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1 Analiza stanja in dokumentov o Romih v Sloveniji 

1.1 Nacionalni in lokalni zakoni s posebnim poudarkom na manjšinah, Romih 

oz. Sintih 
 

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

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

 Romska skupnost v Republiki Sloveniji je ustavno priznana manjšinska skupnost, ki sicer 

nima položaja klasične narodne manjšine, vendar pa je kot manjšinska skupnost v Ustavi RS 

posebej omenjena in z zakonodajo deležna posebne zaščite. Prepoznana je kot manjšina  z 

lastnimi etničnimi in kulturnimi značilnostmi (lastni jezik, kultura, zgodovina, druge etnične 

posebnosti 

Temeljno pravno osnovo urejanja položaja romske skupnosti v Sloveniji od osamosvojitve 

naprej predstavlja 65. člen Ustave RS, 14  področnih zakonov 1 ter krovni romski zakon 

Zakon o romski skupnosti). 

 

65. člen Ustave Republike Slovenije 

Določba 65. člena ustave vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti v Sloveniji 

kot posebni etnični skupnosti z zakonom zagotovi poleg splošnih pravic, ki gredo vsakomur, 

tudi posebne pravice. Gre za zagotovitev posebnega (dodatnega) varstva, ki je v pravni 

teoriji znano kot t. i. »pozitivna diskriminacija« ali pozitivno varstvo in pomeni, da pri 

urejanju posebnega položaja in posebnih pravic romske skupnosti zakonodajalec ni omejen 

z načelom enakosti, ki mu pri urejanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje 

vsako diskriminacijo, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah, določenih v 

prvem odstavku 12. člena ustave.  

Morda bi iz ustave izpostavili 13. člen, ki govori o tem, da imajo samo avtohtoni Romi s 

slovenskim državljanstvom posebno varstvo, medtem ko neavtohtoni tega niso deležni, 

nadalje 61. člen, ki določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu 

narodu ali narodnostni skupnosti, goji in izraža kulturo in uporablja kulturo in pisavo, vendar 

pa Romi še ne morejo uporabljati svojega jezika v komunikaciji z administrativnimi organi, 

ker romski jezik v RS še ni kodificira. 

                                                           
1
 Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice , Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, 

Zakon o  osnovni šoli, Zakon o medijih, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o financiranju občin, Zakon o varstvu kulturne dediščine in Kazenski zakonik Republike Slovenije. 
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Zakon o romski skupnosti 

Krovni romski zakon Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1), ki ga je 

Državni zbor RS sprejel 30. 3. 2007 (objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 33/07),  je stopil v 

veljavo  28. 4. 2007.  

Ta zakon celostno ureja položaj romske skupnosti v Sloveniji, določa skrb državnih organov 

in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske 

skupnosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in na lokalni ravni ter 

financiranje.  

Sprejeti romski zakon zagotavlja posebne pravice pripadnikom romske skupnosti 

(izobraževanje, kultura, mediji ..), za zagotavljanje teh pravic vzpostavlja organiziranost 

romske skupnosti na občinski ravni (to so posebna delovna telesa oz. to je izvoljeni 

predstavnik v občinskem svetu) za spremljanje  položaja romske skupnosti. Na državni ravni  

pa se je ustanovil Svet romske skupnosti. Ta predstavlja interese romske skupnosti v 

Sloveniji v razmerju do državnih organov. Svet romske skupnosti lahko  DZ RS, Državnemu 

svetu RS, Vladi RS, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom 

samoupravne lokalne skupnosti daje predloge, pobude, mnenja o zadevah iz svoje 

pristojnosti.  

Pod okriljem Sveta romske skupnosti deluje tudi Zveza Romov Slovenije, v katero se 

povezujejo romska društva (v juniju 2009 je bilo vanjo vključenih 21 romskih društev). 

Delovanje romskih društev je usmerjeno predvsem na kulturno delovanje. Se je pa v zadnjih 

15 letih preko društev in Zveze Romov Slovenije oblikovalo jedro samostojnega delovanja 

Romov v Sloveniji. V zadnjem času z nekaterimi romskimi društvi sodeluje tudi Zveza 

romskih skupnosti v Sloveniji Bela krajina – Dolenjska. 

Zakon o romski  skupnosti  opredeljuje, da Republika Slovenija ustvarja pogoje in namenja 

posebno skrb za: 

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

njihove izobrazbene ravni in ustrezno štipendijsko politiko;  

 vključevanje pripadnikov romske skupnosti na trg dela in zaposlovanja; 

 ohranjanje in razvoj romskega jezika ter kulturno, informativno in založniško 

dejavnost romske skupnosti; 

 za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer 

pripadnikov romske skupnosti. 
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Na teh področjih je kot svojo operacionalizacijo zakon določil, da vlada v sodelovanju s 

samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije za 

usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti sprejme nacionalni 

program ukrepov.  

 

Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 

2010−2015 

Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010−2015 je bil sprejet na 4. 

seji komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (novembra 2009), marca 2010 ga je 

sprejela tudi vlada. 

Dolgoročni namen in cilj nacionalnega programa je 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.   

  

Osnovni strateški cilji nacionalnega programa so: 

1. izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja; 

2. izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in izboljšati obisk romskih 

otrok v programih predšolske vzgoje, šoloobveznih otrok v rednem izobraževanju ter 

povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu 

z načelom vseživljenjskega učenja; 

3. povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti; 

4. izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom na 

izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk; 

5. ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti ter 

si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika; 

6. povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad 

pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in 

dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije. 
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1.2 Socialne, ekonomske, zdravstvene in izobraževalne razmere Romov 
 

Socialno in zdravstveno varstvo Romov  

Da bi razumeli pravice do socialnega in zdravstvenega varstva Romov in nakazali težavnost 

zbiranja podatkov o njihovem dejanskem stanju, je potrebno še enkrat poudariti sledeča 

pravna izhodišča: Ustava RS,  ki je bila pred vključitvijo v EU najvišji akt v naši državi, v 

svojem 14. členu določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 

in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 

prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino. Prepovedana je torej kakršnakoli diskriminacija. Hkrati ustava zagotavlja tudi 

enako varstvo posameznikovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi 

organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravic, 

dolžnostih ali pravnih interesih. To pomeni, da je potrebno vse skupine ljudi, tudi Rome, v 

vseh postopkih in pred vsemi organi obravnavati povsem enako kot ostale rezidente RS, 

zaradi česar ni dopustno, da bi se o njih vodili kakšni posebni/drugačni postopki ali bi se jih 

posebej evidentiralo. Poleg navedenega velja tudi, da je vsakršno spodbujanje k narodni, 

rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali 

drugega sovraštva  protiustavno.  

Ozirajoč na zgoraj navedene razloge nikakor ni dopustna diskriminacija pripadnikov 

določenih skupin, za katere veljajo slovenski zakoni oziroma slovenski pravni red, saj je ta 

povsem jasen in zahteva enakopravno obravnavanje. Vendar pa je mogoče pravice 

določenih skupin tudi drugače obravnavati, kadar je to nujno potrebno zaradi same narave 

pravice ali svoboščine. To pa naprej (po hierarhični lestvici od ustave navzdol) urejajo 

zakoni, ki predpisujejo način uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, kot so določene 

v ustavi. In ustava v svojem 65. členu izrecno določa, da položaj in posebne pravice Romske 

skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja poseben zakon. To je Zakon o Romski Skupnosti v 

Republiki Sloveniji, ki pa v svojem 2. členu določa, da imajo z namenom uspešnega 

vključevanja Romov v slovensko in za prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj pripadniki 

romske skupnosti poleg pravic in obveznosti, ki jih pripadajo vsem državljanom RS, še 

posebne pravice, določene s tem zakonom. Pri tem pa se nobena od teh pravic ne nanaša na 

morebitno ločeno obravnavanje nasproti ostalim državljanom RS, zato imajo tudi pripadniki 

romske skupnosti tako na socialnem, zdravstvenem in drugih področjih enake možnosti za 

uresničevanje svojih pravic in tudi enake dolžnosti. Tako tudi noben državni 
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organ/zavod/ustanova/idr. nima zakonite pravne podlage, na kateri bi upravičil morebitno 

neenako obravnavanje romskih skupin.   

 Iz teh pravnih dokumentov izhaja, da je pravica do socialnega in zdravstvenega (tako 

kurativnega kot preventivnega) varstva  je v RS pravica vsakega državljana. 

Zakon o romski skupnosti v RS  v 3. členu pa določa, da RS zagotavlja uresničevanje 

posebnih pravic Romov na področju  zdravstvenega in socialnega varstva, kot tudi na 

področju  izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja,  

obveščanja in soočanja v javnih zadevah. 

