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ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje

Na podlagi vašega zaprosila za odgovor na svetniško vprašanje v zvezi romsko populacijo in 
problematiko vam posredujemo naslednje:

V naši občini živi številčna romska skupnost, uradno v dveh naseljih kjer imajo urejeno 
ustrezno infrastrukturo. Center za socialno delo Posavje, Enota Krško za romsko populacijo 
izvaja vse naloge  in javna pooblastila, ki so določene z zakonom ter izvajanje 
socialnovarstvenih storitev , socialnovarstvenih programov, potrjenih in financiranih s strani 
javnih razpisov, ter izvajanje programa javnih del. 

Delo z romsko skupnostjo je izrazito zahtevna in kompleksna naloga strokovnih delavcev, saj 
zahteva več terenskega dela in  povezovanja z drugimi strokovnimi službami in uporabniki. 
Dobro poteka sodelovanje s pristojno policijsko postajo. Sodelujemo tako na terenu kot na 
sklicih strokovnih timov, delovnih srečanj, taborih z romskimi mladostniki. Ravno tako dobro 
sodelujemo z OŠ Leskovec , katero šolo obiskuje večina romskih otrok. S svetovalno službo 
osnovne šole smo dogovorjeni, da nas mesečno obveščajo o prisotnosti romskih otrok, ter 
neodzivnosti staršev na njihova vabila.
Ob samem izvajanju storitev in informiranja je nadvse pomembna prisotnost javnega delavca 
v programu kot sodelovanje z zaposlenimi na projektu večnamenskega romskega centra 
DROM, saj smo na ta način vedno v stiku s prebivalci naselja in s tem se lažje prepoznajo 
potrebe in nadaljnji načrti in smernice dela. V pojasnitev , uporabniki večnamenskega centra 
DROM so romski predšolski in šoloobvezni otroci, romski najstniki, odrasli, romske družine, 
brezposelni pripadniki romske skupnosti, romske ženske, ostareli pripadniki romske skupnosti. 
Cilj in namen programa je opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela, socialna 
vključenost, zmanjševanje tveganja revščine. Aktivnosti potekajo v obliki delavnic, predavanj, 
informativnih in svetovalnih pogovorov z namenom učenja in dviga socialnih kompetenc za 
svoje življenje in ravnanja, razvijanje samopomoči, namenske porabe materialnih sredstev, 
izboljšanje vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja, preprečevanja in zmanjševanja 
tveganja za kazniva dejanja, opolnomočenje staršev za prevzemanje odgovornosti za vzgojo 
otrok in preživetja družine.

Na CSD Posavje, Enota Krško se zavedamo problematike in se v okviru rednih nalog in 
dodatnih programov, sklepanja pogodb o aktivnem reševanju socialne problematike ( pri 
družinah kjer je ugotovljeno da neracionalno in nenamensko  uporabljajo denarno sredstva )in 
vzpodbujanja za razvoj drugačnih vrednot, še vedno  ugotavljamo , da nismo dovolj učinkoviti, 
saj se situacija ne izboljšuje. Kar nas še posebej skrbi , je že omenjeno dejstvo, da s strani 
večine pripadnikov romske skupnosti ni želje, motivacije, da bi neugodne okoliščine v svoji 



skupnosti oziroma v svojem življenju spreminjali ter da so kot najpomembnejše vrednote, ki 
jim sedijo,  zgolj materialne. Ni kritičnega odnosa do tega, kako so  denarna sredstva  ali same 
materialne stvari pridobljene in seveda se posledično neracionalno in nenamensko 
uporabljajo.

Na podlagi dolgoletnih neposrednih izkušenj dela in srečevanja z romsko skupnostjo že več 
let ugotavljamo in opozarjamo , da je potrebno k reševanju problematike romske skupnosti 
pristopiti celostno oziroma sistemsko, na ravni vseh sistemov: socialnega, pravosodnega, 
izobraževalnega, zdravstvenega,  davčnega, sistema zaposlovanja in tako naprej… 

Dejstvo je, da sistem ni tako naravnan, da bi pripadnike romske skupnosti motiviral k 
pozitivnem spreminjanju, ampak jih ravno obratno, močno utrjuje v neustreznih vzorcih. 

