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ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV STRATEGIJE ZA REŠEVANJE ROMSKE TEMATIKE

1. UVOD
Župan Mestne ob ine Novo mesto je v za etku leta 2012 imenoval komisijo za izdelavo
Strategije za reševanje romske tematike v MONM v naslednji sestavi:
- Mateja Jeri , predsednica komisije,
- Dušica Balažek, romska ob inska svetnica,
- Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko na rtovanje na MONM,
- Janez Doltar, svetovalec za romsko problematiko na MONM,
- Silvo Mesojedec, regijska civilna iniciativa Bu na vas,
- Metka Urši , OŠ Bršljin,
- Meta Gašperši , RIC Novo mesto,
- Miro Brudar, Varnostni sosvet KS Bu na vas,
- Polde Jevšek, Center za socialno delo Novo mesto,
- Andreja Luštek, DRPD Novo mesto.
Komisija je pri ela s svojim delom v aprilu 2012, zato podatki oziroma analiti ni del tega
dokumenta zajemajo zadnje petletno obdobje, od 2007-2011.
2. OBRAZLOŽITEV
Podro je romske problematike urejata dva predpisa:
- Zakon o Romih, Ur. list RS št. 33/2007
- Nacionalni program ukrepov za Rome vlade RS za obdobje 2010-2015
Prav ta slednji narekuje ukrepe sistemskega reševanja položaja Romov in izboljšanja
njihovega družbeno ekonomskega položaja. Z Zakonom o romski skupnosti v Sloveniji pa je
bil narejen velik korak v smeri izpeljave dolo b 65. lena Ustave RS, obravnavanja Romov
kot del slovenskega in evropskega prostora ter izboljšanja položaja romske skupnosti v
celoti.
Razmere v lokalni skupnosti na podro ju reševanja romske problematike zahtevajo ukrepe,
ki so lahko uspešni le v vzajemnem sodelovanju in povezanosti z vsemi izvajalci, ki aktivno
delujejo na podro ju romske problematike v MONM. Strategija je skozi analizo zajela tako
pregled trenutnega stanja, kot tudi razvojne usmeritve skozi o i stroke.
Klju no, da strategija, kot eden pomembnejših dokumentov v MONM res zaživi je v tesnem
medsektorskem sodelovanju in povezanosti vseh izvajalcev, strokovnih služb in pripadnikov
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romske skupnosti, ki stremijo k izboljšanju stanja na podro ju romske tematike. Brez podpore
pomo i vseh izvajalcev in prevzemanja odgovornosti vseh udeleženih ne bo možno dose i
u inke, kot jih dokument ocenjuje. Z merjenjem in letno evalvacijo je možno spremljati njeno
izvajanje.
Dokument je pripravljen v obliki osnutka, ki je pripravljen za prvo obravnavo na ob inski svet
in javno razpravo. Pripravljavci pri akujemo, da bomo v obravnavi osnutka pridobili številne
predloge in pripombe javnosti, na podlagi katerih bomo dokument uskladili v obliko predloga,
ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem na Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto.
3. VPLIV NA PRORA UN
Financiranje izvajanja strategije bo vplivalo tudi na ob inski prora un v okviru izvedbenih
ukrepov. Višina prora unskih sredstev bo dolo ena z vsakoletnim prora unom in NRP-jem.
Klju ni del financiranja izvajanja ukrepov bo državni prora un, saj se ve ina ukrepov nanaša
na izvajanje nalog, ki po veljavnih predpisih sodijo v pristojnost države.
4. PREDLOG SKLEPA
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je obravnaval in potrdil osnutek Strategije
reševanja romske tematike. Pripravljavci naj dokument dopolnijo v obliko predloga za
drugo obravnavo in sprejem na ob inskem svetu.

Mateja JERI ,

Borut NOVAK,

VODJA URADA

DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

PRILOGA:
-

Osnutek Strategije reševanja romske tematike
v Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020
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Osnutek Strategije reševanja romske tematike v
Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020

PREDGOVOR
V za etku leta 2012 je bila imenovana komisija za izdelavo Strategije za reševanje romske
tematike v Mestni ob ini Novo mesto (priloga: sklep župana). Komisijo sestavljajo
predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, ki se kot izvajalci preko razli nih aktivnosti in
delovnih obveznosti vsakodnevno sre ujejo z romsko populacijo ter zaznavajo problematiko
preko svojih izkušenj. V strategijo so vklju ena vsa podro ja družbenega življenja in analiza
trenutnega stanja na podro ju izobraževanja, vzgoje, zdravstva, sociale, policije in
zaposlovanja. V sklopu strategije je pripravljen na rt reševanja naselja Žabjak-Brezje, ki
vklju uje smernice urejanja naselja, tako iz prostorskega kot tudi iz bivalno-stanovanjskega
vidika.
Analiza stanja je pokazala skrb zbujajo e podatke; na eni strani visoka toleranca
problemati nega vedenja predvsem na lokalnem nivoju, na drugi strani popuš anje stroke pri
zahtevah, ki jih dolo ajo strokovne norme in pravila, na tretji stani neangažiranost državne
politike, ki odgovornost reševanja romske tematike prenaša na lokalno politiko in na etrti
strani nestrpnost prebivalcev, zlasti sosednjih in bližnjih, ki se odraža kot odziv na ve letno
nesistemsko reševanje te problematike. Zato je toliko bolj pomembno, da so v nastajanje
dokumenta vklju eni vsi, ki se ukvarjajo z romsko tematiko na lokalnem nivoju, predvsem pa
tudi, da ima besedo in svoj glas pri nastajanju dokumenta civilna iniciativa Bu ne vasi. Le s
skupnimi rešitvami in upoštevanjem drug drugega bomo v dokumentu predstavili objektivne
ukrepe, s katerimi želimo spodbuditi tudi državo k druga nemu razmišljanju, predvsem v
skupni skrbi za pripadnike etni ne skupnosti.
Poudariti želimo, da je strategija reševanja romske tematike zahteven dokument, saj se pri
vsakem vprašanju soo amo z varovanjem podatkov, ne-lo enim zbiranjem podatkov za
pripadnike etni ne skupnosti, poseganjem v lovekove pravice… Naša želja je pripraviti
dokument, ki bo realen in bo izhajal tako iz potreb pripadnikov etni ne skupnosti kot tudi iz
potreb prebivalcev, ki sobivajo z njimi. Zavedamo se, da to ne bo lahko dose i, saj je
trenutno stanje potrebno sistemskega reševanja tako na lokalnem, kot tudi državnem nivoju.

