajši bi 

se naučila, kateri drugi jezik kot romski. To mi zdaj 

ni… 
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3. sklop: položaj Romov   

9. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? 

A. Menim, da je položaj Romov dober, glede na to, 

da so prejemniki različnih pomoči  bi si lahko sami 

 

Dober 

Različne pomoči 

 

POLOŽAJ 

ROMOV: 



 

 

 

 

poboljšali svoj standard, vendar so največkrat 

nezainteresirani, pač socializirali oziroma sami kaj 

naredili, sredstev imajo dovolj vendar… Kaj je 

razlog za to? Prevelika pomoč države? Prevelika 

pomoč. Ker so preveč zaščiteni in država daje 

dovolj denarja, vendar še vedno pričakujejo še več 

in da  jim bo občina vse naredila.  So zato 

hvaležni? Niti najmanj.  

 

B. Hm, dober… z njihove strani.  

 

C. Hm, poglejte zdaj, tako bom rekel. Prepričan 

sem, da tudi med samimi Romi niso bi rekel  

razmere naj boljše, da so tudi nesoglasja in da so 

določeni diskriminirani že s strani samih svojih 

sosedov Romov, ne mislim tu na prebivalce vasi. 

Mislite na konflikt med družinami? Ja, to so 

medsebojni konflikti interesa, določene prevlade bi 

rekel.  Po nekih familiarnih krogih se zapirajo 

določeni skupaj in počasi pritisk vršijo na vse 

ostale, ki so malo bolj revni in se ne znajdejo tako 

ali so mogoče celo bolj pošteni in se nočejo 

izpostavljati in podobno.  

 

D. Položaj Romov v Borihi…Hm,mislim, da so 

dobro oskrbljeni z strani države,  ampak njihov 

položaj …kako bi reku, da so dobro oskrbljeni. No 

in je deber ali slab položaj? Da je dober , bom 

reku da je dober.  

 

E. Mislim, da je položaj soliden glede na stanje 
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Romov v Sloveniji. Drugače se pa vedno nekaj 

dogaja v njihovo korist. Zdaj so jim vodovod 

uredili, ki ga imajo že od prej kolikor vem, seveda 

na črno. Dvomim, da so kdaj kakšno položnico 

plačali, ker v  službo jih bolj malo hodi, tako da 

živijo bolj ali manj od socialne pomoči. Mislim, da 

je čist v redu stanje. Mislite, da jim nič ne 

manjka, po Vašem mnenju? Ja, manjka jim 

sigurno kaj, ampak tud sami ne nardijo nič, da bi se 

kaj izboljšalo. 
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Socialna pomoč 

V redu stanje 

Ne naredijo nič 

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli 

krajini, predvsem na naselitvenem področju, v 

primerjavi s položajem Romov v celotni 

Sloveniji? 

A. Večina Romov v Beli krajini živi skromno 

življenje in je odraz višine prejemkov, predvsem 

socialnih. Večina romskega prebivalstva je 

nezaposlenega in še vedno živijo na račun otrok. 

Torej od prejemov otroških dodatkov oziroma 

socialnih transferov. Večina jih ima že zidane hiše, 

manjši del pa še vedno živi v barakah.   

Kaj pa primerjava z Belo krajino in Novim 

mestom? Novega mesta ne poznam dovolj dobro, 

vendar če primerjamo naselje Žabjak in pa 

belokranjske Rome so dosti bolj umirjeni in imajo 

bolj urejena bivališča. 

 

 

B. Mislim, da je dokaj dober. Da toliko ostalih 

področij in Romov ne poznam. To kaj zasledite v 

medijih recimo v Novem mestu Žabjak, če 
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primerjate Belo krajino in Novo mesto? Bi rekel 

da je tu kar boljši položaj.  

 

C. Poglejte mogoče, da so pri nas Romi majčkeno v 

boljšem položaju. Mislim, da predvsem zaradi tega 

ker niso v tako velikem naselju, ampak somajčkeno 

razpršeni in to ni slabo da so razpršeni. Mislim da 

je lažje, da je manjša skupina. Nekako si mislim, da 

se lažje privajajo na določene navade civilov, če 

tako rečemo ali Neromov okrog naselij kot pa če bi 

bili v nekem velikem getu. Jaz pravim, da bi za 

Rome treba poskrbet tako, da bi bili vsak dan vsaj 

osem do deset ur odsotni iz svojih bivalnih 

prostorov in z nekih grupacij, ker le na ta način bi 

se asimilirali v civilno družbo in navadili nekih 

civilizacijskih dobrin in norm.  

 

D. Mislim,  da drugje v Sloveniji so nekoliko bolj 

situirani kot pri nas v Beli krajini. Ampak to ne 

pomeni, da  to samo s strani države, ampak da 

sotudikakšni drugi vplivi.  

 

E. Zdaj, v Beli krajini je problem, ker so naselja 

verjetno večinoma nelegalno postavljena in to 

sosede moti, ne. Nisem še slišala, da bi inšpektor 

odredil Romom črno gradnjo in njeno porušitev, če 

bi pa od Neromov kdo to naredu, pa bi bil inšpektor 

že drugi dan tam, ne… Saj se Romov sploh prijaviti 

ne upamo, če so kakšne težave, ker se bojimo, da 

bomo imeli potem celo vas na grbi. Zdaj, v 

primerjavi z drugimi Romi po Sloveniji mislim, da 
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so nekje na sredini. Tam v Prekmurju imajo to zelo 

lepo urejeno, v Novem mestu pa je situacija slabša. 

Mislim, da so na boljšem ti naši  Romi glede na 

Novo mesto. 

4. sklop: prostorska – bivanjska kultura in 

problematika 

  

11. Menite, da je problematično lastništvo 

parcel, različni lastniki, kjer se nahaja naselje 

Boriha? 

A. V romskem naselju Boriha je večina parcel, na 

katerih stojijo objekti, v lasti Občine Metlika. 

Menim, da je problematična predvsem gradnja brez 

ustreznih dovoljenj. Legalizacija pa je povezana s 

stroški za katere Romi pravijo, da nimajo denarja. 

Poleg tega se pred začetkom gradnje ne pozanimajo 

niti glede lastništva oziroma velikosti parcel, niti 

glede namembnosti rabe kar pomeni, da so objekti 

zgrajeni na kmetijskih zemljiščih oziroma na meji 

zemljišč.Kaj pa…po mojih informacijah je 

lastnik tudi Cerkev?Tudi, vendar tam kjer so 

postavljena največkrat nelegalno romska naselja  so 

bom rekla v 90 procentih v lasti Občine 

Metlika.Kakšni so postopki za ureditev, odkup 

parcel, ki so last Cerkve? V preteklosti so bili 

pogovori na to temo, vendar do te realizacije ni 

prišlo… Smo pa v lanskem letu odkupili dve 

parcele od privatnih lastnikov za namen širitve 

oziroma obstoječe legalizacije. In če bi Romi želeli 

bi tudi lahko objekte legalizirali, saj je OPN sprejet 

in imajo to možnost. 
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B. Da.  

 

C. Tudi tu sem jaz že zdavnaj rekel nazaj,  jaz bi 

vsakem Romu dal nek prostor. Tako kot vsak od 

nas naj ima tudi Rom.  Vendar ta prostor mu je 

treba na nek način označit in ta prostor naj bo 

urejen in treba zahtevat, da bo urejen tako kot ga 

urejamo mi ali vaščani v kraju. Torej smatrate, da 

bi moral nek organ, občinski ali državni, 

predpisat neko normo ureditve? Obvezno. Tako 

znotraj kot zunaj. Če jim nudimo neke dobrine, če 

jim nudimo infrastrukturo od cest, bi rekel 

vodovoda tudi kanalizacije in vseh ostalih je 

potrebno tudi, da zahtevamo, da so ti kraji urejeni. 

Mislim, da je to minimum, kaj lahko zahtevamo in 

da bi to mogli zahtevat.  

D. Ja, mislim, da je problematično, ker so naseljeni 

po ostalih parcelah, kjer ni njihova ali državna 

lastnina.  

 

E. Da. Seveda je problem, ker je lastnik parcele 

oškodovan. To bi  bilo res potrebno urediti. 

Problem so tudi mejne parcele, ker se okoli Romov 

ni dobro preveč motat, ne. V glavnem parcele, ki so 

zraven romskega naselja, so praktično brez 

vrednosti. Sej kdo bo pa kupil takšno parcelo, ki 

meji na njihovo naselje. Največji problem je najbrž 

tud odkup teh in sosednjih parcel, ker Romom ne 

bo nikoli dovolj…teh parcel, ker jih je vsako leto 

več…ne, naselje se širi. Menite, da bi bilo 

potrebno narediti rezervat podobno kot imajo to 
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Ameriki indijanska plemena? Sigurno, bi bila to 

ena rešitev…v bistvu bi imeli en prostor, ki bi bil 

namenjen samo njim, ne in bilo najbrž urejeno 

lastništvo in vse drugo. 

12. Kateri problemi, povezani s prostorsko 

problematiko Romov v naselju Boriha, so po 

Vašem mnenju najbolj težavni? 

A.Preštevilčena populacija oziroma prevelika 

rodnost, kar pomeni, da je na kvadratni meter 

preveč prebivalcev in to še vedno narašča. Torej 

pomeni, da se bo naselje širilo. Nekaj zemljišč je še 

vedno na razpolago, ampak ne dovolj.  

 

B. Prostorsko problematiko? Ja.Hm, mislim, da je 

največji problem sama porast Romov. V zadnjih 

letih vidimo, da se iz številke ne vem petdesetih 

razširilo več kot sto že. In v temu primeru se tudi 

objekti širijo in to samo raste iz leta v leto vse 

več… in posegajo tudi v prostor in okolico ostalih 

prebivalcev, lastnikov parcel in si gradijo hiše in 

postavljajo ograjo za konje kar na tuje parcele. 