Ugotavljamo, da država v nezadostni meri razume sam koncept delovanja in funkcioniranj 
romske skupnosti, obseg in težo problematike in glede na to, tudi ni ustreznih sistemskih 
spodbud, ki bi podpirale pozitivne spremembe v romski skupnosti in tudi nam ter drugim 
službam omogočilo bolj učinkovito delovanje.   

Neposredna posledica tega je že zaposlovanje strokovnih delavcev na centrih za socialno delo 
za delo z romsko skupnostjo. Leta 2004 je bilo s strani Ministrstva določenim centrom za 
socialno delo odobren strokovnih delavec oziroma delež strokovnega delavca za delo z 
romsko skupnostjo. Kot merilo se je vzelo število prebivalcev oz. število pripadnikov romske 
skupnosti, meja je bila 400 pripadnikov romske skupnosti. Menimo, da to ni ustrezno merilo in 
da je prav pomanjkanje kadrov tudi ena od večjih ovir pri našem delu z romsko skupnostjo. 

Poudarjamo, da je potrebno pri oblikovanju kriterijev po zaposlovanju strokovnega delavca za 
delo z romsko skupnostjo, izhajati iz drugačnega merila, kot pa sicer. V širši skupnosti je 
določen procent ljudi, ki potrebuje storitve centra za socialno delo, v romski skupnosti center 
izvaja vsaj eno, po navadi pa več nalog skoraj v vsaki družini oziroma z večina posameznikov. 
Glede na to je potrebno kriterij prilagoditi in menimo, da je tudi prvo kar bi se moralo spremeniti. 

Učinkovitega sistemskega  pristopa ni. Zelo veliko se pričakuje predvsem od centrov za 
socialno delo, tako s strani države, drugih institucij, lokalne skupnosti in širše skupnosti, kaj 
vse bi moral center na področju romske skupnosti narediti. Premalo pa se izhaja iz 
sistemskega pristopa, kaj vsak iz med nas lahko naredi in naj bi naredil. Dejstvo je, da center 
za socialno delo sam po sebi ne more biti učinkovit, če ni ustreznega sistemskega pristopa. 
Med drugim je sistemski pristop potreben tudi zato, ker so pripadniki romske skupnosti, tako 
kot vsi drugi, uporabniki različnih sistemov. 

Če izpostavimo za primer samo romske mladostnike, za katere nas še posebej skrbi, saj 
dejansko nakazujejo kako v negativno smer se razvija situacija v romski skupnosti. Pri njih 
zaznavamo, da nimajo motivacije, da bi se šolali, da bi pridobili poklic in se zaposlili. Pri 13, 14 
letih, če ne še prej, opustijo šolanje, ostajajo doma, so zdolgočaseni, brezciljno preživljajo 
dneve, ki se vse večkrat razvijejo v škodljiva vedenja ter imajo škodljive posledice, ne samo 
za njih, ampak tudi za druge. Vrednote, ki jim sledijo, so denar, telefon in avto oziroma 
materialne stvari. Tako se vse bolj pojavljajo kot storilci prekrškov in kaznivih dejanj, ki jih 
izvršujemo brez najmanjše slabe vesti. Ne kritičnost do neustreznih dejanj, pa jim dodatno 
podpira še neučinkovit kaznovalni sistem, saj za svoja dejanja, ne čutijo neugodnih posledic. 
Kot posledica tega, se pojavljajo tudi begi mladoletnic v škodljiva okolja, zunajzakonske 
skupnosti mladoletnih, zgodnje starševstvo. Tako imajo dekleta, ki so še same otroci, otroke. 
Povsem razumljivo je, da se kot starši ne obnesejo, kar posledično vodi v začaran krog. 
Narašča število zelo mladih družin, ki imajo več otrok, razlogi za to so tako v zgodnjem 
starševstvu, neizobraženosti, nekritičnih in škodljivih vzorcih, pa tudi v socialnih transferjih. 
Center pri delu z romskimi otroci naleti na številne ovire. Prva ovira je kadrovska podhranjenost 