Predsednica komisije:
Mateja Jeri

Župan Mestne ob ine Novo mesto:
Alojzij Muhi
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1. UVOD
Strategija razvoja romske tematike v Mestni ob ini Novo mesto je programski in izvedbeni
dokument, ki postavlja prioritete ob inske politike za obdobje 2013-2020. V dokumentu so
upoštevana izhodiš a nacionalnih ukrepov za Rome. V prvem delu je predstavljena analiza
obstoje ega stanja, v drugem delu pa so predstavljene usmeritve in ukrepi za dosego tistih
ciljev, ki bodo doprinesla v lokalnem prostoru možnost boljšega sobivanja s pripadniki
romske skupnosti in z ustvarjanjem dialoga vseh prebivalcev ustvarila ozra je strpnosti in
izboljšanja družbeno-ekonomskega položaja Romov. Na podlagi analize in poznavanja
razmer na terenu se ocenjuje, da se pripadniki romske skupnosti sre ujejo z najve jimi
težavami na podro ju bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega
varstva. Iz tega razloga so ta podro ja v strategiji reševanja romske tematike v MONM
dolo ena kot prioriteta in kot taka v tem trenutku zahtevajo najve jo pozornost ter konkretne
kratkoro ne in dolgoro ne ukrepe za izboljšanje stanja. Na nivoju države je bil sprejet
Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015, ki dolo a vrsto
ukrepov in smernice za izboljšanje dosedanjega stanja pripadnikov romske skupnosti.
Lokalna skupnost pa mora konkretizirati probleme obstoje ega stanja, ki so razli ne po
posameznih ob inah in specifi ne glede na življenje Romov, ki zajema stopnjo civiliziranosti,
urejenosti bivališ , izobrazbo, standard življenja,…
Osnovni strateški cilji strategije reševanja romske tematike oz. programa ukrepov
so:
•
•
•
•
•
•

izboljšati bivalne razmere in urediti romska naselja,
pove ati vklju enost romskih otrok v programe predšolske vzgoje in
priprave na vstop v osnovno šolo in pove ati vklju enost v šolski sistem,
znižati brezposelnost z razli nimi oblikami zaposlitvenih možnosti,
izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti in s
preventivnimi ukrepi vplivati na ve jo osveš enost o zdravem na inu
življenja in tveganih oblikah vedenja,
vplivati na izboljšanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki
romske skupnosti in ve inskim prebivalstvom,
vplivati na izboljšanje dialoga med državo in ob inami, kjer živijo pripadniki
romske skupnosti.

Glede na veljavno zakonodajo s podro ja varstva osebnih podatkov pristojne institucije
ne vodijo posebnih evidenc na podlagi eti ne pripadnosti oz. narodnosti, zato smo
števil ne podatke pridobivali iz uradnih evidenc popisa prebivalstva Statisti nega urada
RS, poznavanje terena, situacije,… Podatki se zbirajo za celotno populacijo in ne lo eno
po eti ni pripadnosti.
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2. PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za urejanje položaja romske skupnosti v RS so:
- 65. len Ustave RS,
- Zakon o Romski skupnosti v RS ( Uradni list RS, št. 33/2007; v nadaljevanju: ZRomS-1),
- 14 podro nih zakonov.
Ob štirinajstih podro nih zakonih (šolstvo, kultura, mediji, lokalna samouprava), ki so že
sedaj zagotavljali posebne pravice pripadnikom romske skupnosti, Zakon o romski skupnosti
zagotavlja in dolo a skrb državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri
zagotavljanju in uresni evanju posebnih pravic pripadnikom romske skupnosti, ureja
organiziranost romske skupnosti na državni in lokalni ravni ter financiranje.
Na lokalni ravni so se v skladu z zakonom oblikovala posebna delovna telesa za spremljanje
položaja romske skupnosti, ki se ustanovijo v ob inah, v katerih se voli predstavnika romske
skupnosti v mestni oz. ob inski svet.
Leta 2007 je bil ustanovljen Svet romske skupnosti RS, ki prestavlja interese romske
skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov. Državni organi morajo pri sprejemanju
ali izdajanju predpisov in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na romsko skupnost,
predhodno pridobiti mnenje sveta.
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3. ANALIZA STANJA NA PODRO JU ROMSKE TEMATIKE
V MESTNI OB INI NOVO MESTO
Statisti ni podatki o številu Romov v MONM po posameznih romskih naseljih in
starostni strukturi
Statisti ni podatki o številu Romov v MONM po posameznih romskih naseljih in starostni
strukturi
Tabela 1:

STAROST

NASELJA
JEDINŠ ICA
(Poganški vrh)
GOTNA VAS
(Ukrat)
ŠMIHEL
(Pot v Gaj)
NOVO MESTO
(blokovska
naselja)
OTO EC
(Prapreška pot)
STRANSKA VAS
(Ruper vrh)
ŽABJAK
BREZJE
SKUPAJ
SKUPAJ NM

