
Voda in elektrika sta  
v Dobruški vasi pri Škocjanu 
rezervirani zgolj za izbrance.

Večina Romov živi v segregiranih 
naseljih, ki povsem upravičeno nosijo 

oznako etničnih in socialnih getov.

b i Va l n e  R a z m e R e

Doma pri
Romih na

Dolenjskem
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Jerneja Turin, raziskovalka organizacije Amne-
sty International Slovenija, ki redno obiskuje 
romska naselja na Dolenjskem, me je prekinila 
sredi vprašanja, ki mi je tisti hip najprej padlo na 
pamet: “Kje so vsaj humanitarne organizacije?”

“V Novem mestu v Rdečem križu ne dovolijo 
Romom, da bi se oglasili pri njih. Za prepoved mi 
je povedala Liljana Grm, Romkinja, ki tako kot 
Andželina živi v Dobruški vasi, zato sem se odlo-
čila, da grem z njo in njeno prijateljico v skladišče 
oblek Rdečega križa v času uradnih ur. Tako kot 
vsi drugi smo čakale v vrsti. A so nas z besedami, 
da to ni za Rome, nagnali, takoj ko so nas prepo-
znali. Bilo je grozno in bila sem čisto pretresena. 
Potem pa se mi je še Lili opravičevala, ker sem na 
svoji koži občutila, kako se dela z Romi.”

“Ko bi vsaj imele copate,” so se oglasile še An-
dželinine prijateljice.

Razlogov, da dneve preživljajo doma z brati in 
sestrami, ne pa z vrstniki v šoli, je še več. Preveč.

Natančnega podatka, koliko Romov je v Slo-
veniji, ni, poznavalci menijo, da jih je od 7000 do 
12.000. Njihova naselja, teh naj bi bilo nekaj več 
kot 100, veliko je še vedno ilegalnih, so v glavnem 
na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini ter Prek-
murju. Dr. Jernej Zupančič s Filozofske fakultete 

v Ljubljani v raziskavi Romska naselja kot pose-
ben del naselbinskega sistema v Sloveniji (2007) 
ugotavlja, da je dobra polovica romskih naselbin 
dejansko zaselkov in malih naselij z manj kot 50 
prebivalci. Le sedem jih ima več kot 200 prebival-
cev, Pušča v Prekmurju celo več kot 500, po neka-
terih podatkih pa je tako številno tudi prebival-
stvo Brezja - Žabjeka pri Novem mestu. Dvanajst 
naselij ima od 100 do 200 prebivalcev. Večinoma 
gre za čista romska naselja; pripadnikov drugih 
skupin je med njimi le za vzorec. Dr. Zupančič 
meni, da je za številna povsem upravičena ozna-
ka etnični in socialni geto, po svoji fiziognomiji, 
strukturi in tudi funkciji pa so izraziti “slumi”.

“Že zato, ker živijo v segregiranih naseljih brez 
realne možnosti, da bi živeli kje drugje, so jim 
kratene človekove pravice,” je razložila Jerneja Tu-
rin, ko smo se vzpenjali po blatni poti proti vrhu 
romskega naselja Žabjek, ki je le nekaj kilomet-
rov oddaljeno od Novega mesta. Pod drobnogled 
smo namreč vzeli prav Dolenjsko, kjer so bivalne 
razmere Romov še posebej pereče. Bilo je hladno. 
Veter je neprijetno pihal, kazalo je na sneg. Nebo 
je bilo težko in zatrpano z oblaki. Mlake so bile 
zaledenele, vendar to ni oviralo otrok, da se ne bi 
goli podili med hišami. Hišami? Ne, večinoma so 

Besedilo: Meta Krese
Fotografije: Arne Hodalič

“PoGLeJ, A V TeH čeVLJIH NAJ HoDIM V šoLo!”
je razburjeno spraševala Andželina. odgovor je obvisel v zraku, če-
prav je bilo vsem jasno: v razhojenih špičakih z vsaj deset centimet-
rov visokimi petami, ki jih je dobila kdove kje, dvanajstletna deklica 
gotovo ne more v šolo. Posmehovanju sošolcev bi se težko izognila.

V Sloveniji je približno 105 t. i. romskih naselij; večina je nastala v obdobju zadnjih desetletij.
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to lesene ali pločevinaste zanikrne barake s stena-
mi, nagnjenimi na vse strani, gnilimi zaradi dežja 
in snega, preperelimi od sonca. “enoprostorci”, 
če uporabimo avtomobilsko izrazje, v katerih se 
stiska osem-, deset- … kdove koliko … članska 
družina. Na vrhu vzpetine se je valil dim iz raz-
majanega dimnika, ki je štrlel iz rdečkaste podrti-
je. šele ko sem se znašla tik ob njej, sem ugotovila, 
da gre za znameniti Mächtigov plastični kiosk za 
prodajo časopisov in tobaka, ki je konec 60. let 
prejšnjega stoletja osvojil jugoslovanske mestne 
ulice. Nevenka Brajdič, mati s tremi otroki, živi v 
njem, sem izvedela pozneje. Brez elektrike, brez 
vode. Stranišče imajo za prvim grmom.