,  da bi lahko intenzivno izvajali aktivnosti v družinah, s posamezniki in v romski skupnosti, ki 
bi vplivale na zmanjšanje izpostavljene problematike, na voljo imamo premalo vzvodov, da bi 
vzpostavili zunanjo motivacijo pri pripadnikih romske skupnosti za ustrezne spremembe, saj s 
strani romske skupnosti oziroma staršev otrok ni uvida in ni motivacije. Velik problem je tudi, 
da v primeru, ko ocenimo, da je v korist romskega otroka, da se izloči iz družine, ga največkrat 
nimamo kam dati, saj se le redko zgodi, da je kakšna rejniška družina pripravljena sprejeti 
romskega otroka, hkrati pa gre pogosto za velike družine, kjer je potreba po nameščanju 
večjega števila otrok. CSD Posavje, Enota Krško je v letošnjem letu podal dva predloga na 
sodišče za nujni odvzem   romskih otrok in sicer že januarja in februarja 2020, obravnava na 
sodišču pa je po 15.9 2020, čeprav bi se po družinskem zakoniku obravnava morala razpisati 
v čim krajšem času.

CSD Posavje , Enota Krško je v lanskem letu v mesecu novembru sodelovala na intervizijskem 
srečanju s predstavniki CSD Dolenjske in Bele Krajine in CSD Osrednja Slovenija Zahod, kjer 
smo ugotavljali , da se na centrih kjer živijo romske skupnosti soočajo z istimi ali podobnimi 
težavami. Skupna ugotovitev je bila da nujno potrebujemo kadrovske okrepitve, sistemske 
rešitve, zato je bil zapis takratnega srečanja posredovan tudi našemu Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti z namenom da,  se nas v skupnem dialogu vključi 
v načrtovanje in iskanje v ustrezne rešitve, ki bodo prispevale k temu, da bo naše strokovno 
delo z romsko skupnostjo učinkovito in smiselno.

V vednost vam posredujemo tudi naše skupne predloge iz intervizijskega srečanja in sicer:

- Ponovno naj se predstavijo podatki koliko je dejansko število Romov po Sloveniji in koliko 
je problematike ter se na podlagi tega oblikujejo ustrezni kriteriji glede zaposlovanja 
strokovnih delavcev na CSD  za delo na tem področju. Vsekakor je potrebno, da se 
zagotovi dodatne in ustrezno usposobljene strokovne delavce.  Prav tako se za daljše 
obdobje ( ne sam za eno leto) zaposli predstavnika romske skupnosti.  

- Pripadnike romske skupnosti je potrebno ustrezno motivirati za spremembe, saj ni dovolj, 
da samo mi vidimo potrebo po spremembah, in pri motivacij je potrebno izhajati najprej  iz 
tega, kaj njim trenutno pomeni vrednoto oziroma vrednote. Glede na to, da je večina 
pripadnikov romske skupnosti prejemnikov socialnih transferjev, bi bilo potrebno, da bi 
imel center za socialno delo še več pooblastil glede dodeljevanja, pogojevanja,  
omejevanja, usmerjanja socialnih transferjev.  

- Kar zadeva predšolsko vzgojo, je starše ustrezno motivirati, da otroke v čim večjem številu 
in čim prej vključijo v vrtec, obvezno pa dve leti pred začetkom šolanja. 

- Starša, predvsem ko prvič pričakujeta otroka in po rojstvu otroka, ustrezno motivirati, da 
se vključita v šolo za starše. Vsebine šole za starše bi se ustrezno prilagodile potrebam 
romskih staršev. 