0
M

6

6

Ž

15

M

Ž

15 18

18

45

M

M

Ž

Ž

45

65

NAD 66

M

Ž

M

ŠTEVILO
DRUŽIN

Ž

5

4

7

8

4

1

7

8

3

4

4

6

5

7

0

0

6

8

1

1

12

8

10

13

3

5

23

17

9

5

0

1

1

3

3

1

1

2

SKUPAJ
ROMOV

0

1

52

12

38

8

2

107

28

0

0

12

3

3

4

4

2

0

1

3

2

2

2

0

0

23

4

5

9

6

3

2

1

15

11

6

6

0

1

65

19

18

32

30

41

4

9

68

65

5

6

2

5

285

74

3

1
10
13

313
895
895

73
221
221

36 21
83 84
167

46
40
110 114
224

11 10
25 28
53

61
60
186 174
360

13
13
40
38
78

1

Ugotovitve:
• zaradi ne-lo enega vodenja evidenc o prebivalcih etni ne pripadnosti na
pristojnih službah ne razpolagamo z natan nimi podatki o njihovem številu
in starostni strukturi, zato smo se, za namen te strategije najbolj natan no
približali dejanskemu številu romske populacije po posameznih naseljih ( iz
evidence pomo i CSD, evidence šol, PISO, štetje na terenu, CRP…).
Verodostojnih podatkov o številu Romov je težko pridobiti, saj se je ve ina
Romov ob popisu prebivalstva deklarirala kot Slovence,
• naselje Žabjak-Brezje je naselje z najvišjim številom prebivalcev, kot drugo
pa sledi naselje Šmihel,
• najvišji delež predstavlja kategorija prebivalstva med osemnajstim in
petinštiridesetim letom starosti, kar predstavlja 40% celotnega prebivalstva
romske skupnosti v MONM,
• visok delež predstavljajo otroci med šestim in petnajstim letom starosti oz.
šoloobvezni otroci, kar predstavlja 25% celotnega prebivalstva romske
skupnosti v MONM,
• najmanjši delež prebivalstva predstavljajo starejši prebivalci nad 66 let, kar
predstavlja 1% celotnega prebivalstva romske skupnosti v MONM,
• pri pridobivanju podatkov smo naleteli na nepoznavanje kulturnih razlik, ki
mo no vplivajo na razumevanje vrednot, kar posledi no lahko pomeni
razvrednotenje njihovega življenjskega sloga na drugi strani pa pretiranega
poudarjanja razlik.
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Ukrep:
• pobuda informacijski pooblaš enki po preu itvi možnosti zbiranja,
obdelave in vodenja evidence za pripadnike etni ne skupnosti zaradi
zanesljivejšega pridobivanja statisti nih podatkov, ki bodo služili kot
podlaga za oblikovanje razli nih politik z namenom izboljšanja socialnega
položaja pripadnikov romske skupnosti,
• izvedba socialno-antropološke raziskave o kulturnih in družbenih vzrokih,
ki oblikujejo položaj romske etni ne skupine na vseh ravneh življenja.

Financiranje programov in investicije v romska naselja
Financiranje programov za Rome po postavkah

PRORA UN ZA LETO 2007

Tabela 2:
Prora unska
postavka
09 106 001
09 091 101
09 091 201
09 096 001
09 096002
SKUPAJ

Naziv prora unske postavke
Stanovanjsko reševanje Romov
Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
U na pomo u encem v OŠ
Prevoz u encev s šolskimi kombiji
Prevoz u encev – javna prevozna
sredstva

Realizirano 2007 v
EUR
14.357,58
104.430,47
43.788,76
3.345,44
7.666,25
173.588,50

PRORA UN ZA LETO 2008
Tabela 3:
Prora unska
postavka
09 106 001
09 091 101
09 091 201
09 091 202
09 096 001
09 096002
SKUPAJ

Naziv prora unske postavke
Stanovanjsko reševanje Romov
Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
U na pomo u encem v OŠ
Fizi no varovanje OŠ Bršljin
Prevoz u encev s šolskimi kombiji
Prevoz u encev – javna prevozna
sredstva

Realizirano 2008 v
EUR
1.870,65
142.023,76
48.821,03
8.171,31
2.058,84
5.200,79
208.146,38

PRORA UN ZA LETO 2009

Tabela 4:
Prora unska
postavka
09 106 001
09 091 101
09 091 201
09 091 202
09 095 002
09 096 001
09 096002

SKUPAJ

Naziv prora unske postavke
Stanovanjsko reševanje Romov
Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
U na pomo u encem v OŠ
Fizi no varovanje OŠ Bršljin
Sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih Romov
Prevoz u encev s šolskimi kombiji
Prevoz u encev – javna prevozna
sredstva

Realizirano 2009 v
EUR
95.734,97
141.764,77
45.805,65
9.902,49
17.500,00
5.409,64
11.999,71

328.117,23
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PRORA UN ZA LETO 2010
Tabela 5:
Prora unska
postavka
2309 106 001
09 091 101
09 091 201
09 095 002
09 096 001
09 096002
SKUPAJ

Naziv prora unske postavke
Stanovanjsko reševanje Romov
Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
U na pomo in mentorstvo u encem v
OŠ
Sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih Romov
Prevoz u encev s šolskimi kombiji
Prevoz u encev – javna prevozna
sredstva

Realizirano 2010 v
EUR
19.756,33
119.023,38
49.236,86
17.500,00
9.721,54
7.913,05
223.151,16

PRORA UN ZA LETO 2011
Tabela 6:
Prora unska
postavka
2309 106 001
09 091 101
09 091 201
09 095 002
09 096 001
09 096002
SKUPAJ