Vstopila sem v tujo deželo, deželo bede, rev-
ščine, stigmatiziranih ljudi. številne raz-
padajoče kolibe se 

skoraj ne razlikujejo med 
seboj. Najpogosteje ni v 
njih tako rekoč ničesar: 
na ilovnatih tleh umaza-
na posoda, v enem kotu 
gašperček, v drugem kup 
cunj, to pa je tudi vse. “Ne-
kako velja, da so se Romi 
pri nas nomadstvu začeli 
odpovedovati v 70. letih 
prejšnjega stoletja, zares 
pa že dosti prej. V okoli-
ci črnomlja so se ustalili okrog leta 1890. Res pa 
je, da je bila država tista, ki jih je prisilila, da so 
opustili potovalni način življenja, in so jih pogosto 
občine usmerile, kam naj se naselijo,” je razložila 
Jerneja Turin. Zaradi nasprotovanja prebivalcev 
in tudi zaradi ekonomske preračunljivosti so jih 
naseljevali na manj zanimiva odročna območja, 
ki pa so bila povečini nezazidljiva. V Jugoslaviji je 
bila to družbena lastnina, vendar občina vseeno ni 
poskrbela za legalizacijo njihovih bivališč; zaradi 
nezakonitosti pa so Romi “kaznovani”.

Silva in Zvonimir Hudorovac živita v Mihelji 
vasi na številki 29. Rdeča hišna številka na zasilni 
stavbi iz opečnatih zidakov je pravzaprav obešena 
zgolj v posmeh njenim prebivalcem. Njun dom, 
v katerem živita skupaj z najstniško hčerko, je 
en sam prostor, ki sicer ima vrata in okna, ven-
dar smo se v njem zaman ozirali po kopalnici in 

“z beseda
mi, da to  
ni za Rome, 
so nas na
gnali, takoj 
ko so nas 
prepoznali.”

Romom ves čas visi nad glavo grožnja, da jim bodo bivališča rušili.



Tudi baraka, velika dva krat tri metre, je lahko bivališče.
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stranišču. črna gradnja je, zato nimajo vode in 
ne elektrike. o, saj se znajdejo. Po vodo gredo na 
pet kilometrov oddaljeno pokopališče. Res je, da 
pozimi, ko je hud mraz, upravitelj zapre vodovod, 
da ne bi popokale cevi, ampak saj se mraz druži s 
snegom, mar ne? Le stopiti ga je treba, pa je. Tudi 
do elektrike se dokopljejo. Samo generator vklju-
čijo. Drobna težava je sicer v tem, da je ta pogol-
ten in da v nekaj urah pokuri precej goriva. Ker 
družina živi z nekaj več kot 200 evri na mesec, 
ga pač bolj redko zaženejo. Zato ne potrebujejo 
pralnega stroja, prav tako se jim ni treba obreme-
njevati z zalogami hrane. Brez hladilnika in zamr-
zovalne skrinje bi z njimi lahko hranili le podgane 
in ščurke, teh pa je že tako ali tako dovolj.

Jean-Paul Sartre je nekoč dejal, da ni dovolj, 
če se rodiš buržuj; če hočeš 
biti buržuj, moraš ves čas ži-

veti kot buržuj! če parafraziramo 
njegovo misel, bi morda lahko rekli: 
ni dovolj, da se rodiš Rom, če hočeš 
biti Rom, moraš ves čas živeti kot 
Rom. In to v Sloveniji najpogosteje 
pomeni, da romski otroci nimajo 
toplega, pravemu domu podobne-
ga okolja in da bodo tudi njihovi 
otroci prikrajšani zanj.

“Slovenskim sodržavljanom ho-
čemo povedati, da vsi Romi ne že-
lijo živeti v izoliranih naseljih,” je dejala Jerneja 
Turin. “Marsikdo se sicer ne bi hotel seliti, ker 
pravi, da tam živi že vse življenje. Gotovo pa se ne 
bi nihče branil boljših življenjskih razmer. Veliko 
si jih tudi ne želi neprofitnih stanovanj, saj bi se v 
njih počutili omejene. Ampak to ne pomeni, da 
številni ne bi v hipu zapustili naselja. Nekateri se 
bojijo nasilja sosedov, drugih Romov.”