 

Za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti pa je bil leta 

2010 sprejet še Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 

2010–2015, ki predvideva osnovne strateške cilje: 

1. izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja; 

2. izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in izboljšati obisk romskih 

otrok v programih predšolske vzgoje, šoloobveznih otrok v rednem izobraževanju ter 

povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu 

z načelom vseživljenjskega učenja; 

3. povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti; 

4. izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom na 

izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk; 

5. ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti ter 

si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika; 

6. povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad 

pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in 

dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije. 

 

Za naše raziskovalno področje so še posebnega pomena prvi štirje strateški cilji, saj 

izhajamo iz tega,  da na zdravje v pozitivnem ali negativnem smislu poleg dejavnikov z 

zdravjem povezanega življenjskega sloga, dejavnikov promocije zdravja, dejavnikov 

zdravstvenih služb in storitev, dejavnikov fizičnega okolja, vplivajo še t. i. socialno-

ekonomski dejavniki (kamor uvrščamo med drugim tudi izobrazbo, bivalno okolje, socialno 

mrežo).  
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Bivalne razmere 

Večina Romov 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, stanovanjih, večina pa v zasilnih bivališčih – barakah, 

kontejnerjih, prikolicah in podobno. Le manjši del Romov živi skupaj z večinskih 

prebivalstvom (večinoma v Prekmurju), ki so dosegli zadovoljivo stopnjo socializacije in se 

vključili v okolje in družbo. 

V mnogih primerih ni omogočena niti pravica do bivanja, tako so nekatera naselja nelegalna, 

zgrajena na tuji zemlji. Ravno te 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. 

 

Na podlagi različnih analiz je ocena stanja romskih naselij na območju Republike Slovenije 

naslednja (Zupančič 2011): 

- 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 na obstoječih 

lokacijah, potem ko bodo opravljeni formalni premiki (npr. spremembe namembnosti 

zemljišč); 

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

razmer,vzpostavljanju legalnih stanj; 

- za okrog desetino naselij je glede na lokacijo in ostale okoliščine prelokacija optimalna 

ali sploh edina rešitev. 

Velik problem v nekaterih romskih naseljih predstavljajo zlasti komunalni in drugi odpadki, 

poleg tega so na kanalizacijsko omrežje priključena le redka romska naselja. Odplake so 

precejšen problem, saj obremenjujejo lokalno okolje in predstavljajo zdravstveno-sanitarno 

grožnjo najprej stanovalcem samim, prav tako pa tudi okoliškim prebivalcem. 

 

Zato Slovenija že vrsto let namenja znatna sredstva za urejanje osnovne komunalne 

infrastrukture v romskih naseljih. Sredstva se razporejajo preko razpisov, sprva pod okriljem 
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Ministrstva za gospodarstvo, sedaj pa službe  Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko. 

 

Vzgoja in izobraževanje 

Predšolski romski otroci so vključeni v približno 40 vrtcev po Sloveniji na tri načine: največ 

jih je integriranih v običajne skupine, manj v romske oddelke, kjer so vključeni samo romski 

otroci, ena enota vrtca pa vključuje le romske otroke. 

 V osnovne šole je bilo v šolskem letu 2007/08 vključenih 1.658 romskih učencev in ni 

homogenih oddelkov s samimi romskimi otroki. 

 Spomladi leta 2004 so pristojni strokovni sveti Ministrstva za šolstvo in šport sprejeli 

Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Pri pripravi tega dokumenta 

je sodelovala tudi romska skupnost preko svojih predstavnikov – Zveze Romov Slovenije, 

aktivno pa je vključena tudi v njegovo implementacijo. Za spremljanje izvajanja ukrepov iz 

strategije in za pripravo letnih akcijskih načrtov je bila leta 2005 imenovana posebna 

skupina. Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto sprejme akcijski načrt, v katerem so 

predvidene aktivnosti ministrstva, Zveze Romov Slovenije, javnih zavodov, šol itn. Na 

podlagi akcijskega načrta so bile v preteklih letih izvedene naslednje aktivnosti: 

- sprejet je bil izbirni predmet Romska kultura, 

- sprejet je bil poklicni standard romski pomočnik in romski koordinator,  

-  vsako leto so izvedeni programi medkulturnega sožitja (Zveza Romov Slovenije), 

- vsako leto se izvajajo izobraževanja učiteljev (Zavod za šolstvo, Center za poklicno 

izobraževanje), 

- izvedeni so bili strokovni posveti na temo vključevanja romskih učencev v sistem vzgoje 

in izobraževanja, 

- vzpostavljena je bila mreža šol, v katero so vključeni učenci Romi z namenom izmenjave 

izkušenj in primerov dobre prakse (Zavod za šolstvo, Center RS za poklicno 

izobraževanje), 

- izdana so gradiva v romskem jeziku. 

Republika Slovenija posebej obravnava in šolam priznava ugodnosti za vzgojo in 

izobraževanje romskih učencev. Za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci 

Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem procesu namenja dodatna finančna sredstva, ima 

ugodnejše normative za oddelke z Romi, posebej financira prehrano, učbenike, ekskurzije 
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itn., financiralo je razvojno-raziskovalne naloge, povezane s problematiko uspešnejšega 

vključevanja učencev Romov ter standardizacijo romskega jezika kot podlago za poučevanje 

romskega jezika.  

Od leta 2003 do leta 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport sofinanciralo razvojno 

raziskovalni projekt z naslovom Zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje romskih otrok 

in njihovih družin, ki ga je v izbranih osnovnih šolah izvajal Pedagoški inštitut. Poleti 2006 pa 

se je zaključil tudi razvojno raziskovalni projekt z naslovom Standardizacija jezika Romov v 

Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje, ki ga je izvajala Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani. Od oktobra 2006 do septembra 2008 je na Fakulteti za družbene vede 

v okviru ciljno-raziskovalnih programov potekal projekt Reševanje romske problematike v 

Sloveniji s poudarkom na socialni inkluzivnosti Romov v šolski sistem. 

 Dne 31. 5. 2008 so mladi romski intelektualci in študentje ustanovili društvo Romski 

akademski klub (RAK). Člani kluba so v statut med drugim zapisali, da bodo ozaveščali 

pripadnike romske skupnosti in Sinte o pomenu znanja in izobraževanja.  

 

 

Zaposlovanje 

Število Romov v evidenci brezposelnih se spreminja, konec decembra 2007 je bilo v 

evidenci brezposelnih zabeleženih 2.069 Romov (od teh 1.060 žensk).  

V letu 2007 je bilo v ukrepe  Aktivne politike zaposlovanja vključenih 1.891 brezposelnih 

Romov (nekateri v več ukrepov), 320 Romov se je redno zaposlilo.  Dejanska številka 

brezposelnih oz. zaposlenih Romov temelji  samo na oceni svetovalcev zaposlitev, saj se 

beleži v posebne evidence le tiste, ki se sami opredelijo za Rome in želijo biti obravnavani 

kot posebna etnična skupina. Vse ostale, ki se ne želijo opredeliti kot Romi, se obravnava 

enako kot ostale brezposelne osebe. 

 

Kljub relativno slabi sliki, ki jo kažejo podatki o registriranih brezposelnih Romih, pa 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ocenjuje, da je na tem področju v nekaj letih 

prišlo do številnih pozitivnih sprememb, od katerih so nekatere že jasno razvidne, druge pa 

se bodo pokazale v naslednjih letih. V prvo skupino sprememb gre šteti večje število 

zaposlitvenih programov, ki so posebj namenjeni Romom, večje število prilagojenih in njim 

namenjenih programov javnih del (konkretno: programi iz skupin Romi za Rome) in večjo 
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soudeležbo Romov pri vsebinskih opredelitvah razvojnih programov. Najpomembnejši 

kvalitativni premiki v spremembi položaja Romov na trgu delovne sile 

pa bodo pozitivno korelirali le z zvišanjem njihove izobrazbene strukture in poklicne 

usposobljenosti, kar pa je že zaznavno pri mlajši generaciji te populacije. 

Med temeljnimi vprašanji celotne družbene integracije Romov je ravno vprašanje njihove 

zaposlenosti. Zaposlitev ni le nujen pogoj za zagotavljanje osnovnih eksistenčnih možnosti, 

temveč tudi eden od osnovnih pogojev za izboljšanje njihovega celotnega družbeno-

ekonomskega položaja. 

Po podatkih, ki jih povzemamo po diplomski nalogi Romi v Sloveniji avtorice Helene Okoren, 

se Romi preživljajo: 

 iz redne zaposlitve      13 % 

 iz priložnostne oz. sezonske zaposlitve    25 % 

 iz neorganizirane zaposlitve(nabiranje surovin, zelišč …) 41 % 

 iz pomoči (otroški dodatek, denarno socialna pomoč,  

dodatek iz naslova brezposlenosti …)    74 % 

 drugi viri ( Rdeči križ, Karitas)     13 % 

 na družbeno nesprejemljive načine (kraja, prosjačenje) 6 % 

 

Če pogledamo problem zaposlovanja Romov na trgu delovne sile, imamo v Sloveniji 

nekatere specifičnosti: 

 nimamo natančne evidence, kolikšno število brezposelnih pripada romski skupnosti, saj 

se Romi ne vnašajo v evidenco brezposelnih kot pripadniki romske skupnosti, ampak se 

lahko tak podatek pridobi le s pomočjo tipičnih romskih priimkov in osebnega 

poznavanja strank, kar izkrivlja točnost podatka. 