Vidim,da je to največji problem.  

 

C. Kateri prostorski… ja glejte oni se širijo na 

področja, ki niso niti občinska niso niti privat. 

Imate kakšen primer v Borihi, da so šli na privat 

parcele? So šli tudi. Tudi v zadnjem času je tudi 

takih, ki so šli na privatne parcele. Sicer bom rekel 

lastniki teh parcel lahko pol s časoma, da si ne 

morejo več kaj dosti pomagat. Torej nekako 

obupajo in jim ali pustijo, če se da iztržit tudi 
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prodajo, recimo v Dobravicah. V glavnem nekako 

so Neromi potem ko vidijo da ne morejo več nič,  

se pač vdajo v to, da so zgubili ta del zemlje, in 

nekako poskušajo nekaj iztrži za to. Torej bistven 

problem je ta širitev na privatne parcele in ga 

treba omejit na obstoječe parcele, ki so 

namenjene tej pozidavi? Tako je. Če pogledamo 

samo naraščaj pri Romih pol vemo, kaj pomeni če 

vsaka družina rodi od 5 do 6 otrok nekateri še več, 

ampak sigurno je povprečje tu nekje okrog 6. Pa 

računajmo to na obdobje 25 ali 30 let, pa vidimo 

kak je to velika ekspanzija in sigurno rabijo prostor, 

vendar na drugi način je treba to zadevo uredit. 

Mislim, da so tu vsi vaščani okrog Rosalnic kot 

lastniki teh parcel na nek način ogroženi in pač gre 

ta lastnina v roke Romov.  

 

D. To je …kako bi rekel, neudeleževanje kakšnih 

čistilnih akcij, predvsem pa v okviru akcij krajevne 

skupnosti. To pomeni, ker tudi niso seznanjeni s 

tem in pa pol še največ nesodelovanja na sestankih 

s tem v raznoraznih krajevnih skupnosti.  

 

E. Najprej je problem že sam videz tega naselja. 

Potem je sigurno problem urejenost  sanitarij, če 

greš tam mimo je tak smrad. Pol, okolica naselja je 

neurejena, še posebej  v primerjavi z urejenimi 

hišami v Rosalnicah. Potem na primer, da bi imeli 

Romi v svojem naselju ulice in hišne številke, tega 

si sploh ne predstavljam. Sigurno je še velika 

težava pri tem, kot smo se prej pogovarjali tudi 
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lastništvo parcel tega naselja, ne to je velik problem 

najbrž. 

13. Se Romi pri dostopu do npr. infrastrukture, 

vodovoda, elektrika, ureditve naselja 

Borihasoočajo s kakšnimi problemi? 

A. Vsa romska naselja v območju  Metlike imajo 

vodovod in elektriko, javna kanalizacija pa ni 

urejena. Romi se pri dostopu infrastrukture soočajo 

z neplačevanjem, kar pomeni  da jim tudi  službe 

izklopijo oziroma onemogočijo dostop. Pri novih 

priklopih pa nastane problem zaradi črnih  gradenj 

oziroma nelegalnih priključkov. Vlogi za priklop je 

potrebno priložiti gradbeno dovoljenje, ki pa ga 

Romi največkrat nimajo. Kakšno težo dajete na 

Občini glede izgradnje kanalizacijskega sistema, 

ki ga še ni v romskem naselju Boriha in kaj 

ocenjujete, da boste dosegli s tem, če se izvede ta 

investicija slučajno?  Pričeli bomo s 

projektiranjem kanalizacijskega sistema v naselju 

Boriha že v letošnjem letu, tako da bi lahko 

izgradnjo v naslednjem letu prijavili na ustrezen 

razpis, ki je namenjen komunalni opremljenosti 

romskih naselij. Hm..ker je veliko število 

prebivalcev na kvadratni meter, je to nujno 

potrebno. Urediti kanalizacijski sistem, in jim s tem 

tudi omogočiti odvod fekalij oziroma vsega kar je 

potrebno in mogoče v kolikor bodo sami 

zainteresirani za čimprejšnjo legalizacijo in 

socializacijo njih samih. Ocenjujete, da bo ta 

kanalizacija, če bo zgrajena, veliko pripomogla 

k ureditvi tega prostora, kar se te investicije 
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tiče?Mogoče sami ne bodo cenili tega, kar jim bo 

dano, vendar mislim, da je to eden iz med korakov 

k napredku oziroma k socializaciji.  

 

B. Ne. Imajo vse zagotovljeno? Kot Romi sami 

imajo zagotovljeno vse od vode, elektrike… 

 

C. Oni sami ne. Oni sami se ne soočajo, vendar 

moram tako reči…to dobijo celo prepoceni, 

premalo v vložijo za to kaj dobijo. Premalo truda? 

Premalo truda, ja. Mislim, da to ni spoštovano, 

ravno iz tega razloga imamo veliko primerov tudi 

pri nas v Komunali. Imamo veliko primerov, ko 

infrastrukturo kasneje demolirajo, razbijejo, 

nekatere stvari odstranijo in podobno. 

 

D. Ja, kanalizacija je še zmeraj problem. Okolica je 

tako in tako posledica tega. Je pa ena prednost, ki 

jo imajo ki jo marsikatera druga občina nima, to ta 

razpeljan optični kabel.  

 

E. Kolikor vem je problem, ker se to urejanje 

infrastrukture vleče že nekaj časa. Zdaj, a bi Romi 

sami imeli težave s tem, ne vem. Mislim, pa da 

imajo probleme prej s čim drugim kot 

infrastrukturo. Prvo bi blo treba hiše uredit, da so 

za bivanje primerne. Naselje je že tako manj 

urejeno od našega, potem je tu še smrad v okolici 

naselja in tudi okoli njih. Čudi me, da Romov to ne 

moti. Nas vsekakor to moti, nas sosede, ne. 
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14. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi pri 

urejanju prostorskeproblematike naselja Boriha 

bolj s strani Romov ali Ne-romov? 

A. Mislim da je največji problem pri Romih, ker ne 

upoštevajo zakonodaje, gradijo brez ustreznih 

dovoljenj. Prej bi rekla, da je na njihovi strani. Kaj 

bi kot predstavnica občine predlagala, da se to 

spremeni? Sami bi mogli pokazati voljo, da se 

karkoli v tej smeri nardi. Vendar ni tega pravega 

interesa iz njihove strani. Mi smo jim na voljo. 

Imamo tudi mesečne sestanke, kjer jim sproti 

povemo, če imajo kakršnakoli vprašanja, probleme, 

da se obrnejo na nas vendar… Torej ocenjujete , 

da je komunikacija zadovoljiva? Tako.Torej bi 

bilo potrebno tudi z več komunikacije in 

osveščanja doseči to, da bi bila zavest pri njih 

okoljevarstvena in socialna?Mislim, če bi Romi 

pokazali več volje, bi bilo tudi s strani Neromov 

manj napetosti in nestrpnosti.  

 

B. Mislim, da sami Romi s tem nimajo problema. 

Kot sem že rekel gradijo in delajo, kar se jim 

zahoče v tem njihovem naselju. Bo pa velik 

problem v roku parih let, kot sem že tudi omenil, da 

se množično širijo in krčijo sosedove gozdove, 

njive in travnike. In tu bo zelo velik problem.  

 

C. Mislim, da je tu tudi majčkeno zatajila občina 

Metlika, takrat ko je bila na enem določenem delu 

narejena parcelacija teh njihovih parcel. Mislim, da 

bi bilo takrat pametno in dobro da se je v samem 
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naselju uredila infrastruktura in da se je to vse 

delalo komplet roko v roki s cesto, vodovodom, 

elektriko…letako bi bilo to naselje bolj urejeno. 

Zdaj pa so določeni objekti že postavljeni zunaj teh 

vseh zakoličb in parcel in so spet problemi.  

 

D. Mislim, da je to bolj na strani Romov. Sicer se 

pa najde tudi včasih na strani Neromov. Večja teža 

je na Romih.  

 

E. Mislim, da je večji problem pri Romih, ker 

nimajo interesa sploh kaj spremenit. So pač 

zadovoljni s temi razmerami, ki jih imajo in sami 

nič ne naredijo za to oziroma čakajo, da jim drugi 

vse naredijo. Sami bi si lahko kaj naredili, ne da 

samo čakajo, da jim servirajo na pladnju vso 

infrastrukturo. V glavnem, občina bi lahko imela 

kakšno svojo zemljišče, kamor bi naselila ali 

preselila Rome… samo oni mislim, da niso za 

takšno rešitev. Menite, da njihova 

nezainteresiranost izhaja iz njihove kulture? Ja, 

sigurno je nekaj na tem, ker v bistvu kolikor imamo 

mi stika z njimi, oni nimajo sploh bi rekla interesa. 

V glavnem oni živijo tam v oni umazani baraki, in 

njih  to ne moti, sej vodo imajo, da bi to malo 

počistli. Torej izhaja iz njihove kulture? Ja, oni 

so se dosti selili in verjetno je kaj povezano in 

izhaja iz tega.. 
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15. Si močno želite ureditev, prostorske 

problematike, naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo 
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področje? Katero? 

A. Pri ureditvi prostorske problematike bodo morali 

sodelovati tudi Romi, sicer je prizadevanje 

kogarkoli ničvredno in brez predmetno. Romi 

največkrat čakajo in pričakujejo, da jim bodo 

bivanjske probleme reševale druge inštitucije, kot 

na primer Občina in Center za socialno delo in 

mislijo, da te inštitucije dobivajo tudi sredstva 

države za te namene, kar pa ni res.  