Sedeli smo za mizo pri Liljani Grm in njenem 
možu Milanu Novaku. Brajdič se je pisal včasih, 
pa se je preimenoval, da bi laže našel službo ozi-
roma se sploh dokopal do pogovora za službo. 
Jerneja je pregledovala uradna pisma najvišjih 
državnih ustanov, ki so si podajale Liljanino pro-
šnjo, naj družini vendar pomagajo do spodobne-
ga stanovanja, naslovljeno na urad predsednika 
republike, Ministrstvo za okolje in prostor, Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mi-

nistrstvo za zdravje … Vsi so ji zaželeli, najbrž iz 
srca, če smo nekoliko sarkastični, da bi se stano-
vanjske težave njene družine čim prej rešile, in jo 
napotili na njeno občino, občino škocjan. Položaj 
Romov v Dobruški vasi (ki je nekdaj sodila pod 
občino Novo mesto) je še toliko bolj absurden, 
ker je bila prav občina tista, ki je naselila prvo 
romsko družino. Na nezazidljivo zemljišče, se-
veda. Zato je nerazumljivo, zakaj občinski možje 
niso uredili formalnosti. Ker Romom ves čas visi 
nad glavo grožnja, da jim bodo bivališča porušili, 
jih ne izboljšujejo, dograjujejo …

“Vedno se konča na občini,” je zagrenjeno rekla 
Liljana. občina pa nima neprofitnih stanovanj. To 
Novakovi že dolgo vedo.

“Mislite, da bi vam kdo oddal stanovanje v ob-
čini škocjan? Potem so možnosti, da bi vam neko 

obdobje občina subvencionirala 
najemnino,” je spraševala in po-
jasnjevala Jerneja Turin.

Liljano je zanimalo predvsem, 
ali jo bo Jerneja spremljala na po-
govor k županu. Jerneja je samo 
pokimala. še za manjše stvari se 
je pripravljena pripeljati na tisti 
konec Slovenije.

Sredi pogovora je Liljana nena-
doma vstala in začela oblačiti Kri-
stjana, petletnega sina. Na glavo 
mu je poveznila kapo, ga obula v 

zimske škornje, ogrnila z debelo bundo. Začudeno 
sem pogledala. Dan je bil nezdravo vlažen in siv, 
gotovo neprimeren za igranje na dvorišču. Megla 
je pokrajino zavila v prezgodnji mrak, zrak je bil 
zasičen z vlago. “Na stranišče ga peljem,” je poja-
snila. “Srce mi začne razbijati, ko samo pomislim 
na kopalnico.”

Klasična zgodba. Družina Grm Novak živi v 
prijetni, lični baraki, a še vedno baraki, v kateri 
lahko Liljana in Milan red vzdržujeta le z neznan-
sko voljo. Mednarodni standardi določajo, da 
mora imeti vsak človek dostop do pitne vode, ne 
glede na to, ali živi v nelegalnem naselju. Slovenska 
zakonodaja je tista ovira, zaradi katere se ljudem 
takoj ne zagotovi dostop do vode. “Pri nas morajo 
lastniki zemljišč najprej imeti gradbeno dovolje-
nje, dobijo pa ga lahko šele, ko je naselje legalizi-
rano. Ker imajo Romi prebivališča v glavnem na 

Prebiranje gob (zgoraj). Potok v Dobruški vasi je za nekatere tudi vir pitne vode (spodaj).

“Občine so 
bile tiste,  
ki so Rome 
pogosto 
usmerile,  
kam naj se 
naselijo.”



V “enoprostorcu” v Žabjaku pri Novem mestu se stiska številna družina.
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kmetijskih zemljiščih, bi morali najprej prepričati 
birokrate, naj spremenijo namembnost zemljišč, 
jih odkupiti, potem zaprositi za gradbeno dovo-
ljenje in šele nazadnje za dostop do vode. S tem 
pa so po mednarodni zakonodaji kršene njihove 
osnovne človekove pravice,” je pojasnila Jerneja.

“še posebej težko je za ženske, ki upravičeno 
tarnajo, da se ne morejo umivati pred možem in 
otroki. Večinoma perejo na roke, saj je tudi pri 
tistih srečnežih, ki imajo napeljano elektriko, tok 
tako šibek, da pralni stroj najpogosteje ne dela,” 
je nizala težave, ki pestijo povprečno romsko 
družino.

Pomislila sem na Polonco iz naselja Kanižarica 
na obrobju črnomlja. Z možem sta staremu in-
dustrijskemu zabojniku dodala majhen prizidek 
– prav tolikšen, kot so jima dovolili na občini, je 
razložila Polonca – in si v njem ure-
dila skromno kuhinjo. Za kopalnico 
je zmanjkalo prostora. “Kako naj se 
pred nami vsemi umiva hčerka, ki 
ima dvanajst let,” nas je zgolj retorič-
no vprašala, ko smo se nekega dne 
mimogrede oglasili pri njej.