- Starše bi se ustrezno motiviralo, da otroke redno pošiljajo v šolo in sodelujejo s šolo. V 
šolah bi se morali še posebni poudarki dajati vsebinam ki so še posebej kritične pri romskih 
otrocih oziroma mladostnikih. 

- Starše, ki nimajo končane osnovne šole in so iskalci zaposlitve, bi se v okviru 
zaposlitvenega načrta usmerilo v dokončanje osnovne šole, pouk bi se lahko organiziral 
znotraj naselij ali izven. Starši bi tako pridobili znanje, imeli večje možnosti glede 
zaposlovanja, spodbujalo bi se jih, da začnejo o znanju razmišljati kot vrednota.  Hkrati bi 
bili tudi boljša podpora svojim otrokom v procesu izobraževanja. 

- Mladostniki, ki bi opustili šolanje, bi se z ustreznimi spodbudami usmerjalo v sistem 
izobraževanja, med drugim bi se jim tudi pogojevalo opravljanje izpita za avto s končano 
osnovno šolo. 

- Vsak CSD, ki ima na svojem območju romsko skupnost, bi imel storitev in program 
psihosocialne pomoči na domu, kjer bi ustrezno usposobljeni strokovni delavci in sodelavci 



nudili družinam kontinuirano pomoč in podporo. Pomembno je kontinuirano delo z romsko 
skupnostjo. Pomembna je stalnost kadra, ki dela z romsko skupnostjo, zato morajo biti 
programi dolgoročno naravni in podprti. 

- V primeru izvajanja prekrškov ali kaznivih dejanj, bi bila posledica med drugim tudi ukinitev 
ali delna ukinitev socialnih transferjev. 

- Dovoljena bi bila izvršba na socialne transferje. 
- Ne sodelovanje staršev s centrom za socialno delo v primeru preprečevanja škodljivega 

vedenja mladoletnih otrok, bi bil krivdni razlog in bi se lahko omejili socialni transferji. 
- Za potrebe romskih otrok se na ravni države vzpostavijo ustrezne možnosti nameščanja. 
- Vzpostavijo se prilagojen oblike zaposlovanja za Rome, ki bi jih usposabljale za pogoje 

običajne zaposlitve. Aktivna vključitev bi bila ustrezno motivirana. 
- Razpisati posebne štipendije za romske otroke, ki bi se vključili v srednje šolanje oziroma 

tudi naprej.  
- Vsaka služba oziroma institucija s pripadniki romske skupnosti odgovorno izvaja svoje 

naloge, hkrati pa poteka sodelovanje med institucijami, le te se naj srečujejo na območju 
svojega delovanja najmanj enkrat letno. 

- Predstavniki romske skupnosti aktivno sodelujejo pri reševanju problematike in pri 
vzpodbujanju drugačnih razmer, pri tem mu dodatno podporo nudijo predstavniki društev 
in države, ki so v ta namen ustanovljeni in financirani. Podpora poteka tudi neposredno na 
terenu. 

- Izkušnje in predlogi strokovnih delavcev CSD, ki se na terenu neposredno srečujemo in 
delamo z Romi se ustrezno upoštevajo pri oblikovanju zakonodaje in sicer politike dela z 
romsko skupnostjo. 

- Predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se naj na 
terenu seznanijo s problematiko romske skupnosti, izkušnjami in dilemami centrov za 
socialno delo ter idejami in predlogi za spremembe. 

- Ministrstvo skliče v čim krajšem času delovni sestanek s predstavniki centrov za socialno 
delo, na območju katerih živi številčnejša romska skupnost.  

Spremembe v romski skupnosti so nujne in so potrebne čim prej, v kolikor ne želimo, da se 
situacija poslabša do te mere, da ne bo več obvladljiva. Zavedamo se, da negativni trendi 
močno vplivajo na odnos širše skupnosti do romske skupnosti, vendar ocenjujemo da brez 
sistemskih  sprememb in kadrovskih okrepitev ne bo učinkovite rešitve.

                                                                                               Mirjana Mlakar

                                                                                           Pomočnica direktorice
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