 V  septembru 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 2.193 Romov, kar 

predstavlja 2,5 % vseh registriranih brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji. 

 Število Romov je tako le ocenjeno, saj se v evidenci beležijo le tisti, ki to želijo. 

 Določene vrste socialnih pomoči,  ki jih lahko dobijo državljani Slovenije, so zakonsko 

vezane na status brezposelnosti prejemnikov teh pomoči, ki ga dokazujejo s prijavo na 

zavodu. Tako so na zavodu prijavljene tudi osebe, za katere ni nujno, da iščejo delo, 

ampak so prijavljene le zaradi uveljavljanja socialnih pravic, med katerimi je tudi 

precejšen delež Romov. 
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 Splošna slika brezposelnosti Romov kaže na koncentracijo Romov na nekaj območij, 

predvsem v Prekmurju in na Dolenjskem, kar predstavlja tudi regionalni problem. 

Izobrazbena 

struktura Romov je dejansko izredno slaba – na področju Dolenjske 98,2 % 

brezposelnih Romov nima končane osnovne šole, na področju Prekmurja pa 90 %. 

Število registrirano brezposelnih Romov se z leti zvišuje v absolutnem in relativnem 

številu. Po informacijah območnih služb in uradov za delo, kjer so prijavljeni 

brezposelni Romi, imajo nekateri delodajalci dejansko odklonilen odnos do Romov. 

Kljub temu je glavni vzrok visoke brezposelnosti Romov prav njihova izredno nizka 

izobrazbena struktura. S tako izobrazbeno strukturo so možnosti pridobitve ali ohranitve 

zaposlitve relativno majhne. 

 

Pomembno pa je tudi, da opozorimo na obstoj razlik tudi med Romi. Lahko rečemo, da 

obstaja manjši del Romov, ki so se že zelo dobro integrirali v okolje večinskega prebivalstva, 

hkrati pa ohranjajo svoje kulturne, jezikovne značilnosti,  in večji del Romov, ki živijo ločeno 

v okviru svojih skupnosti in se težje vključujejo v drugo okolje. Izločenost iz enakopravnih 

konkurenčnih možnosti na trgu dela jih tako vedno bolj potiska v družbeno periferijo. 

 

V preteklih letih je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na področju trga dela in 

zaposlovanja izvajalo številne programe, ki so bili usmerjeni na ciljno populacijo 

brezposelnih 

Romov: 

- »Romi in brezposelnost v Pomurju«; 

- »Enakost možnosti zaposlovanja za Rome – naš skupni izziv«; 

- Projekt »Razvoj modelov za izobraževanje in usposabljanje Romov z namenom zagotoviti 

- povečanje rednega zaposlovanja«; 

- Phare programi, namenjeni Romom; 

- V okviru Pobude skupnosti EQUAL sta bili financirani dve razvojni partnerstvi: Razvojno 

partnerstvo Romski zaposlitveni center ter Razvojno partnerstvo Romski izobraževalno-

informativni center; 

- Čezmejno socialno partnerstvo MEDIATOR – program Interreg III A; 

- Programi aktivne politike zaposlovanja, ki so vključevali tudi programe zaposlovanja 

Romov; 
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- Nacionalni programi javnih del.  

 

 

Zdravstveno varstvo 

Na podlagi Programa ukrepov za pomoč Romom iz leta 1995 so bile s področja 

zdravstvenega varstva realizirane naslednje naloge: 

- ustanovljena je bila posebna projektna delovna skupina za izboljšanje zdravja in 

preventivnih nalog za Rome, ki je pripravila posvet s predstavniki Zveze Romov 

Slovenije in zdravstvenih zavodov na terenu. Svoje delovanje je skupina nadaljevala v 

smeri spodbujanja zdrave prehrane med romskimi otroci; 

- Center za nalezljive bolezni pri Inštitutu za varovanje zdravja RS je proučeval vidike 

dostopnosti zdravstvene službe, ki izvaja cepljenje in leta 2000 zbral podatke o 

»precepljenosti« predšolske in šolske generacije Romov. Z analizo podatkov so 

ugotovili, da je delež cepljenih otrok (proti vsem boleznim) precej nižji kot je slovensko 

povprečje; 

- Pomursko društvo za boj proti raku je v okviru projekta PHARE (promocija zdravja v 

lokalni skupnosti) poskusno izvedlo 5 delavnic za spodbujanje zdravega načina življenja 

med romskim prebivalstvom (Pušca). Leta 2005 je Pomursko društvo za boj proti raku v 

okviru projekta PHARE izvedlo raziskavo življenjskega sloga Romov; 

- V letu 2009 je Ministrstvo za zdravstvo sofinanciralo inovativni pristop krepitve zdravja 

v romski skupnosti »Roma«, katerega nosilec je Pomursko društvo za boj proti raku. 

- Institucije in službe, ki delujejo v okviru sistema zdravstvenega varstva (bolnišnice, 

zdravstveni domovi, patronažna služba) redno skrbijo za zdravstveno varstvo Romov; 

- Rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

romske skupnosti (ZZV Murska Sobota; 2007) so potrdili predvidevanja o nekaterih 

značilnostih romske skupnosti: nizka izobrazbena struktura, visoka stopnja 

nezaposlenosti, slabo socialno ekonomsko stanje, premajhna udeležba v preventivnih 

programih ter prisotnost  kroničnih bolezni. Vse to prispeva k neenakostim v zdravju 

Romov. Raziskava predstavlja osnovo za pripravo programov in projektov za krepitev 

zdravja oz. zmanjševanje neenakosti v zdravju; 

- Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 

omogoča za socialno najbolj ogrožene posameznike in po njih zavarovane družinske 

člane, ki nimajo v celoti zagotovljenih pravic iz zdravstvenega zavarovanja iz drugega 
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naslova, in če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, da lahko od 1. 

1. 2009 uveljavljajo pravico do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 

ki se zagotavlja iz proračuna RS. 

- V letu 2008/2009 Ministrstvo za zdravje preko razpisa Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost sofinancira raziskavo Ocena rabe zdravstvenih storitev v populaciji romskih 

žensk in otrok – 

prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju«.  

- Ministrstvo za zdravje je s partnerji v letu 2008 organiziralo prvo nacionalno konferenco 

o zdravju Romov z naslovom Zmanjševanje neenakosti v zdravju romske populacije, ki 

je potekala v Radencih. V letu 2009 je v Novem mestu potekala druga nacionalna 

konferenca z naslovom Zdravje romskih žensk in leta 2010 v Kočevju  tretja z naslovom 

Zdravje romskih otrok. 

- Še enkrat izpostavljamo Zakon v romski skupnosti, ki v  v 3. členu med drugim določa, 

da Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih pravic tudi na področju 

zdravstvenega varstva. Zdravje Romov je zaradi specifičnosti romske populacije odvisno 

le od javnega zdravstvenega varstva. 

 

Ministrstvo za zdravje pričakuje povečanje ustreznih aktivnosti za ozaveščanje javnosti o 

nujnosti reševanja problemov, s katerimi se Romi srečujejo v vseh segmentih družbe. 

 

Primer dobre prakse:  

Primer dobre prakse s področja zdravstvenega varstva je priprava Strategije za krepitev 

zdravja in akcijski načrt za zmanjševanje neenakosti v zdravju v pomurski regiji, ki ga je pripravil 

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota v sodelovanju s Flamskim inštitutom za krepitev 

zdravja. 

Splošni cilj tega načrta je izboljšati zdravstveno stanje regionalnega prebivalstva in tako 

zmanjšati razlike v zdravju med regijami, po drugi strani pa načrt obravnava tudi 

neenakost v zdravju znotraj regije. S pomočjo programa za krepitev zdravja, ki je usmerjen 

predvsem na posameznika in ranljive skupine prebivalstva, si prizadeva vplivati na 

neenakost v zdravju. 