 

B. Urediti bi bilo potrebno po mojem mišljenju 

kako drugo področje. Naj si jih vodilni v naši 

republiki ali v Evropi, ki  jih imajo za revne in 

uboge pa naj si jih naselijo tam nekam k sebi za 

sosede pa bodo videli, kako je to. Se pravi vas ne 

moti taka urejenost? Me moti. Vas moti ampak 

ocenjujete da vseeno treba kaj drugega uredit 

prej? Tako. Recimo, čemu bi dali prednost? Sem 

že povedal, da se jih naseli, preseli nekam drugam.  

 

C. Poglejte mislim, da za šolo je poskrbljeno, da 

država jim daje socialno pomoč in tu so kar dobro 

preskrbljeni. Tudi finančno naj nebi imeli 

problemov, če bi porabili ta denar za to čemu je 

namenjen. Tretja stvar je to, da dobijo določeno 

pomoč na rdečem križu, Karitas oblačila ... ampak  

infrastruktura je nujna zadeva, ki je treba uredit in 

čim dalj bomo čakali tem večji bo problem.  

 

D. Ne mislim, da je to v mojem kraju predvsem 

najbolj pomembno, da se uredi naselje Boriha in 
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sicer prostorsko verjetno. Kaj bi pa potem 

svetovali naj se uredi? Da se uredi 

nadaljneizobraževanje Romov in posledično tudi 

zaposlovanja.  

 

E.Jah, mislim, da je v občini še kar nekaj vasi in 

hiš, kjer nimajo vodovoda, ne.. Romi v Borihi pa  

ga imajo, prej sicer na črno, a se v to ni nobeden 

preveč vtikal, zdaj pa uradno novo infrastrukturo.  

Torej bi bilo po mojem mnenju smiselno najprej 

urediti to področje za vso občino, potem pa na 

primer kanalizacijo za vso občino in tako naprej ne 

glede kaj si Rom ali Nerom. Romi pa imajo pri tem 

nekakšno prednost, se mi zdi, sploh zdaj od kar 

smo v Evropski Uniji.  

Zaposlovanje 
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16. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo 

romskega naselja Boriha?  

A. Nismo zadovoljni, saj Romi gradijo brez 

ustreznih dovoljenj, kar pomeni tudi neskladja z 

ureditvenimi pogoji, ki jih predpisuje občinski 

odlok. Poleg tega Romi objekte nenehno 

nadgrajujejo oziroma najprej postavijo leseno 

barako, ki jo na to dogradijo. Okolica objektov 

največkrat ni pospravljena, kar še dodatno kazi 

vizualno podobo. Okrog objektov je največkrat 

ogromno smeti, obrabljeni avtomobili in podobno.  

 

B. Ne.  
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C. Ne, nisem zadovoljen in pravim mislim, da tako 

kot prepisujemo določene objekte Neromom bi 

mogli predpisovat tudi Romom. Sem proti temu, da 

delajo to kar hočejo, da se širijo kamor koli hočejo 

in da delajo nekateri lesene nekateri iz opeke tretji 

iz ne vem česa vse… ali tudi te prikolice ali kamp 

prikolice ali pa tudi kontejnere postavljajo. Mislim, 

da ko se enkrat neko naselje začrta, da bi se moglo 

tudi v taki obliki uredit.  

 

D. Nikakor ne.  

E. S tem nisem zadovoljna. Mi in moji sosedi 

mamo zelo urejene hiše in vrtove, vizualno bi bilo 

zelo lepo da imajo tako tudi Romi. Sej praktično 

imamo mi razgled na njihovo naselje, oni imajo lep 

razgled na naše hiše. 
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17. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja 

Boriha? Kaj bi spremenili? 

A. Z okolico nisem zadovoljna, menim da bi bilo 

lahko bolj pospravljeno. Kaj bi pa konkretno 

spremenili? …Ne bi mogla natančno reči, ker sem 

bila premalokrat tam. Na kaj bi se osredotočili? 

Na globalno, na celoto, kot celotno podoba 

naselja ali se bi bolj osredotočili na 

posameznika, vsakega posebej in se poskušali z 

njim dogovoriti o posamezni ureditvi zunanje 

okolice objekta? Kot celota vendar, bi vsak 

posameznik moral pri tem sodelovat, da bi bil nek 

rezultat.   
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B. Zadovoljen nisem, ker zgleda kot smetišče. 

Dobesedno. Kaj bi spremenili? Sem že v prejšnjih 

vprašanjih povedal, kaj bi naredil. Odselili bi jih? 

Tako. Drugo ne pride v poštev? Če se mene 

vpraša ne.  

 

C. Ne nisem zadovoljen. Kaj bi spremenili? Prvič 

je treba naselje v določeni meri spravit v nek 

gabarit, da nebi bilo nastlano z raznimi smetmi, 

plužnimi priključki,tudi kosovnimi, komunalnimi 

odpadki. Vse najdete vse povsod naokrog, da ne 

govorim o človeških iztrebkih..to je živa groza, kaj 

se vse najde v neposredni bližini romskega naselja. 

To že iz zdravstvenih razlogov ni sprejemljivo, da 

ne govorim pa sploh na pogled, blizu ali daleč je 

zelo zelo grd… 

 

D. Predvsem bi spremenil pogled na samo naselje 

Boriha. Posaditev kakih cipres, da se to čim bolj 

zakrije, če že ni druge rešitve, no. 

 

E. Ne, nisem zadovoljna z okolico. Najprej bi jo 

lahko počistili, nato zgradili hiše podobne našim in 

uredili okolico. Najprej bi bilo dobro odpeljat 

smetje in urediti hleve, da bi se vsaj njihovi otroci 

igrali na čistem. Samo ne vem, če so oni navajeni 

na čistočo in na naš način življenja. Mogoče je to 

prevelika sprememba za njih in gre to vse skupaj 

zato tako počasi.Tako počasi se to spreminja. Torej 

menite, da to tudi spada pod en segment njihove 
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kulture? Ja, mislim, da je bolj način življenja. Oni 

so tako navajeni živet. 

18. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, ki 

ga imate? Se zaradi tega dobro počutite? 

A. Načeloma ja. Ste zadovoljni s tem kar imate? 

Bi želela imeti več…večjo plačo vendar… V 

osnovi sem zadovoljna.  

Se zaradi tega dobro počutite?  Se.  

 

B. Ne. V današnjem času je najboljše biti Rom. 

Najboljše pridejo čez. Ni jim potrebno nič delat, a 

imajo zagotovljenih več finančnih sredstev kot 

ostali državljani, ki delamo. Torej se zaradi tega 

najbrž ne počutite dobro? Tako.  

 

C. Jaz sem s svojim standardom zadovoljen. Se 

zaradi tega dobro počutite? Zelo.  

 

D. Delno zadovoljen. Se zaradi tega dobro 

počutite? Tudi enak odgovor, delno.  

 

E. Ja, za silo bo. Glede na trenutne razmere smo še 

kar v redu. Tak bom rekla, da življenjski standard, 

ki ga imamo, glede na Rome imamo boljši, po  

drugi strani pa imamo tudi dost več stroškov in 

odhodkov s položnicami, ki jih plačujemo. Tak, da 

v primerjavi z Romi se ne dobro počutim. Se mi 

zdi, da imajo oni neke privilegije v primerjavi z 

nami. 
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19. Kaj bi po vašem mnenju potrebno urediti, 

vizualno, v naselju Boriha? 

A. Najprej pospraviti okolice objektov, nato pa tako 

kot vsi ostali prebivalci Slovenije bi bilo pri gradnji 

upoštevati zakonodajo in pa občinski odlok.  

 

B. Po mojem mišljenju je najboljša varianta 

izselitev.Bi še kaj dodali mogoče? Mogoče bi še 

dodal na to zadnjo točko. Karkoli bi se urejalo in 

spreminjalo in karkoli že bo, čez nekaj časa bo isto 

tako, da nima smisla nobene ureditve. Niti 

izobraževanje? Izobraževanje že,ampak zdaj 

govorimo o vizualnem urejanju naseljaBoriha. 

Izobraževanje je druga stvar.  Vsekakor bi jih treba 

izobraziti, ampak glede vizualnega…Nimate 

upanja? Ne. Nobenega? Ne. To je preselitev. 

 

C. Poglejte že to, ko sem že prej naštel, da so 

različni objekti,  da vsak gradi na svoje in po svoje, 

da se širijo bi rekel nenačrtovano. Se pravi prvo  bi 

treba spremenit kanalizacijo. Iz tega tudi na 

določnih objektih elektrifikacijo. Treba bi narediti 

še cesto, pošteno infrastrukturo, vendar bi potem 

zahteval tudi njih, da bi vzdrževali ta red, da bi bili 

objekti primerno vzdrževani. Predvsem pa okolica, 

ne pa da so na vsakem vogalu kup kosovnic 

odpadkov in druge nesnage, da je tukaj cel kup 

psov, cepljeni verjetno niso…Kakšne ukrepe bi 

predlagali, v kolikor se nebi držali prebivalci 

naselja Boriha teh pravil, ki ste jih omenili? 

Poglejte v določeni meri bi po moje morali biti tudi 
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njihova preživnina, socialna pomoč vezana z nekim 

točkovanjem na neko urejenost. Tam kjer pač, bi 

bili urejeni bi ta denar dobili. Dobro bi bilo 

organizirati neke čistilne akcije. Iz teh sredstev bi 

se pa potem  plačalo te ljudi, ki bi to urejali.  

 

D. Odstraniti kosovne odpadke, ki kazijo okolico,  

in urediti kakšne jame za živalske iztrebke. Pa tudi 

primerna ureditev dvorišč pred objekti. Kakšen 

pesek, nasipi, makadam , kar bi spremenilo seveda 

okolico. Želite še kaj dodati? Ne. Bi dodali še kaj 

vas nisem vprašal? Ne, to je za enkrat vse. 