Naziv prora unske postavke
Stanovanjsko reševanje Romov
Vrtec Pedenjped (Pikapolonica)
U na pomo in mentorstvo u encem v
OŠ
Sofinanciranje programov
izobraževanja odraslih Romov
Prevoz u encev s šolskimi kombiji
Prevoz u encev – javna prevozna
sredstva

Realizirano 2011 v
EUR
20.703,61
121.677,92
66.481,26
17.500,00
13.304,70
6.110,38
245.777,87

INVESTICIJE MONM OD LETA 2007 – 2011
LETO 2007
Tabela 7:
Vrsta investicije
Montažni vrtec v naselju Brezje

Delež
ob ine
20.000,00

LETO 2008
Tabela 8:
Vrsta investicije

Vrednost celotne
inv. (z DDV)

Delež
ob ine (brez DDV)

Zgrajena kanalizacija v
naselju Brezje
Kanalizacija v Šmihelu

257.119,93

177.841,28

202.790,66

140.263,36

SKUPAJ

459.910,59

318.104,64
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LETO 2009
Tabela 9:
Vrsta investicije
Ureditev in asfaltiranje javne
poti v naselju Brezje
Ureditev in asfaltiranje javne
poti v naselju Šmihel
Izgradnja priklju ka ceste na
Ruper vrhu
SKUPAJ

Vrednost
celotne inv.
(z DDV)
62.739,16

Delež
ob ine
(brez DDV)
44.644,45

33.505,46

23.174,43

72.075,00

49.823,24

168.319,62

117.642,12

Vrednost
celotne inv.
(z DDV)
45.102,31

Delež
ob ine
(brez DDV)
31.195,55

45.102,31

31.195,55

Vrednost
celotne inv.
0
0

Delež
ob ine
0
0

LETO 2010
Tabela 10:
Vrsta investicije
Rekonstrukcija ceste v naselju
Oto ec
SKUPAJ

LETO 2011
Tabela 11:
Vrsta investicije
SKUPAJ

Opomba: V letu 2011 ni bilo investicij.
Ugotovitve:
• v letu 2008, 2009 in 2010 so bila s strani državnega prora una odobrena
sredstva za projekte osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih,
• s pridobljenimi sredstvi je ob ina v letu 2008 zgradila kanalizacijo v romskem
naselju Šmihel in v naselju Brezje (v teh naseljih ni bilo urejenega kan.
omrežja, ampak so bili prebivalci bolj ali manj prepuš eni lastni improvizaciji),
• v letu 2009 in 2010 je ob ina izvedla investicije za cestno infrastrukturo in sicer
ceste v naselju Brezje, Ruper vrh, Šmihel in Oto ec (ureditev dovoznih poti,
asfaltiranje),
• z vlaganji v osnovno komunalno infrastrukturo so tako ustvarjeni osnovni
pogoji za kvalitetnejše bivanje v romskih naseljih in dolgoro no zmanjšanje
možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih voda.
Ukrepi:
• ustanovitev Medob inske službe za reševanje romske tematike, ki bo
združevala vse ob ine JV Slovenije, ki imajo tam žive e pripadnike romske
skupnosti v iskanju skupnih rešitev, s ciljem priprave regijske strategije
reševanja romske tematike ter z namenom boljše prepoznavnosti romske
problematike po posameznih ob inah,
• zaposlitev javnih delavcev v okviru ob inske uprave MONM v programe
socializacije Romov.
stran 10 od 95

Osnutek Strategije reševanja romske tematike v Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020

3.1.
3.1.1.

Vzgoja in izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje

Pedagoško delo z romskimi u enci zahteva specifi en, vsestranski pristop. Poudarek je na
didakti nem in metodi nem prilagajanju zaradi premoš anja sociokulturnega primanjkljaja in
nerazumevanja slovenskega jezika. Uspešna vklju itev v obkrožajo o družbo ter
sorazmerno visoka raven znanja sta dosegljivi le pod pogojem sobivanja razli nih etni nih
skupin v okolju, v katerem so zagotovljeni kar se da dobri u ni pogoji. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in s tem tudi šolska zakonodaja omogo ata šolam za
delo z romskimi u enci:
•
•
•
•
•

znižan normativ v oddelkih ( e so vklju eni najmanj trije romski u enci v oddelek, je
lahko število vseh otrok v oddelku najve 21),
za nudenje individualne, skupinske ter dodatne strokovne pomo i (ISDP) romskim
u encem je sistematizirano delovno mesto u itelja (v sorazmernem deležu, vendar
najve za 45 romskih u encev 2 u itelja),
dolo itev obsega ur pouka drugega strokovnega delavca v oddelku 1. razreda, v
katerega so vklju eni u enci Romi (od 10-14 u encev 15 ur, od 15-21 u encev 20
ur),
od 1. 8. 2008 naprej pa šole prejemajo v povpre ju 69,60 letno na romskega
u enca, ki ga namenjajo za delovne zvezke, šolske potrebš ine, dneve dejavnosti,…
OŠ Bršljin je zaradi ve jega števila romskih u encev nudena pomo s sklepom
MIZŠ v obsegu 157 ur ISDP mese no, s strani MO NM pa v obsegu treh strokovnih
delavcev.