Pomembna ciljna skupina  v strategiji so tudi Romi. Za krepitev zdravega življenjskega sloga 

manjšin in etničnih skupin s poudarkom na Romih pa so razvili še pomembne specifične 

cilje: 
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- spodbuditi romsko skupnost k sodelovanju pri obravnavi posamezne zdravstvene 

problematike s pomočjo pristopa prenosa odgovornosti;  

- identificirati zdravstvene potrebe romske skupnosti (z oblikovanjem in izvedbo raziskav 

o načinu življenja, ki bodo periodično ponovljene, in z usposabljanjem romske 

skupnosti, da bi sama identificirala svoje potrebe); 

- povečati stopnjo kulturno ustrezne politike krepitve zdravja za romsko skupnost  

(z izdelavo in izvedbo programa krepitve zdravja za romsko skupnost, pri katerem bodo 

Romi aktivno sodelovali);  

- povečati udeležbo pri programih preventivne zdravstvene oskrbe med Romi (z 

vključitvijo preventivnih zdravstvenih storitev v programe za krepitev zdravja za Rome 

in usposabljanjem zdravstvenih delavcev iz preprečevalne dejavnosti za delo z Romi). 

 

Čeprav je načrt oblikovan posebej za pomursko regijo, lahko služi kot pobuda in kot primer 

uporabe pristopa strateškega načrtovanja za določanje prednostnih nalog, oblikovanje 

strategij in ciljev z razvoj ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju ogroženih skupin 

prebivalstva, tudi za romsko populacijo. 

 

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 omogoča 

socialno najbolj ogroženimposameznikom in po njih zavarovanim družinskim članom, ki 

nimajo v celoti zagotovljenih pravic iz zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, da lahko od 1. 1. 2009 

uveljavljajo pravico do plačila razlike do polne vrednosti zdravstevnih storitev, ki se 

zagotavlja iz proračuna RS. 

Rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

romske skupnosti, ki je bila leta 2006/2007 opravljena po enotni metodologiji kot 

nacionalna raziskava Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

romske skupnosti kažejo na to, da je tretjina odraslih Romov predebelih in ima povišan tlak, 

petina ima zvišan holesterol, najpogostejše so bolezni in okvare hrbtenice, sklepov in 

bolezni pljuč (bronhitis, astma) (Varga in Friškič 2013). 
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2. Metodologija raziskovanja  
 

 Slika 1: Zemljevid in osnovni podatki o Jugovzhodni regiji Slovenije 

 

 

 

 

Na območju Jugovzhodne regije Slovenije živi okoli 3830 

Romov. Najštevilčnejša romska skupnost živi na področju 

Novega mesta ter občin Škocjan in Šentjernej (skupno 

okoli 1.400 prebivalcev). Živijo v 12 naseljih, v katerih so 

pogoji bivanja zelo različni. Praviloma niso zagotovljeni 

niti osnovni bivanjski pogoji. Le redka naselja so 

komunalno urejena in imajo infrastrukturo, ki omogoča normalne življenjske razmere. Večina 

odraslega prebivalstva je nepismena, odvisna od priložnostnega dela in denarno socialne 

pomoči. Med mlajšimi odraslimi se veča interes za dokončanje osnovne šole, samo redki 

posamezniki pa razmišljajo o pridobitvi poklicne izobrazbe. Starejši odrasli se redko 

vključujejo v različne krajše izobraževalne programe. Število otrok, ki bolj redno obiskujejo 

osnovno šolo, se povečuje, še vedno pa le posamezniki zaključijo 9. razred. Večina, med 

njimi zlasti dekleta, zapusti šolske klopi takoj, ko izpolnijo šolsko obveznost.  

Izobrazbena struktura Romov je dejansko izredno slaba, saj po podatkih Zavoda za 

zaposlovanje Slovenije in Centrov za socialno delo (2005) kažejo, da kar 95 % brezposlenih 

Romov nima končane osnovne šole. Število brezposlenih Romov se z leti zvišuje. Po 

informacijah območnih služb in uradov za delo, kjer so prijavljeni brezposleni Romi, imajo 

NA KRATKO o regiji: 

Jugovzhodna Slovenija ob meji 

s Hrvaško 

Površina 2.675 km2  

Prebivalstvo: 142.554 

Ekonomsko močna regija 

Glavne industrije:  

 farmacevtska 

 avtomobilska 

 elektroindustrija 

 druga lahka industrija 

Slikovita pokrajina:  

 griči & prostrani gozdovi 

 vinogradi 

 zdravilišča, terme in 

wellness 

 reki Krka in Kolpa 
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nekateri delodajalci odklonilen odnos do Romov. Kljub temu je glavni razlog visoke 

brezposlenosti Romov prav njihova izredno nizka izobrazbena struktura. S tako izobrazbeno 

strukturo so možnosti pridobitve ali ohranitve zaposlitve relativno majhne. 

Pri izvedbi intervjujev smo se osredotočili na dve večji romski naselji v našem lokalnem 

okolju. Metodologija raziskave je predvidevala, da zajamemo v vzorec tako mestno kot 

podeželsko prebivalstvo. Zato smo v vzorec zajeli prebivalce primestnega naselja Brezje, ki 

je tudi največje romsko naselje v MO Novo mesto in šteje 313 Romov. Drugo največje 

romsko naselje v lokalnem okolju, pa je naselje Šentjernej v Občini Šentjernej, šteje 140 

prebivalcev in je tipičen primer podeželjskega okolja. Ker pa smo želeli pridobiti mennja 

posameznikov iz različnih romskih naselij v lokalnem okolju, smo k sodelovanju povabili 

tudi Rome iz naselij: Stranska vas, Šmihel, Ruperč Vrh, Otočec. 

 

Table 1. Starostna struktura in tipi  bivališč romov po naseljih v Mestni občini  Novo mesto 

Spol            
0-6 6-15 15-18 18-45  45-65 UP 65 

Skupaj 

Romov 

Število 

družin 

M  Ž M  F M  F M  F M F M F 

Naselja 

JEDINŠČICA 5 4 7 8 4 1 7 8 3 4 0 1 52 12 

GOTNA VAS 4 6 5 7 0 0 6 8 1 1     38 8 

ŠMIHEL 12 8 10 13 3 5 23 17 9 5 0 2 107 28 

NOVO MESTO     2   1 1 3 3 1 1 0 0 12 3 

OTOČEC 3 4 4 2 0 1 3 2 2 2 0 0 23 4 

STRANSKA VAS 5 9 6 3 2 1 15 11 6 6 0 1 65 19 

ŽABJAK    18 32 30 41 4 9 68 65 5 6 2 5 285 74 

BREZJE 36 21 46 40 11 10 61 60 13 13 1 1 313 73 

Skupaj po spolu 83 84 110 114 25 28 186 174 40 38 3 10 895 221 

Skupaj NM 167 224 53 360 78 13 895 221 
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Tipi bivališč 

 
 
Naselja   hiša baraka stanovanje 

prikolica, 

kontejner 
vagon 

JEDINŠČICA 2 18 - - - 

GOTNA VAS 3 3 - - - 

ŠMIHEL - 2 - 2 - 

NOVO MESTO 1 - 4 - - 

OTOČEC 5 - - - - 

STRANSKA VAS 11 4 - - - 

ŽABJAK    40 83 - 4 1 

BREZJE 9 11 8 - - 

Skupaj NM 67 108 12 6 1 

Vir: Osnutek strategije reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava, 

2013 

 

Pridobivanje in izbor sodelujočih v raziskavi  

Empirično raziskavo smo izvedli z vodenimi intervjuji z Romi in dvema fokusnima skupinama 

Prva fokusna skupina je bila sestavljena iz 13 udeležencev (12 žensk in 1 moški). Udeleženci 

so bili romski pomočniki iz jugovzhodne Slovenije, zaposleni v osnovnih šolah. Večina 

udeležencev je bilo Romov. Vsi so sodelovali pri vsaj enem izobraževalnem program, ki je 

potekal v RIC-u Novo mesto. Brez težav smo jih zbrali skupaj in jih motivirali za sodelovanje 

v fokusni skupini. 

 

Drugo fokusno skupino je sestavljalo devet članov iz različnih področij dela z romsko 

populacijo kot je bilo predlagano s strani vodje delovnega paketa (WP). Potencialne 

udeležence fokusne skupine smo povabili k sodelovanju preko elektronske pošte in 

telefona. RIC Novo mesto je vključen v veliko programov, kjer sodelujejo Romi iz lokalnega 

okolja, zato nismo imeli težav z iskanjem udeležencev. Ker pa so fokusne skupine potekale v 

poletnem času, se nekateri udeleženci fokusne skupine niso mogli udeležiti zaradi letnih 

dopustov.  Udeleženci druge fokusne skupine so bili: socialna delavca, eden zaposlen na 

Centru za socialno delo Novo mesto in drugi na osnovni šoli, oba pa sta povezana s 

socialnim delom in nudenjem podpore za vodenje gospodinjstva med romsko populacijo. 
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Pri fokusni skupini je sodeloval še predstavnik romske nevladne organizacije, romski 

novinar nacionalne radiotelevizije, romska svetnica, dva strokovnjaka na področju 

izobraževanja odraslih Romov, sociolog, ki raziskuje različne vidike življenja Romov in 

pomočnik načelnika Policijske postaje Novo mesto z več kot 20-letnimi izkušnjami na 

področju dela z Romi. Prvo fokusno skupino smo izpeljali 27. junija 2013, drugo pa 3. julija 

2013. Prva je potekala eno uro in pol, druga pa dve uri in pol. Prva fokusna skupina se je 

osredotočila na zastavljena vprašanja, v drugi skupini pa se je večkrat razpravljalo tudi o 

drugih temah v povezavi z Romi.  