 

E. Najprej bi bilo potrebno izvest eno čistilno 

akcijo v tem naselju. Potem bi bilo potrebno urediti 

bivališča, sploh tista, ki so kot barake, ki niso hiše, 

ne.  To bi mogoče bilo bolj smiselno uredit, ne pa 

infrastrukturo, v bistvu zdej…marsikomu je pozimi 

mrzlo v barakah. Potem je treba oštevilčit hiše, ker 

zdaj je so vsi prijavljeni na eni hišni številko in to 

legalizirat ter uredit. Da veš kdo pije kdo plača. Saj 

včasih ne moreš verjet, da živijo v takih razmerah, 

ne,  takih umazanih. Po mojem mnenju bi bila 

potrebna prevzgoja, da bi osvojili osnove higiene in 

kaj pomeni urejeno in čisto okolje za njih in 

njihove otroke. Potem bi mogoče kaj premaknili, 

ne.  Očitno jih ne moti umazanija. Pa sej se mi zdi, 

da nimajo radi reda in čistoče. Nas osebno bi to 

motilo in bi se potrudili, da očistimo bivalne 

prostore, saj vodo in kakšno krpo pa že imajo. Sam 

volje najbrž ni…Bi še kaj dodali k temu 
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intervjuju? Pa bi nekaj no…mislim, da je ključni 

problem pri Romih način življenja in obnašanja do 

nekaterih storitev in dobrin, ki jih mi Neromi zelo 

cenimo, ker jih plačamo in potem znamo to cenit, 

ne. Na primer osnovna higiena, občutek za delo, 

čas, red in podobno. Meni se zdi , da imajo oni čist 

ene druge poglede na to kot mi. Se mi zdi da so, pa 

ne da bi jih žalila, kar razpuščeni, da živijo dan za 

dnem, ne  mislijo nč vnaprej, kaj bo pa čez par let 

in kaj bo če ne bo službe. Zdi se, da kot da jim je 

vseeno, kaj bo pa bo, pa bo. Tak  sistem pač živijo. 

Tak bo verjetno še kr trd oreh, da jih navadimo na 

naš način življenja. To je ključni problem , pa izvor 

teh konfliktov. Sej, to je pač moje mnenje, ne. 

Umazanija 
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6.sklop: projekti za ureditev prostorske romske 

problematike 

 

  

20. Sodelujete v kakšnem evropskem ali 

nacionalnem projektu za prostorsko ureditev 

naselja Boriha? 

A. V letošnjem letu bomo na razpis Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo prijavili odkup 

enega zemljišča v romskem naselju Križevska vas, 

prav tako pa smo lani prijavili in pridobili 

sofinacerski delež za obnovo vodovoda in 

postavitev dveh hidrantov v romskem naselju 

Boriha.  

In ste to tudi zgradili lani? Tako. To že letos 

obratuje verjetno? Obratuje. Kaj pa za vnaprej 

načrtujete pri ureditvi naselja Boriha? Za 
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sredstev 

 

Konkretni primeri 



 

 

 

 

vnaprej tako kot sem že rekla projektiramo 

kanalizacijski sistem, ki ga nameravamo prijaviti v 

naslednjem letu, torej v 2014. Kakšne so možnosti 

za ta razpis uspe in da pridobite sredstva za 

izgradnjo kanalizacije? Mislim da so zelo velike 

možnosti oziroma upam da bo sploh razpis 

objavljen. Če bo objavljen, se boste prijavili? Se 

bomo zagotovo prijavili in upam da bomo uspeli. 

Kakšna je pa konkurenca teh razpisov kar se 

tiče drugih občin? Mislim, da je interesentov kar 

veliko, ker je tudi visok delež sofinanciranja, torej 

100% je možno dobit. To so upravičeni stroški, 

torej naš strošek je bil DDV in pa neki davki na 

nepremičnine. DDV je 20% v tem primeru. 

 

B. / 

 

C. Da. Sodeloval sem bi rekel pri obnovi 

vodovodne napeljave v naselju in napeljave 

kanalizacije, ki se bo napeljevala recimo in se 

projektira. Tako,da sodelujem.  

 

D./ 

E./ 
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21. Zakaj ste se odločili, da sodelujete v 

projektu? 

A.Zaradi ugodnega sofinanciranja in potrebe po 

obnovi.  Ker je bila možnost 100% financiranja, 

smo se odločili, da se na to prijavimo.  Smatrate, 

da bo to bistveno spremenilo razmere v Borihi? 

Kakšni so rezultati izpeljanega projekta 

 

Ugodno 

financiranje 

Potreba po obnovi 

100% 

sofinanciranje 

 

 

Vzroki za 

sodelovanje 

 

Občutenja 



 

 

 

 

vodovoda, ki ste ga izpeljali v lanskem letu? 

Kljub opozarjanju še vedno opažamo, da so črni 

priključki.  So Romi zadovoljni s to 

investicijo?Smatrajo, da so dobili neko 

pridobitev?  

Ne, tega ne smatrajo oziroma niso hvaležni. Niti ne 

spoštujejo tega? Ne, ne.  

 

B./ 

 

C. Pa poglejte mislim, da je prav da vsak, ki lahko 

kaj koli pripomore pri tej zadevi, da pristopi k temu 

in se tako prej reši. Vsaka pomoč , nasvet je 

dobrodošla.  

 

D./ 

E./ 

Priključki na črno 

 

Nehvaležnost 

 

 

 

 

Potrebna pomoč 

 

 

 

 

 

22. Kje vidite največje težave pri izvedbi 

projektov? Kje menite, da tičijo vzroki? 

A.Največjo težavo vidim že v fazi razpisa, ker so 

nameni financiranja oziroma sofinanciranja 

omejeni in predpisani. V občini bi bilo lažje 

reševati problematiko, če bi prejeli namenska 

sredstva in bi jih namenili tistim, ki to najbolj 

potrebujejo. Predvsem za postavitev bivalnih 

kontejnerjev oziroma  bivališč. Mislim, da more 

imeti človek najprej bivališče šele potem 

infrastrukturo. Kje menite, da tičijo vzroki za to? 

Po vašem mnenju? Pri izvedbi projektov mislim, 

da je faza razpisa in … Sodelujejo tukaj tudi 

Romi? Prijavo na razpis mora podpisati tudi 
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romski svetnik. Tako da je s tem seznanjen. In se 

tudi načeloma strinja? Mora se strinjati, sicer nam 

ne podpiše in prijava ne more iti naprej.  

 

B./ 

C.Dobro, zdaj sicer se še ni začelo. Če se 

pojavljajo pri vodovodu, ko ste vodili ta projekt,  

če ste naleteli na kakšne težave? Glejte zgodilo se 

je, da so se določeni priključki na črno nardili. Da 

so določeni Romi posegli v infrastrukturo, ki je last 

Komunale Metlika, nepooblaščeno se pravi. Imeli 

so priložnost urediti vso dokumentacijo, občina jim 

je šla na roko, vendar so oni zbrali krajšo pot, bi 

rekel nelegalno pot. Pač neka finančna sredstva 

treba prispevat za to, da bi to dobili. Odločili so se 

za drugo pot, nelegalno pot, in pač ostali 

nekaznovani. Kaj ste storili ko ste ugotovili da so 

zgrajeni črni priključki? Ko smo to ugotovili smo 

šli na lice mesta in tam se je videlo od kje so in kaj 

so. Nekatere smo odstranili. Tudi medobčinski 

inšpektor je bil obveščen in bil tudi z nami prisoten. 

Smo hoteti te priključke odstranit, ampak na 

določenih mestih smo imeli probleme. So prišli z 

sekiro na nas. Pač zagovarjali so se, da so oni hotli  

to narest ampak, da jih niso hoteli poslušat, kar ni 

res, ker sem bil tudi ob izgradnji vodovoda zraven. 

In trdim, da se te možnosti, ki so jim bile dane, da 

marsikateremu Neromu niso bile dane in niso 

dostopne. Je inšpektor vodil kakšen poseben 

postopek zoper tega storilca? Ja, vodil je naprej ta 

postopek kot kaznivo dejanje nad storilcem. Bomo 
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videli kakšen bo končni epilog te zgodbe.  

 

D./ 

E./ 

23. Ste se za delo z Romi posebej izobraževali?  

A. Ne.Čutite potrebo po tem? Ne, ne čutim 

potrebe po tem. 

 

B. 

C. Pa niti ne. Jaz delam z ljudmi že skoraj 40 let. Z 

romskimi delavci pa tam okrog 25, 26 let preko 

javnih del z  določeni zaposlenimi. Tudi pri nas 

imamo 5, 6 delavcev iz romskih naselij in moram 

rečt,  da z njimi nisem imel nikoli problemov. Ste 

imeli kako potrebo, da bi imeli kako 

izobraževanje na to temo? Pa bi se udeležili, če 

bi bila organizirana? Bi se udeležil. Glede jezika 

in drugih stvari pa jaz nimam nobenih problemov. 

Pri sami organizaciji nimam nobenih problemov. 

Moram reči dokler imam z njimi posla so korektni 

in jaz korekten do njih.  

 

D. 

E. 

Ni potrebe  
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24. Sodelujejo pri projektih tudi prebivalci 

naselja Boriha, Romi? 

A. Prebivalci samega naselja ne sodelujejo, je pa o 

vsem dogajanju obveščen romski svetnik. Prav tako 

je to tudi pogoj za prijavo na razpis podpisana 

izjava romskega svetnika. Je v naselju Borihakdo 

nasprotoval takemu projektu kot je obnova 

vodovoda ali gradnja kanalizacije ali karkoli 

 

Ni sodelovanja 
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Problemi pri 

plačilih 

 

 

 

Sodelovanje 

Akterji 

Problemi 

 



 

 

 

 

povezano s tem? V fazi izvedbe projekta se je pač 

pojavil problem pri plačevanju oziroma plačilu 

predračuna za vodomerni jašek. Za nove 

vodovodne priključke? Ja, za nove vodovodne 

priključke. Drugače pa glede same investicije  ni 

nobeden nasprotoval? Ne.  