OŠ Bršljin
Tabela 12:

Šolsko leto
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Vseh otrok / romski u enci
541 / 74
597 / 90
562 / 93
554 / 101
549 / 108
548 / 117

naselje
Žabjak - Brezje
(živijo v naselju,)
njihov uradni naslov pa je
tudi druga en (Krško,
Semi , Šentjernej…)

Iz tabele je razvidno, da OŠ Bršljin obiskujejo romski otroci iz naselja Brezje, ki je del
šolskega okoliša OŠ Bršljin. 21,3 % predstavlja odstotek romskih u encev.
U enci iz naselja Brezje pouka, kljub prizadevanjem, ne obiskujejo dovolj redno,
pogosto opravi eno in neopravi eno izostajajo. Mese no na CSD NM posredujemo
povpre no 50 obvestil o neopravi enem izostajanju, na Inšpektorat MIZŠ pa
pošljemo povpre no 40 prijav letno. Letos pa so poslali še 15 predlogov na CSD za
obravnavo družin zaradi zanemarjanja otrok. V okviru vseh prizadevanj in
sodelovanja z institucijami naletimo na omejitev pristojnosti institucij, pri Romih pa na
dejstvo, da znanje ni vrednota. Šolanje jim ne omogo a materialne blaginje oz. »se
finan no ne izpla a«.
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Tabela 13:

Šolsko leto
2006/2007
2007/2008

Št. u encev Romov

Naselje

3

2008/2009

2

2009/2010

7

2010/2011

7

2011/2012

1

Graben (2), Mestne njive
(1)
Graben (1), Mestne njive
(1)
Mestne njive(1), Brezje(1),
Varna hiša(5)
Slavka Gruma (1), Varna
hiša(5), Brezje(1)
Slavka Gruma(1)

Iz tabele je razvidno, da ima OŠ Center v izobraževanje vklju eno manjše število u encev
Romov, v tem šolskem letu le enega. Ve ina u encev Romov se je na šolo prešolalo iz
razli nih razlogov za krajše obdobje (eno ali dve šolski leti). Razlogi so bili preselitev,
nesoglasja z ostalimi Romi, bivanje v Varni hiši.
Glavni vzrok za nedokon anje osnovne šole pri u encih Romih je v nerednem obiskovanju
pouka, nedoslednem izvajanju ukrepov ob izostajanju in nesodelovanju staršev u encev
Romov s šolo.

OŠ Dragotina Ketteja
Tabela 14:

Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Št. u encev Romov
11
16
19

2009/2010

19

2010/2011
2011/2012

16
23 (vseh u encev100)

Naselje
Brezje(8), Stranska vas(3)
Brezje(13), Stranska vas(3)
Brezje(15), Stranska vas(3),
Belokranjska cesta(1)
Brezje(15), Stranska vas(3),
Belokranjska cesta(1)
Brezje(14), Stranska vas(2)
Brezje(21), Stranska vas(2)

Iz tabele je razvidno, da se število u encev Romov, ki obiskujejo šolo s prilagojenim
programom pove uje. Komisija za usmerjanje u encev s posebnimi potrebami, na podlagi
pregledov in poro il izda strokovno mnenje in usmeritev (prešolanje). Ti u enci v najve ji
meri izkazujejo nizke splošne sposobnosti, ustvene in vedenjske motnje, ter kombinacijo
ve motenj hkrati. Romski u enci predstavljajo 23% vseh u encev.
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OŠ Drska
Tabela 15:

Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Št. u encev Romov
1
0
0
0
0
0

Naselje
Brezje

Iz tabele je razvidno, da je OŠ Drska v zadnjih petih letih obiskoval le en u enec
Rom. Osnovnošolsko obveznost je zaklju il v osmem razredu.
OŠ Grm
Tabela 16:

Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Št. u encev Romov

Naselje

5
5
15
16
12

Poganci(4), Brezje(1)
Poganci(4), Brezje(1)
Poganci(11), Brezje(4)
Poganci(11), Brezje(5)
Poganci (12)

Iz tabele je razvidno, da se v OŠ Grm vpisujejo tisti romski otroci, ki nimajo urejenega
stalnega prebivališ a, kjer prebivajo, temve na naslovu CSD, torej na Resslovi ulici, ki je v
šolskem okolišu šole Grm.

OŠ Oto ec
Tabela 17:

Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Št. u encev Romov
7
7
6
7
7
7

Naselje
Prapreška pot, Oto
Prapreška pot, Oto
Prapreška pot, Oto
Prapreška pot, Oto
Prapreška pot, Oto
Prapreška pot, Oto

ec
ec
ec
ec
ec
ec

Iz tabele je razvidno, da je OŠ Oto ec obiskovalo v letih od 2006-2012 7 romskih otrok.

OŠ Stopi e
Tabela 18:
Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/201
2011/2012

Št. u encev Romov
4
6
7
9
10
10

Naselje
Ob potoku
Ob potoku
Ob potoku
Ob potoku
Ob potoku
Ob potoku
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Iz tabele je razvidno, da se v šolo Stopi e vklju ujejo otroci iz naselja Ukrat (Ob potoku), ki
sicer spada v šolski okoliš OŠ Grm. Vsi otroci iz tega zaselka obiskujejo šolo Stopi e že
dobrih 30 let, ko se je pokojni ded in praded odlo il, da bo za njegove potomce tako najbolje.
Sam je kupil zemljo in sezidal hišo. V naselju živi 6 družin njegovih potomcev.

OŠ Šmihel
Tabela 19:
Šolsko leto
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Št. vseh u encev/št.
u encev Romov
375 /30
379 / 28
369 /34
388 /38
376 / 35
375 / 42

Naselje
Šmihel, Ruper
Šmihel, Ruper
Šmihel, Ruper
Šmihel, Ruper
Šmihel, Ruper
Šmihel, Ruper

vrh, Brezje
vrh, Brezje
vrh, Brezje
vrh, Brezje
vrh, Brezje
vrh, Brezje

Romski u enci prihajajo iz naselij Šmihel, Ruper vrh in Brezje (stalno bivališ e u encev iz
Brezja je Šmihel - Pot v gaj). 10% predstavlja odstotek romskih u encev.
Preglednica vklju enih u encev Romov v osnovnošolsko izobraževanje v MONM za leto
2012:
Tabela 20:
Naziv šole
št. u encev Romov / šol. leto 2011/2012
%
Bršljin
117
21%
Šmihel
42
11%
Grm
12
Drska
0
Center
1
Stopi e
10
Brusnice
0
OŠ Dragotina
23
23%
Ketteja
Oto ec
7
SKUPAJ
212
Obrazložitev: Pridobljeni % so izra unani iz razmerja med št. u encev Romov in skupnega
števila vseh u encev.
Opomba: Podatki šol kažejo na to, da je izobraževanje kon alo 8 otrok, kar od skupnih 212
u encev predstavlja 3%.