 

Intervjuvali smo 20 oseb, ki smo jih izbrali na podlagi kriterijev, ki jih je določala enotna  

metodologija raziskave (npr. spol, starost). Največ (13) intervjujev smo izvedli v dveh 

največjih romskih naseljih v našem lokalnem okolju: Brezje in Šentjernej. Ostalih sedem 

intervjujev smo opravili z Romi iz ostalih romskih naselij:  Stranska vas, Šmihel, Ruperč Vrh, 

Otočec, saj smo želeli v vzorec pridobiti posameznike iz različnih naselij in tako pokriti 

celotno lokalno okolje (tako mestno kot podeželsko). 

 

Glavne značilnosti anketirancev: 

- nekateri živijo v naseljih v bližini mesta, večina pa na podeželju, 

-  večina anketirancev je brezposelnih in prejema socialne tranferje. 

 

Za sodelovanje smo animirali Rome, ki so udeleženci naših programov ali pa so z RIC-em 

Novo mesto že kako drugače sodelovali (npr. zaposlitev ipd.). 

Ugotavljamo, da je možnost sodelovanja Romov v intervjujih in njihova uspešnost zelo 

odvisna od zaupanja med njimi in RIC-em. Kljub temu da nas poznajo, so bili nekoliko 

negotovi in prestrašeni, da če nam bodo preveč povedali o svojih družinskih financah, da 

bodo izgubili socialne transferje. Nekateri so bili tudi skeptični glede snemanja pogovorov, 

ena intervjuvanka je zavrnila snemanje. Intervjuje sva izvedli strokovni sodelavki RIC-a. 

Pogovori so potekali pri intervjuvancih doma, zato so bili pri nekaterih prisotni tudi drugi 

družinski člani ali  pa je bil v ozadju hrup, glasna glasba ... Pogovori so trajali približno 45 

minut.  

Pri nekaterih intervjuvancih je bilo na podlagi urejenosti doma in življenjskega standard 

razvidno, da prikrivajo dohodke.  

Karakteristike intervjuvancev: 
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spol 
moški ženski   

10 10   

starost 
18–25 26–34 35+ 

7 6 7 

izobrazbena 
struktura 

nedokončana 
OŠ 

končana OŠ 
*
V vzorcu je visok 
odstotek Romov 

s končano OŠ.         

12 8* 

status 
brezposeln zaposlen 

invalidsko 
upokojen 

16 3 1 

 

3. Rezultati raziskave 

3.1 Viri dohodka 
Po podatkih iz intervjujev znašajo mesečni prihodki na romsko družino od 300 do 1.500 

evrov. Pet družin prejema s pomočjo socialnih transferjev 500 evrov in manj, deset družin 

ima prihodek med 500 in 1.000 evri, pet intervjuvanih družin ima več kot 1.000 evrov 

mesečnega prihodka.  

Večina intervjuvancev je kot glavni vir dohodka navajala socialne transferje, in sicer 

denarno socialno pomoč in otroški dodatek, kar uveljavljajo preko Centra za socialno delo. 

Denarna socialna pomoč se med vprašanimi giblje od 160 do 640 evrov. V povprečju znaša 

denarno socialna pomoč na družino 400 evrov mesečno.  Otroški dodatek med intervjuvanci 

predstavlja od 100 do 600 evrov mesečnega prihodka na družino. Najvišji otroški dodatek 

prejema družina s sedmimi otroki. 

Štirim vprašanim je redni dohodek plača, v povprečju 600 evrov na mesec, eni intervjuvanki 

invalidska pokojnina v višini 360 evrov na mesec. V  dveh družinah intervjuvancev je 

dohodek tudi partnerjeva plača (v eni družini sta zaposlena oba s partnerjem) in prav tako v 

dveh družinah plača hčerke ali sina (med 480 in 600 evri) ali  mamina pokojnina po 

pokojnem možu (300 evrov).                                                

 V štirih družinah intervjuvancev je redni mesečni prihodek tudi dodatek za izobraževanje 

glede na dejansko prisotnost (op.a. 6 evrov/dan), in sicer otrokom – mlajših odraslim – v 
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programu Osnovna šola za odrasle. Ta dodatek se v omenjenih družinah giblje med 130 in 

250 evri. 

Mesečni prihodki se v nekaterih družinah povečujejo tudi s pomočjo denarne socialne 

pomoči hčera ali sinov, saj živi več generacij skupaj. Poleg rednih mesečnih dohodkov je 

med moškimi intervjuvanci zaznati kot občasne vire dohodka nabiranje gozdnih sadežev, 

zbiranje kosovnih odpadkov in železa, priložnostna dela ali pomoč na kmetiji, v enem 

primeru prejemanje najemnine, pri dveh ženskih intervjuvankah pa je bila izpostavljena 

prodaja oblačil na terenu in modno šiviljstvo. Občasni viri dohodka se gibljejo med 20 in 

300 evri. 

Raznolikost družinskih prihodkov je odvisna tudi od sestave družine. Zanimiva ugotovitev je 

povezanost, občutek soodvisnosti med družinskimi člani in med generacijami. Vsak od njih 

prispeva kolikor, lahko oz. zmore.  

V posameznih primerih je bilo zaznati (glede na urejenost doma in življenjski standard 

vprašanih) prikrivanje dohodkov. 

Nekateri so navedli tudi primere, zakaj niso upravičeni do denarne socialne pomoči. 

»Ne dobimo socialne podpore zaradi dediščine (od mame sem podedoval hišo in premoženje) in 

edini prihodek nam je otroški dodatek – 450 eur.« (SI-I-19M32) 

»Ker imamo avto, ne dobivamo socialne podpore.« (SI-I-04Ž45) 

 

3.2 Vzorci potrošnje 
Večina vprašanih se z navedenimi mesečnimi prihodki težko preživi skozi mesec: 

 » Iz meseca v mesec težko pridem. Izposodit si ga grem k sestri brez obresti.« (SI-I-03M24) 

»Denarja nimamo dovolj in se je že večkrat zgodilo, da nam ga je zmanjkalo. Brskali smo po 

kontejnerjih, in če je potrebno, grem tudi kaj ukrast. Strah nas je, da bi nas kdo dobil, ampak 

človek ne pomisli, ker če ima družino za preživeti in otroke, ki so lačni, mora ukrepati. Nikoli me 

še niso dobili pri kraji.« (SI-I-06M34) 

 

So pa tudi redki primeri posameznikov, ki jim uspe razporediti denar skozi cel mesec. 

»Za cel mesec mi zadostuje, ker razporejamo denar. Za račune posebej, za hrano posebej, 

preračunati je potrebno. Skupaj s partnerjem razpolagava z denarjem«. (SI-I-08Ž52) 
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»Ta denar nam trenutno zadostuje, in če bi bilo vedno tako, bi bilo dobro.« (SI-I-17Ž24) 

Glavnino prihodkov vprašani porabijo za:  

- prehrano,  

- plačilo položnic (voda, elektrika, telekomunikacijske storitve, zavarovanje),  

- tobak, 

- gorivo. 

Obstajata dve nakupovalni praksi med Romi. Nekateri intervjuvanci in udeleženci fokusnih 

skupin so poročali, da Romi večji nakup opravijo enkrat mesečno (takrat kupujejo vse v 

izobilju), ko prejmejo socialne transferje. Nakupovanje hrane v večjih količinah nam 

ponazarjata ti dve izjavi: 

»Težko se preživimo čez cel mesec. Ko dobimo denar nakupimo hrano za cel mesec in jo 

shranimo (pospravimo v skrinjo). Skupaj načrtujemo, kaj bomo kupili in skupaj gremo v 

trgovino.« (SI-I-05M24) 

 »Tega denarja nimam dovolj, ne zadostuje za cel mesec. Ko dobim denar, grem v trgovino, 

nabavim za prehrano. To mi zadostuje za 14 dni. Ko dobim denar, sama odločim, kaj bom 

kupila, ker sem najboljša gospodinja.« (SI-I-08Ž52) 

 

Večina nakupuje dnevno. To je povezano s tem, da težko pridejo skozi mesec, po drugi strani 

pa nekateri nakupujejo dnevno zato, ker nimajo hladilnikov ali hladilnih skrinj za 

shranjevanje večih zalog hrane. Problem dnevnega nakupovanja se kaže v tem, da zapravijo 

več kot bi sicer, saj kupijo tudi drugo, kar trenutno ne potrebujejo. 