 

B. 

C. Tudi sodelujejo v določeni meri. Imajo tudi 

romskega predstavnika, ki bi rekel , da jim ni ravno 

»svetla točka« in ni najbolj primeren za to. Koliko 

vem se tudi občinskih sej ne udeležuje. On vidi bolj 

svoje probleme kot kaj drugega, lastni interes ne pa 

interes celega romskega naselja Boriha… ali pa še 

kaj drugega okrog.  

 

D. 

E. 
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25. Bi po Vašem mnenju v občini Metlika bilo 

potrebno prej rešiti kakšen drug podoben 

problem? Zakaj? 

A. Najprej bi bilo potrebno Rome zaposliti, da bi 

znali ceniti denar in z njim ravnati. Ko bi bili 

zaposleni pa bi si tudi lažje uredili bivališča in se 

socializirali.  

 

B. 

C. Pa niti ne. Jaz mislim kot sem že rekel prej, da 

bi prvo kar bi treba bi treba prostorsko uredit te 

parcele, razparcelirat jih do konca. Kaj pa drugo 

romsko naselje bi dali prednost? Pa niti 
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ne.Poglejte mogoče Svržaki , ki so tudi bi rekel eno 

večje naselje, ki bi bilo potrebno takoj ko se bo ta 

Boriha rešila stopit k Svržakom. Mogoče je tam 

malo kritičen vodovod, pa tudi kanalizacija bi bila 

dobrodošla. Mislim, da bi bilo dobro, da se tudi tam 

vključi v sistem Rosalnice. Smatrate, da se 

Rosalnice dokončajo in da gre v ostala romska 

naselja? Mislim, da tu nebi smeli delati razlik in da 

bi to čim prej treba poskrbet, da bi se to sistemsko 

rešilo. Da se reši eno naselje potem pa drugo. Bi še 

kaj dodali pri tem intervjuju? Pa kaj pa vem. 

Mislim da smo kr dosti dobro obdelali vse teme kar 

se tiče romske problematike. Kot sem rekel mislim, 

da je osnovni problem ta, da se na romski 

problematiki dela iz pisarn, ne pa na terenu. Da se 

romsko problematiko rešuje, je predstavljena 

predvsem iz ene plati, da ni tu praktičnega pristopa. 

Treba to stvar reševat skupno s prebivalci okoliških 

vasi in pa z Romi vsekakor vse skupaj z roko v 

roki. Mislim, da bi od tega imeli koristi oboji in pa 

država bi mogla izenačit pravice. Pa ne mislim 

zaradi tega, da so Romi v podrejenem položaju, 

ampak celo menim, da  imajo večje bonitete in da 

so priviligirani prebivalci občine Metlikanaspram 

ostalim prebivalcem. 

D. 
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Priloga 14: POJMI IN KATEGORIJE – Romi 

Besedilo Pojmi Kategorije 

1. Sklop: način življenja in komunikacija   

1. Kako bi se počutili v družbi Neroma? 

F.V bistvu v kaki družbi si, odvisno kako te drugi 

ne Romi sprejemajo. Kako vas pa sprejemajo 

imate kake težave? Imamo različne ljudi ki lahko 

sprejemajo taki kot smo eni pa. Imate tudi tudi z 

sosedi ne Romi težave? Seveda da imam. Na 

splošno je pa okej v redu? Na splošno je kr v 

redu.  

 

G. Dobro. Nimate nobenih težav? Ne. Nimate 

nobenih predsodkov? Ne. Konfliktov z ne 

Romi? Ne.  

 

H. Dobro se počutim. Nimate nobenih 

predsodkov? Ne.  

 

I. Slabo.  

 

J. Kako dobro. Z vsemi enako.Ni nobenih 

razlik? Ni. Se radi z njimi pogovarjate in 

družite? Tudi. Imate prijatelje med njimi? 

Imamo. Mislite, da so kje kakšne razlike med 

vami in ne Romi? Ne vidim nikako razliko, nič. 

Da bi država delala, kakšno bistveno razliko, 

da bi diskriminirala koga? Ne.  
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2. Spremljate romsko problematiko? 

F.Spremljam. Na kak način pa? Preko medijev 

preko razno raznih sestankov kot svetnikov in na 

 

Spremljanje 

Mediji 

Sestanki 

Svetnik 

ROMSKA 

PROBLEMATIKA: 

 

Spremljanje 

 



 

 

 

 

ostalem področju pač se povežem z prijatelji se 

slišim po telefonu in z romskimi svetniki po celi 

Sloveniji. Imate kakšne sestanke? Tudi. 

Debatirate tudi glede prostorske 

problematike? Seveda, za Belo krajino je to 

prvo, ker je ključen problem. To je največji 

problem.  

 

G. Ga. Preko? Interneta radia. Še kako ne?Kako 

poznate romsko problematiko? Kaj kako 

poznamo? Kaj je romska problematika? Na 

splošno. Vse po malo. Največ pa? To ki delajo 

kosovne odpadke vozijo to ni vse skup nič. Reda 

ni? Reda ni.  

 

H. Da. Na kakšen način? Preko radia, televizije 

preko interneta. Poznate problematiko? Kaj je 

bistvena problematika Romov? Kaj ni?... Vse? 

Ja.  

 

I. Spremljam. Na kak način? Na tak način da bi 

se to nekako ukrepalo,  izboljšalo. Tudi prek 

časopisa televizije? Tudi.  

 

J. Da. Na primer problem zaposlitve in 

ureditve romskih naselij? To pa malo.  

Prijatelji 

Po telefonu 

Romski svetnik 

Sestanki 

Prostorska 

problematika 

 

 

Spremljanje 

Internet  

Radio 

Kosovni odpadki 

Ni reda 

 

 

Spremljanje 

Radio 

Televizija 

Internet 

 

 

 

Spremljanje 

Ukrepanje 

Izboljšanje 

Časopis  

Televizija 

 

Delno spremljanje 

 

Sodelujoči 

 

Vrsta medija 

 

Problematika 

 

Ukrepanje 

 

 

3. Ste zadovoljni s sosedi Neromi? Opažate, 

kakšne pomembne razlike med Vami in sosedi 

Neromi? 

F.Zadnjih 5 let se je odnos zelo poslabšal med 

Romi in ne Romi z naših sosedi. Kaj pa je 

 

 

 

Odnos 

Nevednost 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO 

S SOSEDI: 

 

Problemi 

 

Zadovoljstvo 

 

Razlike med 



 

 

 

 

razlog? Jaz se to tudi sprašujem kaj je razlog in 

nisem dobil še odgovora na ta vprašanja tk da kaj 

je razlog nebi znal za enkrat povedat.  

 

G. Smo.  

 

H. Za enkrat ne. Ni nobenih? Ni.  

 

I. Zadovoljni. Opažate kakšne pomembne 

razlike med vami in sosedi?  

Ne. 

 

J. Kako s katerim. Imate kakšne konflikte s 

kom? Konflikta ni. Opažate kakšne pomembne 

razlike med vami in sosedi? Ne. Menite, da 

imate podobno življenje kor Rosalničani kake 

razlike med vami in vaščani?  Niso velika ali 

majhne so razlike.  

 

 

Zadovoljstvo 

 

 

Nezadovoljstvo 

 

 

Zadovoljstvo 

 

 

Neopažanje 

 

 

Odvisno od ljudi 

Brez konfliktov 

Ni razlike 

Niso velike 

razlike 

 

romskimi vasmi 

 

 

4. Kaj so po Vašem mnenju glavni vzroki za 

nerazumevanje in konflikte med Vami, 

prebivalci romskih naselja Boriha,  in Vašimi 

sosedi? 

F. Lejte problem sobivanja. Kaj kritizirajo oni? 

Največji problem zdaj je ta mladina. Katera 

Romska ali ne romska? In ena in druga. In se ne 

razumejo? Ne razumejo se. Starejši pa ja? Prej 

naši starejši so zelo spoštovali in razumeli ta 

mladina je pa res…Razloga pa ne poznate? Ne 

ne.  

 

G. Ja mislim da nimamo konfliktov. Jih ne 

 

 

 

 

Problem 

sobivanja 

Problem mladina 

Mladina se ne 

razume 

Starejši se 

razumejo 

Nevednost 

 

 

 

 

Ni konfliktov 

 

 

 

VZROKI ZA 

NERAZUMEVANJ

E: 

 

 

Problemi 

 

Razumevanje 

 

 

 



 

 

 

 

opažate? Ne.  

 

H. To se lahko za vse našteje. Recimo primer? 

To se lahko za vse našteje bolj problem je samo 

zemljišče to je največji problem. Kaj pa še kaj 

takega z vaščani? Mislim da z vaščani ni tak 

problem vprašanje kaj se to govori zvečer v 

gostilni mislim da je to največji problem.  

 

I. Nič takega posebnega. Če pride do kakih 

konfliktov, kaj jih povzroča? No če se kaj 

pokregajo to že nekako rešujemo. Sproti? Ja.  

 

J. Kako kdaj. Sigurno je prišlo kdaj do kakšnih 

konfliktov, kaj je bil vzrok? Se jih spomnite? 

Ne. Kaj pa med seboj se dobro razumete v 

naselju? Ja. Ni nobenih težav? Ne.  

 

Zemljišče 

 

Ugovarjanje 

 

 

 

Ni posebnosti 

Se sproti rešuje 

 

 

 

Delni konflikti 

 

Dobro 

razumevanje 

Ni težav 

5. Kakšna se Vam zdi komunikacija Romi – 

Neromi? Bi jo lahko izboljšali? 