Kristjan in njegov starejši brat 
David imata srečo, saj bi njuni star-
ši naredili vse na svetu – in naredi-
jo res skoraj vse – da bi spodobno 
hodila v šolo. edino upanje vidijo v 
njunem izobraževanju. Zato Liljani 
ne zmanjka iznajdljivosti, moči, vztrajnosti, prav-
zaprav trme, da bi dosegla “nemogoče”: svojima 
otrokoma dala možnost, da bi se enkrat, enkrat … 
iztrgala iz primeža stigmatiziranega okolja.

V kolibi, mogoče sto metrov oddaljeni od pre-
bivališča Grm Novakovih, je izsušena in izmuče-
na žena – le katera ne bi bila po devetih porodih 
– pestovala smrkavega otroka. “Napačne tablete 
sem imela, sploh nisem vedela, da sem noseča,” 
je pojasnila, čeprav ji ne bi bilo treba. Medtem 
ko sem jo poslušala in poslušala, kaj vse jo pesti, 
sem opazila moškega, kako je z otroško steklenič-
ko zajemal vodo v bližnjem potoku, ki je hkrati 
zbiralni jarek za odplake celotnega naselja, jo za-
mašil z dudko in ponudil tri ali štiri leta staremu 
otroku. “Sosedova punčka ima pamperčke, moja 
jih nima nikoli,” je potožila gospa. čeprav nimajo 
niti vode niti elektrike, čeprav so njeni predšol-

ski otroci res umazani, pa so starejši popolnoma 
urejeni. “V šoli se že ne bodo norčevali iz njih,” 
je rekla.

To je Slovenija, sem se morala marsikdaj 
prepričevati, ko sta mi Jerneja Turin in 
njen sodelavec odpirala vrata romskih 

domov. Janez Pezelj, generalni sekretar Rdečega 
križa Slovenije, je povedal, da se skoraj 50 let spra-
šuje, zakaj Romi živijo v tako nedostojnih bivalnih 
razmerah.

“Jasno je, da za romsko prebivalstvo nobena po-
litika niti v prejšnjem niti v tem sistemu ni imela in 
nima izdelanega programa. Sam se zav zemam za 
majhne korake, in če bi jih dosledno izvajali, bi se 
čez 50 let stvari gotovo spremenile,” je prepričan. Pri 
tem se je spomnil na Društvo varnega zavetja Ko-

čevje, ki si je skupaj s Karitasom, 
z Novim paradoksom, ki ima v 
programu tudi delo z mladimi 
Romi, in Rdečim križem zastavi-
lo, da bo rešilo eno romsko druži-
no; tako je vsem skupaj uspelo za 
mamo s šoloobveznim otrokom 
dobiti socialno stanovanje.

Primer Liljane Grm, ki so ji nje- 
govi sodelavci odrekli pomoč, 
dobro pozna. Žal pa kot generalni 
sekretar nima v rokah nobenega 
orodja, kadar prepozna diskrimi-

nacijo. “Izrečem lahko le moralno kritiko. Vse je 
odvisno od ljudi,” je dodal.

Pred leti je zakrožil po Sloveniji plakat agen-
cije Lowe Avanta z vsebino: “Če ne boš priden, 
te bomo dali Slovencem” (parafrazirana ljudska 
modrost: “Če ne boš priden, te bomo dali Ciga-
nom”) z namenom, da bi opozoril na predsodke 
do Romov, ki so postali tako vsakdanji del misel-
nosti večinskega prebivalstva Slovenije, da se le 
redki sploh še zavedajo, da to pač ni sprejemlji-
vo. Plakat ni dosegel svojega cilja. Marsikdo se 
je počutil zgolj razžaljenega in užaljenega, to pa 
je bilo vse. Romska naselja ostajajo v glavnem 
bedni slumi brez vrtcev, kjer bi romsko govoreče 
otroke pripravili na šolo v slovenskem jeziku, brez 
trgovine, kavarn … Tudi brez cerkev, pa čeprav v 
skoraj vsakem domu visi vsaj ena podobica, vsaj 
eno razpelo.  j

Umivanje las z ledeno vodo v Dobruški vasi (zgoraj). V otrokovi steklenički je voda iz potoka (spodaj).

Starši neka
terih otrok 
edino upanje 
za njihovo 
boljšo prihod
nost vidijo v 
izobraževanju.



Brez načrtnega zavzemanja pristojnih ustanov se bivalne razmere Romov ne bodo spremenile.