»… hodijo vsakodnevno v trgovino po hrano, da jo lahko še isti dan porabijo, skuhajo, spečejo 

meso. Kjer so urejena naselja, si lahko naberejo tudi malo večjo količino, ker imajo kam 

pospraviti (hladilniki, skrinje), da imajo vsaj za en teden. Je pa veliko družin, ki so primorane 

vsak dan iti v trgovino in je s tem tudi večja poraba denarja, ker ne kupiš samo tistega, kar rabiš, 

ampak še druge stvari.« (SI-FG-2) 

 

Šest intervjuvancev (so zaposleni ali pa so zaposleni njihovi partnerji) poroča, da zelo veliko 

denarja porabijo za prehranjevanje v restavracijah. Ena od vprašanih tudi do 700 evrov 

mesečno. Ti so zaposleni ali pa so zaposleni vsaj partnerji. 

 »Zelo pogosto hodimo v restavracije, ampak v nizkocenovne.« (SI-I-18M29) 
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»Veliko se prehranjujemo zunaj, gremo na kakšno večerjo, cena je pa odvisna od gostilne.« (SI-I-

17Ž24) 

 

Na drugi strani pa osem romskih družin poroča, da si tega ne morejo privoščiti, ker so 

brezposelni. 

»Ne hodimo ven jest, ker je za to potreben denar. Za ta denar lahko v trgovini veliko več kupim.« 

(SI-I-05M24) 

»Ne hodimo v gostilno, ker je predrago.« (SI-I-06M34) 

»Nikoli, niti na kavo.« (SI-I-08Ž52) 

 

Za plačilo položnic za vodo porabijo od 30 do 50 evrov na mesec, za plačilo elektrike v 

povprečju 80 evrov na mesec, o plačilu komunalnih storitev poročajo le redki. Za plačilo 

zavarovanj (zdravstveno ali avtomobilsko) porabi družina povprečno 40 evrov na mesec. 

Glede na mesečne prihodke dosti zapravijo tudi za telekomunikacijske storitve (telefonija, 

internet ...), in sicer od 5 do 50 evrov mesečno oz. v povprečju 30 evrov na družino. 

Skoraj tretjina vprašanih je poročala, da za nakup cigaret mesečno porabijo od 45 do 200 

evrov.  

»2 škatli na dan, 190 evrov.« (SI-I-07Ž41) 

»1 škatla na dan; če mi zmanjka denarja, ne kupim cigaret, ampak hrano.« (SI-I-08Ž52) 

 

Gorivo predstavlja pri večini vprašanih kar visok mesečni strošek, od 50 do 100 evrov oz. v 

povprečju poročajo o 80 evrih mesečnega stroška za gorivo. To lahko povežemo z življenjem 

na periferiji in oddaljenostjo ali pa po drugi strani z odgovori mlajših odraslih Romov, ki so 

zaposleni ali pa so zaposleni njihovi starši in si to lahko privoščijo oz. radi potujejo, gredo 

naokoli. 

 

Za nakup oblačil večina vprašanih ne porabi veliko denarja, kar potrjujejo tudi naslednje 

izjave:  

»Ko imamo denar, sproti kupujemo. Kupujemo v ugodnejših trgovinah cca. 30 eur na mesec.« 

(SI-I-05M24) 

»Obleke kupujemo na kakšnih tržnicah čez mejo, da je blago ugodnejše.« (SI-I-18M29) 
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Zanimalo nas je tudi, kolikšen delež prihodkov porabijo za šolanje svojih otrok. Poročajo, da 

otrokom kupijo šolske knjige, za katere na leto porabijo od 40 do 70 evrov, ter mesečno 

plačilo šolske prehrane, ki varira od 30 in 50 evrov,  nekateri imajo šolsko prehrano 

subvencionirano.  

 

Glede prirejanja rojstnodnevnih zabav in porabe denarja zanje vprašani odgovarjajo, da 

zabav ne prirejajo, ker so predrage ali pa prirejajo le zabave v družinskem krogu, za katere 

porabijo od 40 evrov (za torto) do 500 evrov.  

»Rojstnih dni ne praznujemo in ne kupujemo daril, ker je predrago.« (SI-I-12M55) 

»Na zabavo ne grem, tudi če sem povabljena, ker ne morem na zabavo praznih rok. Sami pa 

zabav ne prirejamo, ker ni denarja.« (SI-I-08Ž52) 

»Velikih zabav ne prirejamo, morda kakšno manjšo za otroka za rojstni dan, piknik s torto, 100 

eurov.« (SI-I-09Ž31) 

»Prirejamo zabave v družinskem krogu. Odojek, par piščancev, torta in to pride na zabavo 

približno 300 eurov«. (SI-I-18M29) 

 

Za darila običajno odštejejo od 20 do 30 evrov oz. če gredo na zabavo odnesejo darilo v isti  

vrednosti, kot so ga prejeli od dotične osebe. 

»… Če gremo na zabavo, kupimo darilo za 30 evrov oz. v vrednosti, kot ga mi prejmemo.« (SI-I-

07Ž41) 

»… Kupujemo majhna darila, simbolična, bombonjero. Za rojstni dan sem dobila zlato 

zapestnico, ogrlico in prstan (3.000 eur), kar so skupaj zbrali za darilo prijatelji in družina. Če 

kupujem kakšno večje darilo, vnaprej planiram, varčujem za ta namen.« (SI-I-15Ž52)  

 

O nakupih se partnerja medseboj posvetujeta in skupaj odločita, kaj bosta kupila. 

»Skupaj s partnerjem razpolagava z denarjem.« (SI-I-15Ž52) 

» Denarja ni dovolj. Skupaj z ženo odločava, kaj bova naredila z njim.« (SI-I-02M30) 

 

3.3 Vidiki ekonomske uspešnosti 
 

Med vprašanimi je na vprašanje, kaj bi z denarjem, če bi ga imeli veliko, zaznati različne 

vrednote. Kar štirje od vprašanih bi se izselili iz naselja, kar nazorno ponazarjajo naslednje 

izjave. 
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“Preselil bi se stran od naselja, če bi kupil staro hišo, bi jo prenovil  …” (SI-I-02M30) 

»Preselila bi se daleč od Romov, imela bi svojo zemljo, pa hišo. Želim se bolj civilizirati in tudi 

moji otroci, da bi se civilizirali, da bi nekaj dosegli. Da bi drugače zaživeli .« (SI-I-17Ž24) 

“Najprej bi se z družino izselil iz naselja, ker se ne počutimo dobro, ker imaš okoli sebe ljudi, 

okolico s, katero ne moreš živeti v sožitju. Dogaja se kriminal, prepiri, ljubosumje. Če hočeš 

dobro živeti, če hočeš civilizirano živeti, to ne moreš v romskem naselju.« (SI-I-18M29) 

Dvanajst intervjuvancev bi najprej poskrbelo za boljše bivanjske razmere, nekateri bi z 

gradnjo hiše za otroke poskrbeli za njihovo prihodnost. 

“Če bi imel veliko denarja, bi si zgradil lepo hišo, lepo kopalnico, dal bi ga otrokom, družini, 

plačal bi zdravje …” (SI-I-12M55) 

“Na bol’šem bi živela, hišo bi prenovili, zamenjali streho, uredili okolico  ...” (SI-I-20Ž19) 

“Če bi imela veliko denarja, bi položila asfalt okoli hiše, dala bi ga vnukom, da bi zgradili hišo 

poleg moje.” (SI-I-13Ž50) 

“Začel bi graditi hišo za svoje otroke. Uredil bi okolico hiše, naredil park.” (SI-I-19M32) 

 

Med šestimi vprašanimi Romi je zaznati, sda e ravno zato, ker živi več generacij znotraj ene  

družine skupaj, zavedajo medsebojne pomoči in medgeneracijske solidarnosti. Za svoje 

otroke bi naredili vse, zato veliko razmišljajo tudi o varčevanju za prihodnost svojih otrok. 

 “… nato varčevala na banki za sina in poskrbela za gospodinjstvo, da bi imela vse kar 

gospodinja rabi.” (SI-I-15Ž52) 

“… privoščil še vsem svojim bližnjim, sorodnikom, tistim, ki so vredni tega denarja. Nekaj bi ga 

razdelil tudi med prijatelje in s tem poplačal vse, kar so mi dobrega naredili v življenju.” (SI-I-

18M29) 

 

Nekaj jih navaja, da bi si privoščili potovanje, počitnice na morju, po en posameznik pa 

materialne dobrine kot so luksuzni avto ali oblačila. 

“… Kupil bi vikend za otroke in jih dobro preskrbel. Peljal bi jih na morje, potovanje.” (SI-I-

15Ž52) 

“… Kupil bi si lep, po možnosti terenski avtomobil (bolj udoben, varen, eleganten, luksuzni avto) 

…” (SI-I-18M29) 

 

Zanimivo je razmišljanje  dveh intervjuvancev o varčevanju in posojanju denarja: 
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“… Denar bi posojal Romom na obresti, ker je to prišlo že v navado, ampak obresti ne bi bile take 

kot običajno in bi potem ta denar vložil npr. v dobrodelne namene. Običajno gre za 100 % 

obresti in tudi več.” (SI-I-18M29) 

“… Varčevala bi pa na banki, da bi dobila obresti. In za to, da bi bil denar na varnem, da me ne bi 

oropali.” (SI-I-17Ž24) 

 

3.4 Varčevanje/investicije, krediti (formalni in neformalni)  

V glavnem poročajo, da ne morejo nič privarčevati, ker nimajo za sproti.  