F. Zelo slaba bi. Bi jo kaj izboljšali? Seveda bi. 

Na kak način? Čim več sestankov čim več 

komunikacije med Romom in ne Romom. Imate 

tudi neko Romsko noč? Tudi to ja. Zdaj lani smo 

imeli prvič da naredimo tudi kot v romskem 

naselju da naredimo kot eno druženje Romi ne 

Romi pa tukaj je zelo slaba udeležba ne Romov. 

In ne poznate razloga? Ne.  

 

G. Dobra. Bi jo lahko izboljšali? Lahko bi. Na 

kak način?  Naše bi treba še civilizirat.  

 

 

 

 

Slaba 

Potrebno 

izboljšanje 

Več sestankov 

Več komunikacije 

Romska noč 

Slaba udeležba ne 

Romov 

Slabo poznavanje 

ne Romov 

 

 

Dobra 

komunikacija 

Izboljšanje 

Civilizacija 

 

Srednja 

KOMUNIKACIJA: 

 

Komunikacija 

 

Ukrepanje 

 

Problematika 

 

 



 

 

 

 

H. Srednja. Bi jo lahko izboljšali? Sigurno. Na 

kakšen način? Da bi se več družili.  

 

I. Dobra. Bi jo lahko izboljšali? Tudi lahko. Na 

kak način pa?Čujte, da se to malo civilizira, pa 

samo potem.  

 

J. Da, večino. O čem se najlažje pogovarjate? 

Tako, o vsemu. O vsakodnevnih problemih. Pa bi 

to, o čem se pogovarjate, lahko izboljšali, da bi 

se bolj razumeli glede težav ki jih imate? Bi kaj 

to pripomoglo? Bome bi. Nebi. Če bi se bolj 

družili? Kaj pa vem… ne.  

komunikacija 

Izboljšanje 

Več druženja 

 

 

 

Dobra 

komunikacija 

Izboljšanje 

Civiliziranje 

 

Dobra 

komunikacija 

Pogovor o 

vsakodnevnih 

problemih 

 

Neizboljšanje 

 

 

6. Menite, ker ste Rom,da ste diskriminirani z 

vidika prostorske, bivanjske, infrastrukturne 

ureditveVašega naselja? 

F. Seveda. Na katerem področju konkretno? Na 

celem področju na komunalne področju to je res 

katastrofa.  

 

G. Ne 

 

H. Same prireditve? Ne ne prostorske ureditve. 

Seveda to bi se moglo zrihtat samo naselje Boriha 

je ogromno, 200 prebivalcev. Tega je 100 otrok. 

Bi jim bilo potrebno prostor zrihtat? Seveda 

ker tam ni nobeno mislim da ni last njihovega 

zemljišča.  

 

I. Tudi. Zaradi česa kaj? Da se malo poboljša, da 

bi se delalo malo.  

 

 

 

Diskriminacija 

Komunalno 

področje 

 

 

 

Ni diskriminacije 

 

 

Potrebno ureditve 

Veliko 

prebivalcev 

Veliko otrok 

 

Last zemljišča 

 

 

Diskriminacija 

Izboljšanje 
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Kanalizacija 

Legalizacija 

Kopalnice 

DISKRIMINACIJA: 

 

Diskriminacija 

 

Področje 

diskriminacije 

 

Ukrepanje 

 

Problematika 

 

 



 

 

 

 

 

J. Ne. Kaj se med seboj pogovarjate, kaj bi bilo 

treba še zrihtat  v naselju? Ja, kanalizacijo, pa 

legalizacijo , pa to da bi bilo ki bi si tudi eni 

kopalnice rihtali, pa to, pa ceste,  sej vidiš.Torej 

kopalnice zaradi sanitarij? Tako, tako. Pa da bi 

otročki v šolo hodili.  

 

Ceste 

Šola 

 

2. sklop: kulturne vrednote 

 

  

7. Kaj menite o neromski kulturi?  

F. Kultura Slovencev kak da rečem odvisno od 

občine do občine. Na splošno Slovenska kultura 

prebivalcev recimo tako imenovanih civilov. 

Zdaj na to vprašanje baš nimam nekih odgovorov 

da bi res zdaj reku. Poznate pa to kulturo? Lej te 

različno od občine do občni Prekmurje je zelo 

drugačno kot pri nas. Kaj pa dolenjska? 

Dolenjska je tudi še slabša kod mi Bela krajina.  

 

G. Dobra. Nimate nobenih problemov z njo? 

Ne. 

 

H. Dej ponovi še enkrat. Kaj menite o ne 

Romski kulturi? Kaj menim? Menim da se eni 

ne znajo lepo obnašat. Ne ne o ne Romski? A o 

ne Romski. Nimam nič posebnega. Nimate nič 

posebnega za pripomnit? Ne. 

 

I. Baš jako nič. Nič? Imate kako mnenje? Ne. 

 

 

Odvisno od 

občine do občine 

 

 

 

Razlike- 

Prekmurje 

 

Razlike-

Dolenjska 

 

 

Dobro mnenje 

Ni problemov 

 

 

 

 

 

Nič posebnega 

 

 

 

Ni mnenja 

 

 

Ni zanimanja 

Ni razlike 

 

Ni drugih 

običajev 

NEROMSKA 

KULTURA: 

 

Ureditev 

 

Neenakost 

 

Zadovoljstvo 

 

Zanimanje 

 

 



 

 

 

 

J. Nič, kaj če meni. Imate kak pomislek? Nič, 

nič. Menite da so velike razlike pri običajih 

kako živite v primerjavi z Rosalničani? Ni. 

Imajo oni druge običaje kot vi?Po moje, da 

nimajo. Kaj pa mislite glede šolanja otrok 

pošiljate svoje otroke v šolo? Seveda. So 

rezultati izobraževanja? So.  

Šolanje otrok 

 

 

8. Katere vrednote so vam pomembne , 

poštenost, zaupanje, delavnost, znanje,…? 

Zakaj? 

F. Koko misliš vrednote? Vrednote se pravi 

poštenost, zaupanje, delo? To je prvo kar mora 

bit zaupanje poštenost to mora bit to je osnova.  

 

G. So. Katero bi dali na prvo? Poštenost najprej. 

Zakaj recimo ta vrednota? Ja eni se zlažejo eni 

tak eni onak znaš kak je. Ne gre dolgoročno.  

 

H. Poštenost da seveda. Zakaj tako menite? Če 

si pošten maš vse daleč prideš? Seveda.  

 

I. Ja, razumevanje. Še kaj drugega, poštenje? 

Tudi. 

 

J. Točno to (poštenost). Menite, da so v vašem 

naselju vsi Romi pošteni? So. Kaj pa glede 

delavnosti in zaposlenosti? To je pa težko. Jih je 

dosti zaposlenih v naselju? Ni jih dosti. Kaj 

menite, da je glavni vzrok za nezaposlenost 

izobrazba ali kaj drugega? Točno to. 

 

 

 

 

Poštenost 

 

 

 

 

Vrednote so 

pomembne 

Poštenost 

Laganje 

 

 

Poštenost 

 

 

 

Razumevanje 

Poštenje 

 

 

 

Poštenost 

 

Malo zaposlenih 

 

Izobrazba 

 

VREDNOTE: 

 

Vrednote 

 

Pomembnost 

 

Problematika 

 

 



 

 

 

 

9. Poznate romski jezik? Ga uporabljate? 

F. Poznam. Ga uporabljate? Seveda. Se kaj 

izobražujete ali ga obvladate? Ne, ga obvladam. 

Ni potrebe po nobenem izobraževanju? Ne.  

 

G. Ja. Ga uporabljate? Tudi. Bi se izobraževali? 

Ne. Ga obvladate? Ga. Za svoje potrebe.  

 

H. Da. Ga uporabljate? Tudi. Bi se izobraževali 

še ali ga dovolj dobro znate? Ne za mene dosti.  

Slovenski jezik poznate tudi dobro? Tudi. 

Obvladate. Ni problema.  

 

I. Da. Ga uporabljate? Tudi. Se kaj 

izobražujete? Seveda se da. Obvladate 

ga?…koliko Romskih jezikov pa je? A ni, mi 

imamo svoj jezik. Iz kje pa izhaja ta jezik, 

kakšna je zgodovina? Po moje, da je iz 

Romunije. Je kaj vpliv tudi Hrvaške? Ne.  

 

J. Aha. Ga uporabljate? Tudi. Se kaj posebej 

učite? Ne.  

 

Poznavanje 

Uporaba 

Obvladanje 

Ni potrebe po 

izobraževanju 

 

Uporaba 

Izobraževanje 

Znanje 

 

Znanje 

Uporaba 

Zadosti znanja 

Dobro znanje 

slovenskega 

jezika 

 

 

Znanje 
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Izobraževanje 

Romunija 
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Znanje 
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Izobraževanje 

 

3. sklop: položaj Romov 

 

  

10. Kako ocenjujete položaj Romov v Borihi? 

F. Zelo slab. Bom rekel v primerjavi z drugimi 

romskimi naselji v naši občini Metlika? Zelo 

slab, zelo slab. Prvo kar nimamo dovozne poti, 

nimamo komunalno urejeno, nimamo kanalizacije 

to kar je pa največji problem je pa kanalizacija pa 

cesta.  

 

Slab položaj 

Slab položaj 

Dovozne poti 

Komunalna 

urejenost 

Kanalizacija 

Cesta 

 

 

Slab položaj 

POLOŽAJ 

ROMOV: 

 

Položaj-počutje 

 

Ureditev 

 

Problematika 

 



 

 

 

 

 

G. Slab. Kaj bi spremenili? Okolico najprej. Je 

vaš interes Romov? Seveda. Vaš osebno kaj pa 

ostalih krajanov romskega naselja Boriha? 

Tudi. Je interes? Seveda.  

 

H. Slabo. Slabo. Sam položaj je ni dosti 

zaposlitve. Dosti je še revnih i ne revnih. 

Kriminal tudi problem? Kriminal ne mislim da 

so večji problemi same kraje. Kriminal ni neki. 