Ugotovitve:
Iz preglednice je razvidno, da ima OŠ Bršljin v izobraževanje vklju enih najve je
število u encev Romov in sicer iz naselja Brezje, ki je tudi del šolskega okoliša OŠ
Bršljin. Iz naselja Brezje je veliko število vklju enih otrok v šolo s prilagojenim
programom v OŠ Dragotina Ketteja. OŠ Drska in OŠ Brusnice pa nimata vklju enih
u encev Romov.
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Iz poro il, posredovanih s strani osnovnih šol v MONM z namenom sodelovanja pri
pripravi strateškega dokumenta, ki bo dolo al program ukrepov za izboljšanje stanja
na podro ju izobraževanja navajajo naslednje ugotovitve in dejansko stanje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

da se število romskih u encev pove uje, predvsem pa vpis romskih u encev v
OŠ Bršljin, v katerega šolski okoliš spada naselje Brezje, ki je po številu
prebivalcev romske skupnosti najve je v MONM,
da je med romskimi u enci zaznati zelo veliko število ur opravi enega in
neopravi enega izostanka od pouka. Za lansko leto šole navajajo, da je kar za
62 otrok bila podana prijava na MIZŠ- Inšpektorat za šolstvo in šport zaradi
ogromnega izostanka od pouka (nad 100 neopravi enih ur),
da svojo odsotnost opravi ijo z zdravniškimi potrdili, ki jih pogosto prinesejo
za »nazaj«,
da je stopnja motivacije za izobraževanje zelo nizka, kar še dodatno pripomore
k nerednemu obiskovanju pouka njihovih otrok,
da prenehajo obiskovati pouk pred dokon anjem osnovnošolske obveznosti. V
šolskem obdobju od 2006-2012 je v vseh šolah MONM uspešno kon alo
devetletno izobraževanje 8 otrok,
da neopravi ene izostanke od pouka sporo ajo tako Centru za socialno delo
NM kot tudi Inšpektoratu MIZŠ,
da je potrebno pri vzgojno-izobraževalnem procesu z Romi ve individualnega
dela (dodatne strokovne pomo i),
stopnja njihove socializacije je ob vstopu v šolo neprimerno nižja, kot pri
ostalih otrocih,
zaradi slabših bivanjskih razmer je v šoli potrebno poskrbeti za u en eve
osnovne higienske pogoje (umivanje, osebna higiena, preobla enje in
hranjenje),
da je integracija in u na uspešnost romskih otrok uspešnejša v šolah z nižjim
procentom oz. številom romskih u encev kot z višjim številom,
da je znanje slovenskega jezika pomanjkljivo, kar dodatno vpliva na njihovo
funkcioniranje v šoli.

Ukrepi:
• enakomerna prerazporeditev romskih u encev po šolah MONM glede na
odstotek, ki je še obvladljiv tako iz vzgojno-pedagoškega procesa kot tudi iz
zmogljivosti prostorskih kapacitet. Odstotek obvladljivosti, ki ga navajajo
strokovne službe se giblje od 8 do 10% romskih u encev glede na celotno
število,
• sprejme se skupna na ela ukrepanja v primeru neopravi enega izostajanja od
pouka v šolah MONM.
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3.1.2.

Izobraževanje odraslih

3.1.2.1. Pregled programov in projektov za Rome
Program Osnovna šola za odrasle
Program Osnovna šola za odrasle (v nadaljevanju OŠO) izvaja izobraževalni zavod
Razvojno izobraževalni center NM (v nadaljevanju RIC) je verificiran in za udeležence
brezpla en, saj je osnovna šola prebivalcem Slovenije zagotovljena kot ustavna pravica.
Romi se v program vklju ujejo vse od leta 1998, od leta 2000 pa je njihovo vklju evanje v
veliki meri povezano z zahtevami, ki jih pred odrasle Rome prejemnike denarno socialnih
pomo i postavljata Center za socialno delo Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje,
Obmo na služba Novo mesto. Sodelovanje RIC-a Novo mesto in obeh institucij je
usmerjeno v dvig pismenosti in izobrazbene strukture odraslih Romov na obmo ju MO Novo
mesto ter ob in Škocjan in Šentjernej. Ve ino udeležencev v program napoti Zavod RS za
zaposlovanje, Obmo na služba Novo mesto v okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja APZ, CSD Novo mesto v okviru obveznosti podpisnikov pogodbe o aktivnem reševanju
socialne problematike, ki so prejemniki DSP, posamezni odrasli pa se za dokon anje šolanja
že odlo ajo tudi sami.
Zadnjih pet let RIC aktivno sodeluje tudi z Zavod za prestajanje kazni (ZPKZ) Ljubljana,
oddelek Novo mesto in izvaja izobraževalne aktivnosti, ki omogo ajo odraslim Romom, da
posamezne obveznosti v programu OŠO opravijo tudi v asu, ko so v zaporu.
Program Osnovna šola za odrasle obiskujejo Romi, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost
v rednem izobraževanju in so starejši od 15 let. V obdobju od 1. 9. 2006 do 31. 8 . 2011 oz.
v petih izobraževalnih sezonah je bilo skupno število vpisanih romskih udeležencev v
programu OŠO iz MO Novo mesto ter ob in Šentjernej in Škocjan 214, od tega iz MO Novo
mesto 152 ali 71%, iz ob ine Šentjernej 28 ali 13% , iz ob ine Škocjan 34 odraslih ali 16%.
Število vpisanih iz MO Novo mesto se je gibalo letno od 103 do 119.
Število Romov, ki jih je v program napotil Zavod RS za zaposlovanje v okviru programa
APZ, se je v tem obdobju gibalo letno od 45 do 64.