“Ne varčujem, ker nimam kaj.” (SI-I-16M23) 

 “Nič se ne da privarčevati.” (SI-I-04Ž45) 

 “Privarčujem nič, ker ne morem in nisem še nikoli.” (SI-I-12M55)                                                                                                                                                                

 

Večina jih je svoje domove zgradila s pomočjo zbiranja in prodaje železa, ko se je dalo z 

železom še dobro zaslužiti. Sedaj so vsi brezposelni. 

“Nabiral sem železo in oče mi je pomagal, ker sam ne bi zmogel. 3 leta nazaj, ko sem gradil hišo, 

se je dalo zaslužiti z železom. Imel sem kombi in ga pobiral. Zdaj se pa ne da več, ker ga vsi 

pobirajo, tudi civili, in primanjkuje železa. Varčeval sem doma. Vsak mesec sva dajala na stran 

skupaj z ženo …” (SI-I-03M24) 

“… Prej smo v letu in pol privarčevali toliko, da smo naredili hišo, jo opremili in naredili fasado. 

Varčevali smo toliko, da smo vsak mesec kupili nekaj materiala. Izračunali smo, koliko ta 

material stane in vsak je dal nekaj denarja, da smo lahko kupili. Na banki nisem nikoli 

varčevala.” (SI-I-13Ž50) 

“Hišo sem gradil od l. 2003 večinoma sam.  Na začetku mi je pomagal zidar, potem sem pa sam 

gradil. Material sem plačeval po obrokih, ko sem imel, sem plačal. Če bi imel denar, bi varčeval 

na banki.” (SI-I-03M24) 

 

Posamezniki so omenjali, da mesečno varčujejo za otroka ali kadar načrtujejo nakup 

dražjega darila ali obnovo hiše oz. urejanje okolice. To potrjujejo naslednje izjave: 

“Privarčevala sem denar od socialne, kolikor sem lahko pustila čez mesec (enkrat 50, drugič 20, 

10 evrov) in se je nabralo. S tem sedaj prenavljam hiško …” (SI-I-20Ž19) 

“… Nato sem šel na banko in položil denar. Več kot 4 leta sem varčeval za hišo. Vsak mesec sem 

dajal na stran 100 eur. Nekaj sem varčeval na banki, nekaj pa doma.” (SI-I-19M32) 
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 “Vsakomesečno varčujemo za otroka (20-30eur/mesec). Kaj več ne moremo prihraniti, ker 

odplačujemo še material za hišo, ki smo ga vzeli na obroke …” (SI-I-09Ž31) 

 

Glede varčevanja doma ali na banki so mnenja različna. Nekateri nimajo zaupanja v 

poslovanje bank, kar ponazarjajo naslednje izjave:  

“Varčevali smo doma in ne na banki, ker na banki denar ni varen. Ni varen v tem smislu, ker če 

imaš denar na banki, si prikrajšan pri otroškem dodatku, plačaš višje davke. Boljše je, da imaš 

denar spravljen doma, da nima država vsega v evidenci.” (SI-I-18M29). 

“… Varčevali bi doma, na banki ne bi, ker banka vse pobere.” (SI-I-06M34) 

 

Po drugi strani pa imajo nekateri Romi pozitivne izkušnje s poslovanjem bank. 

“… Varčevala bi pa na banki, ji zaupam in mislim, da lahko vedno dobiš privarčevan denar 

nekako nazaj, tudi, če se kaj zgodi.” (SI-I-09Ž31) 

“… Če bi imel preveč denarja, bi varčeval na banki, da bi dobil obresti.” (SI-I-02M30) 

 

Izposojanje denarja je med Romi utečena praksa. Polovico vprašanih že ima izkušnjo z 

izposojo denarja oz. si ga nekateri redno izposojajo. Največkrat si ga izposojajo od 

prijateljev (tudi civilov), sorodnikov in sosedov brez obresti oz. brez vračila ali odslužijo z 

delom.  

 

Pogosti so primeri izposojanja denarja na obresti in v povezavi z nepravočasnim vračilom 

grožnje in nasilje. To potrjujejo naslednje izjave. 

“Velikokrat si denar tudi izposodim od različnih ljudi, večinoma so to naši ljudje. Denar nam 

izposojajo na 100 % obresti, če si izposodim 100 eur, moram vrniti 200 eur. Če denarja ne 

vrnemo v roku, ga pa še podvojijo. Če denarja ne moreš vrniti, pride lahko pa do konflikta. Lahko 

te pretepejo, poberejo, kar imaš …“ (SI-I-06M34) 

“… Dogajalo pa se je tudi to, da so jim tisti, od katerih so si sposodili denar, vse pobrali. Ker ko si 

sposodiš denar, moraš dat posojilodajalcu pooblastilo za bančni račun. Poznamo veliko Romov, 

ki posojajo denar na tak način. Tisti, ki imajo denar, vsi delajo tako.” (SI-I-05M24) 

 

Šest intervjuvancev si denarja še nikoli ni izposodilo od drugih (torej po neformalni poti). 

Redki posamezniki pravijo, da si denarja ne izposojajo, ker se zavedajo, da ga ne morejo 

vrniti. 
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“… Denarja si ne izposojam več, ker nimam, da bi ga potem vrnil.” (SI-I-12M55) 

“Nisem si še sposodil denarja, ker ga ne bi mogel vrniti.” (SI-I-16M23) 

 

Ali pa uberejo drugačne načine, kako preživeti skozi mesec:  

“Ko zmanjka denarja, se moramo nekako znajti, nekako pač gre …v trgovini mi dajo na puf ...” 

(SI-I-06M34) 

“… Če nam zmanjka denarja, grem dvignit na banko prihranke ali povečati limit. Nikoli pa si 

nisem še sposojala denarja od ljudi.” (SI-I-12M55) 

 

3.5 Odnos do bančnih storitev in pomoči za finančno upravljanje s 

premoženjem 
Večina vprašanih ne pozna bančnih storitev ali pa nezaupajo bančnim uslužbencem glede 

svetovanja.  

“Ne poznam nikogar, ki bi mi znal svetovati glede financ.” (SI-I-14Ž24) 

“Poznam svetovalce, ampak ne zaupam strokovnjakom, ampak samo sam sebi ...” (SI-I-03M24) 

“Nikoli še nisem zaprosil za kredit na banki in ne poznam nikogar, ki bi mi lahko svetoval  ... (SI-

I-06M34) 

 

Redki posamezniki pa so se z bančnimi uslugami že srečali: 

“Poznam svetovalca na banki in v preteklosti sem ga že spraševala za nasvete. Z nasveti sem 

bila zelo zadovoljna in če bom imela denar, ga bom položila na banko, ker doma te lahko 

oropajo.” (SI-I-15Ž52) 

“Ko smo gradili hišo, smo se sami pozanimali o možnostih. Povpraševali smo po trgovinah, kako 

lahko kupimo in kaj potrebujemo. Povedali so, da za nakup na obroke mora biti oseba 

zaposlena in da potrebujejo dokazilo o prilivih, ki smo ga dobili na banki.” (SI-I-09Ž31) 

 

3.6 Načrtovanje prihodnosti 
 

Imamo dva nasprotujoča se pola mnenj. Brezposelni Romi z veliko otrok glede prihodnosti 

niti niso zaskrbljeni in o prihodnosti sploh ne razmišljajo. So v stanju brezupnosti. 