Več kraj je. Kaj pa če primerjate položaj 

Romov v Borihi in položaj Romov po romskimi 

naselji v občini Metlika? Mislim da je to daleč 

najslabše naselje v občini Metlika. Boriha. Da 

sigurno. Slabši kot v ostalih občinah. Sigurno.  

 

I. Dobro. Se izboljšuje? Se. Kako je bilo v prej, 

vi ste starejši predstavnik Romov? Prej je bilo 

malo slabše, prej je bilo težje do zaslužka prit,  pa 

do denarja. Vi se ukvarjate s čim? Z živinorejo. 

Koliko pa imate kaj živine? 6 goveje pa 20 konj.  

 

J. Nič. Ne bi nič spremenili? Ne.  

Sprememba 

okolice 

Interes 

 

 

Slab položaj 

Zaposlitve 

Revni 

Kraje 

 

 

 

Najslabše naselje 

Slab položaj 

 

 

Dobro počutje 

Izboljšanje 

 

Prej slabše 

Včasih težje priti 

do zaslužka- 

denarja 

Živinoreja 

 

 

 

Brez sprememb 

 

11. Kako ocenjujete položaj Romov v Beli 

krajini, predvsem na naselitvenem področju, v 

primerjavi s položajem Romov v celotni 

Sloveniji? 

F. Lej te zdaj tu pač kjer Romi živijo to je tako 

kot je zdaj ena naselja so res urejena druga niso to 

je z strani države malo problem tudi pri 

posameznih občin. Kaj pa Metlika v primerjavi 

 

 

 

 

 

Urejenost naselij 

Problem občine 

Slabši položaj od 

NM 

 

 

 

Položaj Romov v 

BK: 

 

Problematika 

 

 

Položaj glede na 

druge (NM, 

Prekmurje..) 

 

 



 

 

 

 

z Novim mestom? Zelo slaba. Slabša od 

novomeških? Zelo slabša. Aha.  

 

G. So naši boljši. Poznate problematiko ostalih 

slovenskih Romov. In ocenjujete da je naša 

boljša? Da. Torej da je položaj boljši? Boljši.  

 

H. Dosti je tu razlike še na primer dam zdaj 

primer Novo mesto pa Metlika novo mesto je spet 

lej Žabjak je katastrofa je. Torej je slabše kot so 

naselja v Metliki? Sigurno. Kaj pa Prekmurje? 

Tudi Prekmurje je takih naselj. Slaba? Še slabših 

kot Metlika? Sigurno. Torej splošno mnenje je 

položaj belokranjskih Romov boljši ali slabše 

od drugih v Sloveniji? Tu neki na sredini. 

Odvisno kje, od lokacije. Odvisno od samega 

naselja. Po vašem mnenju poznate katero 

najbolj katastrofalno naselje v Sloveniji. Ja 

mislim da je to Žabjak. Ste bili noter že? Uh.  

 

I. Tam so že drugi. Tam je že drugi jezik. Vse je 

drugo na primer. Kakšen je položaj, živijo 

boljše, slabše? Boljše živijo. Kje recimo? V 

murski. Kaj pa v Novem mestu? Tudi nekateri. 

Proti metliški Romi.  

 

J. Ja ne hodim tako okoli, da ne znam. 
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4. sklop: prostorska – bivanjska kultura in 

problematika 

 

  

12. Menite, da je problematično lastništvo  

 

LASTNIŠTVO 

PARCEL: 



 

 

 

 

parcel, različni lastniki, kjer se nahaja naselje 

Boriha? 

F. Ne ni problema. V časih pa je verjetno bilo? 

V čas je. Kako je bilo v časih? V časih dokler je 

bilo to nekaj privat nekaj cerkvenega zdaj pa to 

občinskega. Cerkvenega ni več nič? Mislim da 

en del je še ampak ne dosti. Tukaj so že obstoječi 

objekti to je pa občinsko. Kako se pa rešuje ta 

del ki je cerkveni? Zdaj en del se rešuje. 

Privatnih parcel pa ni na vašem območju? Ne.  

 

G. Da bi imel vsak svoje. Da bi odkupili?Če bi 

imeli to možnost? Tam kje stoji vaš objekt? 

Seveda. In bomo probali rešit to. Recimo v 

dogledem času koliko? Eno dva leta. Bo te to 

rešili? Ja.  

 

H. Je to je sigurno problematično ki to zemljišča 

niso last njihova. In to spodbuja tudi konflikte? 

Seveda. Lej te do sosedov to se ne čuje to sama 

občina zna tako da bi bil zadnji čas da se to uredi. 

Vi ste tudi bivši romski svetnik in poznate in 

poznate razmerje drugih romskih naselji 

kakšna je pa tam situacija glede lastništva 

parcel? Kje? Po drugih vaseh?Boriha v 

Stražakih ki nimajo to urejeno dosti Gradac 

mislim da je Dobravice tudi in Križevska vas tudi.  

 

I. Je. V katerem delu kje? Zaradi tega ker ni to, 

kak čem reč, legalizirano ni. Je kaj objektov na 

privat parcel postavljenih? Za enkrat še ne. 

 

Ni problematično 
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Ureditev 
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Metliki 

 

 

 



 

 

 

 

Nekaj je na cerkveni zemlji? Tudi. To pa je.  

 

J. Bome nič? Je kdo v naselju lastnik parcele? 

Je. Dosti? Ni, samo staro. Torej nekdo je, velika 

večina pa ne? Da. Kaj pa hišne številke, jih 

imate kaj? Ne. To je ena številka za celo naselje. 

Kam recimo dobite pošto? K eni hiši in pol 

razdeli. Pa se raznosi.  

13. Kateri problemi, povezani s prostorsko 

problematiko Romov v naselju Boriha, so po 

Vašem mnenju najbolj težavni? 

F. To sem že prej povedal kanalizacija pa cesta. 

To je bistveno. Pa legalizacija naselj. Kaj pa 

sami  vaši objekti imate tukaj kaj okolice 

objektov? No sej to pravim prvo kaj je treba 

naredit je legalizacija. Sledeči korak naj bi bil? 

Urejanje komunale. Tudi ko bo to narejeno kaj 

bo pol? Izolacija objektov? Tako tako.  

 

G. Najbolj težavna zdaj je kanalizacija ki je ni pa 

to ki vozijo te kosovne odpadke  nazaj. Od kje pa 

vozijo te odpadke? Iz okoliških vasi.  

 

H. Najbolj težavni? Z prostorsko problematiko? 

Sej to ta prostor. Torej zemljišča? Zemljišča 

mislim da je to največji problem ker tam je veliko 

otrok tam se širi. Nekontrolirano? Ne. Tam je 

približno 200 prebivalcev od tega je sigurno 100 

otrok. 

 

I. S prostorsko problematiko? Pa to za to 
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PROBLEMATIKA: 

 

Problematika 

 

Ukrepi 

 

Sodelujoči 

 

 



 

 

 

 

kanalizacijo čem reč. Ker je ni? Seveda. Še kaj 

drugo? Za enkrat ne. Pa te parcele, ki ste 

omenili? Ja. Si želite imate interes, da bi jih 

odkupili? Imamo. Kako pa je, kje se zatika? Ja, 

zatika se na občini največ. Da ne uredijo tega 

področja? Seveda. Parcelacijo so že delali? So, 

ampak niso to rešili. Do konca? Seveda. So vam 

ponudili odkup? Nič. Do danes vam ni noben 

ponudil odkupa? Ne nič.  Nobene ponudbe ni 

bilo.  

 

J. Kaj pa vem. Bi lahko kaj sami storili ali vaš 

svetnik? S pritiskom na politiko? Ne. Nič. Sej 

smo in občino in vse. Torej se trudite, imate 

motivacijo?... 

Ni možnost 

odkupa 
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14. Se Romi pri dostopu do npr. 

infrastrukture, vodovoda, elektrike, ureditve 

naselja Boriha soočate s kakšnimi problemi? 

F. Zdaj te enkrat z samo vodo in elektriko ni 

problemov. Je pa kanalizacija kot ste omenili že 

prej. Kanalizacija in cesta to je pa zdaj prvo kaj 

moramo. Glede kanalizacije sodelujete kaj koko 

je z tem projektom kanalizacije? No glede tega 

so začeli nekaj delati je pa res da država tudi 

financira 100 % infrastrukturo ureditev. Ne 

povratno verjetno? Ja ampak tu nima interes 

občina. Sama občina nima interes? Ne.  

 

G. Ja tudi z vodovodom imamo probleme sej sem 

rekel. Ostalo infrastrukturo imate kaj vam še 

manjka? Manjka vsega po malo še. Igrišče bi 
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Infrastruktura 

 

Ukrepi 

 

Problematika 

 

 

 



 

 

 

 

treba naredit kanalizacija tudi manjka. Bi tu kaj 

spremenili? Kar se te infrastrukture tiče tudi 

ceste spada med infrastrukturo. Cesto bi treba 

asfaltirat  do mest. Katerih? Dvorišča.  

 

H. Mislim da ne..Ni nekih težav? Ne.  

 

I. Ne zdaj za enkrat ne. Razen kot ste omenili 

kanalizacijo. Kaj pa ceste, kako z njimi? Tudi 

ceste so zelo slabe. Si želite da bi se uredila? 

Normalno. Na kakšen način?Čujte, da bi se to 

asfaltiralo, da bi se to malo popravilo. Hodi 

komunala sem in šolarji hodijo v šolo. Če je 

deževno je zelo veliko blato tako, da bi se to 

urejalo, uredilo se.  

 

J. Ne. Razen kot ste prej rekli kanalizacija in to. 

Torej imate vsi željo, da se zgradi kanalizacija 

pa asfalt in ceste? Aha. 