Vpisani v program Osnovne šole za odrasle 2007 – 2011
Tabela 21:
Vpisani v program OŠO
Število vpisanih iz MO Novo
mesto

2006/07
število
151
103

delež
100
68,2%

2007/08
število
159
107

delež
100
67,3

2008/09
število
173
119

delež
100
68,8

2009/10
število
173
119

delež
100
86,8

2010/11
število
151
107

delež
100
70,9

Napredovanje udeležencev iz MO NM v programu Osnovne šole za odrasle 2007 - 2011
Tabela 22:
Vpisani v program OŠO
Skupno število napredovanj v
višji razred
Število vpisanih iz MO Novo
mesto
Število napredovanj
udeležencev iz MO Novo
mesto

2006/07
število
151
4

delež
100
2,6%

2007/08
število
159
19

delež
100
11,9%

2008/09
število
173
18

delež
100%
10,4%

2009/10
število
173
11

delež
100%
6,4%

2010/11
število
151
20

delež
100
13,3%

103

100%

107

100%

119

100%

119

100%

107

100%

0

0%

12

11,2%

11

10,1%

8

6,7%

13

12,2%

V tabeli 12 prikazujemo napredovanje udeležencev znotraj programa OŠO, kar pomeni, da
so udeleženci zaklju ili posamezne razrede. Delež udeležencev, ki so napredovali v
programu glede na vse vpisane je cca 11%.
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Uspešnost udeležencev iz MO Novo mesto, vpisanih v 9. razred
Tabela 23:
2006/07

število
Vpisani v 9. razred
Kon ali 9. razred

8
0

2007/08

delež
%
100
0

število
12
5

2008/09

delež
%
100
41,7

število
11
1

2009/10

delež
%
100
9,1

število
8
1

2010/11

delež
%
100
12,5

število
11
3

delež
%
100
20

Opomba: Iz tabele 13 je razvidno, da je v obdobju od 1. 9. 2006 do 31. 8 . 2011 v petih
izobraževalnih sezonah program Osnovne šole za odrasle zaklju ilo 10 odraslih Romov ali
20% vseh vpisanih.
Podatke o prisotnosti udeležencev v programu OŠO redno spremljajo in jih mese no
posredujejo Zavodu RS za zaposlovanje, OS Novo mesto in na CSD Novo mesto. Prisotnost
v programu je namre za udeležence, ki so vklju eni v program APZ oz. so prejemniki DSP
podlaga za izpla ilo štipendije, potnih stroškov oz. pravice do DSP. Tako ZRSZ OS NM kot
CSD NM izvajata ukrep izbrisa iz evidence v primerih, ko posamezni udeleženci ne
uresni ujejo svojih obveznosti.

Viri: Poro ila posredovana s strani OŠ v MONM ,
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Splošni neformalni programi za odrasle Rome
Sredstva za programe splošnega neformalnega izobraževanja za odrasle Rome pridobiva
RIC Novo mesto na javnih razpisih (npr. Ministrstva za izobraževanje znanost in šport,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter razli nih evropskih skladov).
Pregled števila programov, izobraževalnih ur in udeležencev v splošnih neformalnih
programih za odrasle Rome
Tabela 24:

Izobraževalna
sezona

Število
programov

Število
ur

Skupno število
udeležencev

2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
skupaj

4
5
8
18
13
48

330
192
426
950
726
2624

534
104
125
319
230
1312

Število
udeležencev iz
MO Novo mesto
500
60
87
234
154
1035

Delež
udeležencev iz
Mo Novo mesto
93,6%
57,7%
69,6%
73,4%
66,9%
78,9%

V programih splošnega izobraževanja je vsak udeleženec upoštevan tolikokrat, kot je
program obiskoval, npr. udeleženec, ki je bil vklju en v pet razli nih programov, je prikazan
5x.
Vsebina programov je upoštevala prioritete, ki so jih dolo ali razpisni pogoji ter nacionalne
usmeritve. Najve je število izobraževalnih ur je bilo namenjeno programom pod skupnim
naslovom Šola za življenje, v katerih so udeleženci pridobivali veš ine, znanja in spretnosti,
ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju (vodenje gospodinjstva, nega otrok, ra unalniška
pismenost, ustvarjalne delavnice, spoznavanje Slovenije, poklicna vzgoja ipd).
V skupnem številu 1035 udeležencev iz MO Novo mesto predstavljajo otroci 11%, ker so
posamezni programi ciljno usmerjeni na skupno delo in u enje. V programe je bilo vklju enih
skoraj 50% žensk.

stran 18 od 95

Osnutek Strategije reševanja romske tematike v Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020

3.1.2.2. Pregled glavnih projektov od 2009-2014 - zaklju eni in
nezaklju eni projekti
Obdobje

Ime programa

Cilji

20092011

Konzorcijska
pogodba za izvedbo
projekta - Razvoj
modelov svetovanja

- izvajanje starejših odraslih za
prostovoljno svetovanje in
informiranje pripadnikov romske
skupnosti in odraslih s posebnimi
potrebami ,
- delo bo potekalo po domovih s
ciljem, da se osebe vklju ijo v
razli ne oblike izobraževanja in
socialnih programov,

2010 2013

NEZAKLJU EN
PROJEKT
Addiction Prevention
within Roma and
Sinti Communities
(Prepre evanje
odvisnosti romske in
Sintske skupnosti)
NEZAKLJU EN
PROJEKT
program
Vseživljenjsko
u enje

- prepre evanje odvisnosti od
legalnih in ilegalnih drog med
mladimi Romi, starosti 11 in 24 let,
- širitev znanja o zdravem na inu
življenja,
- informiranje o preventivi in
zdravljenju odvisnosti.