“Ne razmišljam o prihodnosti, razmišljam samo za danes in za jutri.” (SI-I-06M34) 
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“Mogoče bo še slabše, kot je, o tem ne razmišljam. Če bi kaj imel, bi bolj razmišljal o tem.” (SI-I-

12M55) 

Na drugi strani pa tisti, ki so zaposleni ali pa so že kdaj bili zaposleni, zaskrbljujoče zrejo v 

prihodnost svojih otrok. Primeri izjav: 

 “Moral bi si poiskati službo in žena ravno tako, ampak služb ni. Imam 9,5 let delovne dobe in 

izkušenj. Če bo tako, kot je sedaj, bo zelo težko. Še tisti, ki imajo službo, jim je težko, kaj šele 

nam, ki smo brez.” (SI-I-06M34) 

“Če ne bo šlo drugače v prihodnosti, bo potrebno pa krast. Baker, železo. Če bo šlo stanje na 

slabše, kot gre sedaj, in če bo otrok brez hrane, mi ne bo preostalo drugega. Ko grem vprašati za 

delo in ko vidijo, da sem Rom, mi odgovorijo, da ni pogojev. Še tisti, ki imajo izobrazbo, ne 

dobijo službe, kako naj jo pa jaz dobim.” (SI-I-19M32) 

Nekateri Romi so celo kritični do samih Romov in sistema v državi, ki podpira nedelo: 

“Veliko Romov ne dela, ker se jim ne da in čakajo samo 21. v mesecu na socialno podporo in 

otroške doklade in porodniško. Tega ne podpiram in bi prekinila socialni denar do 50 leta, ker 

potem niso več sposobni za delo ... spremenila zakonodajo. To bi ukinila za vse, ne samo za 

Rome. Ker če dobivajo pomoči, prejmejo več denarja kot je osnovna plača in zato se jim ne da 

delati ...” (SI-I-15Ž52) 

“... Mislim, da same Rome ne bomo nikoli naučili, kako naj ravnajo z denarjem, ker vedno 

ravnajo po svoji presoji, vesti. Če bodo imeli veliko denarja, ga bodo veliko zapravili, ne glede na 

krizo, ki je morda v državi.” (SI-I-18M29) 

 

3.7 Zaključki in priporočila 
 

Zaključki iz intervjujev 

V Sloveniji socialni transferji oz. denarna socialna pomoč podpira nedelo, saj marsikdo, tudi 

Romi, prejmejo z denarno-socialno pomočjo več denarja kot je minimalna osnovna plača. 

Zato ni potrebe niti motivacije za delo. Ob tem se sprašujemo, kako torej povečati pozitiven 

odnos Romov do denarja in zaposlovanja? 
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Velika večina Romov živi v slabih bivanjskih okoliščinah, z nizko stopnjo kakovosti življenja. 

Na to vplivajo po eni strani nizki mesečni prihodki, po drugi strani pa neracionalna in 

neplanirana poraba denarja. Večina jih ob prejemu socialne podpore poskuša nakupiti hrano 

za cel mesec ali vsaj polovico meseca, za kar pa vemo, je potrebno zelo dobro načrtovanje in 

presojanje količin.  Največ denarja porabijo prav za nakup hrane, iz pogovorov smo izvedeli, 

da kupujejo pretežno že (delno) pripravljeno hrano, ki je posledično tudi dražja.  Tisti, ki 

imajo več denarja, se pogosto prehranjujejo zunaj. V povezavi s tem bi bilo potrebno 

ozaveščanje in usposabljanje Romov za pridelavo (npr. vrtičkarstvo), predelavo (npr. 

marmalade) in pripravo (kuhanje) hrane doma, kar bo pocenilo njihovo porabo denarja za 

hrano in zagotovo vplivalo na boljšo kakovost življenja (zdrav način prehranjevanja, manj 

bolezni …) Zadnja dva pristopa med Romi v našem lokalnem okolju že izvajamo skozi 

različne programe za bolj uspešno in kakovostno življenje, seveda pa bi bilo omenjeno 

tematiko potrebno povezati tudi s finančno pismenostjo. Torej, kako z nizkimi prihodki 

preživeti, kako jih racionalno porabiti in kakovostno živeti? 

 

Večina Romov nima zaupanja v banke in bančne storitve. Zavedajo se, da so prilivi in 

premoženje na bančnem računu podlaga za prejemanje socialnih transferjev. Izogibajo se 

poslovanju na banki (‘da nima država vsega v evidenci’), obenem se s tem spodbujajo 

nelegalni posli. Nezaupanje v bančne storitve izhaja tudi iz nepoznavanja oz. nepismenosti, 

kar se je potrdilo tudi med večino intervjuvanih, ki ne vedo, kakšne storitve ponujajo banke, 

kako in kaj jim lahko bančni uslužbenci svetujejo … Po drugi strani pa se zavedajo, da brez 

zaposlitve na banki ne morejo pridobiti kredita. Torej dve pomembni izhodišči: s strani bank 

informiranje in usposabljanje Romov o storitvah, ki jih ponujajo, in nudenje možnosti za 

vzpostavljanje  samozaposlitvenih  priložnosti. 

Polovica vprašanih si je že kdaj izposodila ali pa si redno izposoja denar pri drugih, saj ne 

pridejo ‘skozi mesec’. Ugotovitve kažejo, da so osredotočeni na zagotavljanje dnevnih 

potreb in tako večina ni zmožna, ni sposobna finančno načrtovati in ciljno varčevati. Zaradi 

tega se jim pogosto dogaja, da jim zmanjka denarja. Pri sorodnikih in prijateljih si izposojajo 

denar brez obresti, če pa te možnosti nimajo, pa od drugih Romov z visokimi obrestmi. Tako 

se vrtijo v začaranem krogu, ko svojih dolgov ne morejo odplačati, le-ti pa se z obrestmi 

mesečno še povečujejo. Torej vprašanje rizičnosti zadolževanja in sposobnosti varčevanja.   
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Zaključki iz fokusnih skupin 

Rezultati SWOT analize o strategijah odraslih Romov pri upravljanju z denarjem, financami v 

obeh fokusnih skupinah so predstavljeni v naslednjih sklopih: 

PREDNOSTI 

 odlična strategija preživetja - iznajdljivost (poznajo institucije, ki jim lahko pomagajo; 

znajo poskrbeti za hrano, oblačila; poznajo različne vire dohodka) 

 zagotoviti, nuditi vse za otroke 

 racionalnost pri porabi denarja, ki ga zaslužijo z delom 

 niso obremenjeni z načinom življenja 

 podjetniški duh (trgovanje z avtomobili, nabiranje in prodaja gob, zbiranje železa ... ) 

SLABOSTI 

 slab odnos do denarja 

 nimajo znanja, kako prihraniti denar 

 neracionalnost pri porabi denarja za nepotrebne namene (nakup dragih avtomobilov 

in mobilnih telefonov, zabava, alkohol, kupujejo drago in nezdravo hrano ... ) 

 zanašajo se na socialno pomoč (rojstvo otrok za povečanje prihodkov) 

 trenutne potrebe – življenje za danes, ne za jutri – pomanjkanje dolgoročne finančne 

strategije 

 izposojanje denarja z visokimi obrestnimi merami – izsiljevanje 

 nič storiti za izboljšanje življenja in družinskih financ (na primer vrtnarjenje, 

vzdrževanje in urejanje bivališč, stanovanja ... ) 

PRILOŽNOSTI 

 splošno izobraževanje na vseh ravneh (otroci - mladina - odrasli) za spremembo 

vedenja Romov in izboljšanje njihovega znanja, dvigovanje samozavesti, več lastnih 

pobud in socializacija ... 

 programi – izobraževanje za finančno pismenost (v romskih naseljih, preko Romskih 

nevladnih organizacij in društev ... ) 

 boljše socialno-ekonomske razmere 

 programi in zaposlitvene možnosti v (samo)zaposlovanju 

 programi in zaposlitvene priložnosti v socialnem podjetništvu 

 povečanje odgovorne vloge družbe – ničelna toleranca – vsak primer je treba 

obravnavati 
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 sprememba zakonodaje (socialni transferji) 

NEVARNOSTI 

 povečanje kriminala (nasilje, alkoholizem, trgovanje z drogami, orožjem, igre na 

srečo, tatvine ...) 

 izposojanje denarja – izsiljevanje, nasilje 

 zakonodaja – zavestno izkoriščanje pravic, socialne pomoči 

 povečanje razlik – nestrpnost med samimi Romi ter nestrpnost med Romi in 

večinskim prebivalstvom 

 slabi zgledi – prenos od generacije na generacijo 

 pomanjkanje priložnosti za zaposlitev
  

 

Prednostne vsebine za izobraževanje o finančnem upravljanju 

Teme, ki jih priporočamo: 

- Povečati pozitivni odnos do denarja in dela (zaposlitve) 

- Povečani dohodek 

- Kako porabiti denar racionalno (kaj kupiti, kje kupiti, kako zmanjšati račune ...) 

- Kako razdeliti proračun (prihodki – stroški) skozi cel mesec – finančno načrtovanje 

- Kako prihraniti denar – je to misija nemogoče, če ste brezposelni? 

- Tveganje neformalnih posojil in terjatev 

- Povečati pozitiven odnos do bančnih posojil in prihrankov  

- Kako preživeti z majhnimi dohodki (vrtnarjenje ...) 

- Možnosti samozaposlitve 

 

V programu moramo upoštevati njihove osebne izkušnje in temo povezati z njihovim 

načinom življenja, njihovimi običaji, program pa bi moral biti praktičen, da bi dosegali 

željene rezultate. Jezikovne spretnosti in pismenost ciljne skupine povzročajo nekatere 

omejitve glede pristopa, ki ga je potrebno uporabiti. Program bi moral biti predstavljen ob 

zaposlitvi, da bi morebitni kandidati zaznali njegove koristi za njih in njihove družine. 
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