Ni problemov 
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15. Se po Vašem mnenju pojavljajo problemi 

pri urejanju prostorske problematike naselja 

Boriha bolj s strani Romov ali Ne-romov? 

F. Mislim da z strani ne Romov.  

 

G. Ne Romov. Na kakšen način? Eni bi radi tako 

eni bi radi onak eni nebi nič eni bi vse najberš.  

 

H. Pa ja mislim da bolj na strani ne Romov. Da 

niso bolj zainteresirani kot Romi za ureditev 

naselja. Sigurno.  
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problemi 
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Romi si Želijo 

ureditev naselja 
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I. Neromov. Bolj? Bolj,Na kak način, kdo ovira 

ta proces. Po mojem, da to občina ali ne vem. Na 

strani Romov pa je, da se to uredi? Tako.  

 

J. Bolj Neromov. Bolj? Da se nič ne naredi. 

Menite, da imajo vsi Romi v naselju voljo da se 

uredi na primer kanalizacija? Seveda. Hiše? 

Sigurno. So vsi za to imajo vsi veliko 

motivacijo? Tako. Mislite, da bi lahko to sami 

naredili? Kaj češ sam, če ne smeš nič, to ni 

legalizirano. Na primer, da se zberete in sami 

naredite, je to možno se toliko dobro razumete 

med seboj da bi s tem kaj naredili? Razumemo 

se dobro, samo to ne moreš nič delat, ker to ni 

legalizirano in nič.  

 

Ne Romi- 

problemi 

Občina 
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problemi 

Nič se ne naredi 

Kanalizacija 

Hiše 

 

 

 

Ni dovoljenj 

 

 

 

16. Si močno želite ureditev, prostorske 

problematike,  naselja Boriha ali bi po Vašem 

mnenju potrebno prej urediti katero drugo 

področje? Katero? 

F. Ne ne ne ker si sam želim kot svetnik tudi kot 

moji sovaščani moji Romi sigurno si želimo čim 

prej prvotno prostorsko ureditev. Prej kot 

izobraževanje. Ste s področjem izoraževanja 

zadovoljni? Lej te za enkrat smo sociala je res 

malo težava ker je tudi ta kriza se prizadela. Torej 

prvotno je prostor je najbolj šibki člen. To je 

največji problem. Ker tudi interes je ne Romov  

da se to uredi naselje da je tudi nekam zgledno da 

se lahko prilagajamo našim sosedom ne Romom.  

 

G. Ne prioriteta je Boriha. Kaj bi pa pol urejali? 
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ŽELJA PO 

UREDITVI: 

 

Ukrepi 

 

Infrastruktura 

 

Okoliščine 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kanalizacija. To je prostor. Ko bi to uredili 

katero drugo področje? Ja hiše bi si lahko 

porihtali barake sej vidiš sam. izolirat verjetno 

kaj.  

 

H. Ne ja mislim da edino Boriha bi se mogla čim 

prej. In prvo prostorsko. Sigurno. Prvo 

prostorsko potem pa sociala, izobraževanje, vse 

sledi temu. Tako. Prioriteta prostorska ureditev. 

Sigurno. 

 

I. Ja,  ni zdaj za enkrat ne. To uredite , 

kanalizacija pa ta cesta,  da se to uredi.  Drugič, 

pa to… pa bomo videli kaj bo. Kaj pa potem 

sledi po pomembnosti, kaj sledi izobraževanje 

otrok, otroci, zaposlovanje? Ja, seveda tudi to. 

Je te mladine dosti, ki bi se radi zaposlili. Iščejo 

aktivno zaposlitev? Iščejo, iščejo.  

 

J. Bolj sociala pa to…kot prostor, prostor bi dali 

na drugo mesto kot socialo in izobraževanje. Kaj 

pa zaposlitve? To je pa težko. Je velik problem? 

Je, ko vidijo da se pišeš Hudorovac je to velik 

problem. Imate vi kakšno izkušnjo, ste se 

poskušali kdaj zaposlit? Kakšen odziv je bil na 

to? Nisem. Jaz sem imel javna dela. So rekli, da 

ne, da imajo delavcev dosti. Kaj pa priložnostno 

delate, kaj se ukvarjate z čim? Ne, imamo 

konje, pa je bolj tako… na kmetiji. Pa se da od 

tega živet? A,bome da. Bolj težko.  
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5. sklop: predstave in vrednote o kakovosti  
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17. Ste zadovoljni z vizualno ureditvijo 

romskega naselja Boriha?  

F. Ne. Kaj generalno bi spremenili? Lej te 

generalno bi spremenili da bi treba urediti z strani 

Romov da bi tudi Romi sami se potrudili. No to je 

tudi moje naslednje vprašanje.  

 

G. Sem. Vizualno pomeni ko pogledamo iz 

naselja Rosalnic. Ja treba bi malo porihtat še. 

Torej ste zadovoljni ali niste? Nisem.  

 

H. Nisem to nisem zadovoljen. Kaj vas moti ko 

pogledate. Moti me še dan danes lesene barake 

samo ureditve naselja ni urejeno. Verjetno kak 

kosovni odpad? V glavnem ni urejeno.  

 

I. Ne. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja 

Boriha? Smo. Bi kaj spremenili tu? Če bi imeli 

moč? Če bi bila možnost bi.  

 

J. Mislim, da smo kar zadovoljni.  
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18. Ste zadovoljni z okolico romskega naselja 

Boriha? Kaj bi spremenili? 

F. Nisem kot romski svetnik nisem zadovoljen 

tudi prebivalec tega naselja nisem. Kaj naredite v 

samem naselju kot predstavnik da bi se 

prebivalci zavedali tega problema da bi se kaj 

premaknilo na bolje. Lej te tudi njih spodbujam 

kot romski svetnik in tudi kot krajevna skupnost 
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Rosalnice kot naselje Boriha smo se tudi prijavili 

na tretjo čistilno akcijo. In tudi to dosti pomaga da 

se že tretje leto prijavili na tej čistilni akciji tudi tu 

je zelo veliko vpliva na to. Kakor vem je tudi 

program javnih dela je potekal v preteklosti 

Romi za Rome. Lej te tu je potekal program 

Romi za Rome tudi oni so nam pomagali očistit 

naselja to se pač več ne izvaja kuk se izvaja se pač 

zaposli ne Rome se je opustilo. Razlog za to 

poznate. Mislim da je razlog za to stara občina in 

komunala. Ker oni nimajo več interesa za to.  

 

G. Ne. Kaj bi spremenili da imate moč? Vsa 

dvorišča asfaltirali?… 

 

H. Smo. Ko pogledate Boriho ne bi nič 

spremenili? Ne. Ste zadovoljni z okolico 

romskega naselja Boriha? Smo. Bi kaj 

spremenili tu? Če bi imeli moč? Če bi bila 

možnost bi.  

 

I..…Bi se dalo še tu kaj spremenit? Seveda bi. 

 

J.Tu nebi dosti kaj. Mislim dobro same poti so 

problem asvalta ni poti sploh niso urejene jama do 

jame tu se nobene ne vpraša se lahko pride do tam 

ali ne tako da problem je sam pozimi dostopi so 

zametani.  

Seveda bi. 
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19. Ste zadovoljni z življenjskim standardom, 

ki ga imate? Se zaradi tega dobro počutite? 

 

 

 

ŽIVLJENSKI 

STANDARD: 

 



 

 

 

 

F. Ne. Kaj bi spremenili? Sej pravim kot sem že 

prej povedal najprej bi spremenil da bi imeli 

kanalizacijo in cesto če bi imeli to narejeno bi se 

zelo zelo veliko napredovalo. Lepše življenje bi 

bilo. Verjetno ste mi tudi z tem odgovorili na 

zadnje vprašanje. 

 

G. Sem. Se zaradi tega dobro počutite? Tako se.  

 

H. Za silo. Se zaradi tega dobro počutite? Niti 

ne.  

 

I. No kaj pa bom, ni druge. Se zaradi tega dobro 

počutite? Kaj pa čem drugače.  

 

J. Za enkrat sem. Se zaradi tega dobro počutite? 

Da. Ni problemov? Ne.  
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20. Kaj bi po vašem mnenju potrebno urediti, 

vizualno,  v naselju Boriha? 

F. Sej pravim kot sem že prej povedal 

kanalizacijo ceste legalizacija objektov to je prvo 

kaj moramo naredit v naselju. Ne samo v naselju 

Boriha v celotnih naseljih po Metliki. Imamo jih 

pa pet. katero je najbolj kritično? Najbolj 

kritično je Boriha. Najbolj urejeno pa Križevska 

vas.  

 

G. Najprej okolico. Torej pospravit. Potem 

asfaltirat. 

 

H. Sej pravim to me najbolj moti tu je marsikaj bi 
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se dalo še tu. Če bi bil interes na čigavi strani? 

Občine. Občina odpre knjigo bi se dalo marsikaj 

naredit. Boljše sodelovanje Romov z lokalno 

oblastjo.  

 

I. Če bi bilo možno. Dvorišča sigurno. 

 

J.…Kaj pa na izgled samih hiš in dvorišč? Bi 

lahko kaj sami naredili zakaj ne in zakaj da? 

Sami ne moremo nič, ker ni financ in tako 

da…Kaj pa če bi vam se zagotovil material, bi 

se lotili in naredili kako akcijo? Bi seveda bi. 

Neka skupna akcija,  bi bili pripravljeni to 

naredit…tudi za material za fasade, kritno za 

strehe, bi bili pripravljeni sodelovati in narediti 

kaj za to delo.  

Dodatni komentarji na koncu intervjuja: 

F. Ne. 

G. Ne. 

H. Bi. Da se čim prej to uredi in da se zaživi 

enkrat kako je treba. 

I.Nimaš kaj dodat. 

J.Za enkrat ne. 
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Priloga 15: PARADIGMATSKI MODEL 



 

 

 

 

 