NEZAKLJU EN
PROJEKT
Uspešno
vklju evanje Romov
v vzgojo in
izobraževanje II
RIC

romski pomo nik v naseljih in
šolah oz. vrtcih, kjer so vklju eni
Romi,
doseganje standardov znanja
Romov v OŠ,
zmanjševanja osipa romskih otrok
in romskih u encev v vrtcih in
osnovnih šolah,
dvig izobrazbene ravni romskih
pomo nikov,
omogo anje u inkovitejšega
vklju evanja Romov v predšolsko
vzgojo in osnovno šolo v skladu z
rešitvami, ki jih predstavlja
Strategija vzgoje RS.

2012 2015

20112014

- izboljšati finan no pismenost med
Romi, priprava u na gradiva, ki
bodo prilagojena potrebam
romske manjšine in usmerjena v
pridobivanje prakti nih veš in,
-izmenjava dobre prakse med
državami na podro ju finan nega
izobraževanja.

Rezultati
pripravili izhodiš a za razvoj
modelov svetovanja,
sodelovanju povabili
prostovoljce iz vrst starejših
odraslih,
sodelovali pri izdelavi štirih egradiv za svetovalce (za Rome,
za osebe s posebnimi
potrebami in za starejše
odrasle).
izboljšan rezultat vklju enosti
Romov v sistem prepre evanja
zasvojenosti,
seznanjenost mladih Romov s
ponudbo zdravstvenih storitev,
priro nik za zdravstvene
delavce s podro ja
zasvojenosti z drogami.
- ni rezultatov

priprava aktivnosti za dvig
izobrazbene ravni romskih
pomo nikov,
pilotno izvajanje mobilne
svetovalne službe
predlog na rta za osnovne šole
in vrtce, s katerim šola ali vrtec
dolo i aktivnosti vklju evanja
Romov v predšolsko vzgojo in
osnovno šolo,
sodelovanje s starši otrok
Romov, za boljše spoznavanje
romske kulture, zgodovine,
identitete,
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Ugotovitve:
• zaradi nizke motivacije relativno nizko število mladih Romov s pomo jo
dodatnih u nih ur dokon a razred,
• delo oz. aktivnosti na terenu so dobro sprejete, težavo na terenu predstavljajo
le neprimerni prostorski pogoji za izvajanje programa,
• v poro ilu RIC navaja, da so klju ni razlogi za po asno napredovanje mladih
Romov po znanju naslednji:
• neredna prisotnost pri pouku,
• nimajo pridobljenih u nih navad,
• ve ina nima podpore svojega okolja,
• znanje jim ne predstavlja vrednoto,
• težave s koncentracijo,
• nemirnost in konfliktnost v medsebojnem obnašanju in vedenju do drugih,
• zgodnja nose nost in posledi ni izostanki od pouka,
• ne vidijo povezave med izobrazbo in zaposlitvijo.
• ve ina odraslih Romov ima ob vpisu v program osnovna šola za odrasle
kon an 4. ali 5. razred redne šole.
Ukrepi:
usposabljanje za konkretno delo (povezava z gospodarskimi in
negospodarskimi subjekti, ki opravljajo dejavnost vzdrževanja in iš enja
javnih površin, opreme in objektov,…),
• priprava strukture in programa mreže izvajalcev izobraževanja odraslih za
Rome.

•

Viri: RIC- program OŠ za odrasle v MONM, projektno delo, pregled projektov ,
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3.1.3. Predšolska vzgoja
Vrtec Pikapolonca se kot enota vrtca Pedenjped nahaja neposredno v romskem naselju. V
vrtcu sta dva oddelka, en oddelek z 21 otroki 5-6 let in polovi en oddelek s 7 otroki 4-5 let
starosti, skupaj 28 otrok. Izvaja se skrajšan vzgojno-izobraževalni program (šest urni). V
enoti sta zaposleni dve vzgojiteljici, ena pomo nica vzgojiteljice z delom v kuhinji in romska
pomo nica z delom iš enja vrtca.
Vzgojno-izobraževalni program poteka po državnem programu kurikulum za vrtce. Glede na
to, da romski otroci ne govorijo slovensko, je jezik velik problem pri vzpostavljanju
komunikacije in medsebojnem razumevanju. Ravno to pa je tudi problem, ko otroci prvi
vstopijo v vrtec in težko pridobijo zaupanje v novo, druga no okolje in odrasle, ki niso Romi.
Prisoten je strah. Kot obrambni mehanizem zaradi strahu in nezaupanja najve krat nastopi
nasilje, verbalna in neverbalna agresivnost. Romski pomo nik v vrtcu je klju nega pomena
za stik oz. medsebojno sodelovanje in razumevanje med Romi in zaposlenimi v vrtcu. Ta
prevaja in pomaga pri vzgojnih dejavnostih in podajanju navodil ter pravil. Zaradi druga nih
življenjskih navad in na ina življenja ter druga ne vzgoje romskih staršev nastane problem,
ko se morajo ti za eti prilagajati novim pravilom, ki splošno veljajo za našo družbo. Težko se
prilagajajo obstoje im pravilom: as prihoda v vrtec, sedenje, delo pri mizi, spoštovanje
sredstev in pripomo kov, igra … Potrebno je stalno ponavljanje in opozarjanje na možne
poškodbe in nevarnosti. Pri nekaterih družinah je problem tudi higiena. Ne znajo uporabljati
WC-ja in kopalnice, ker tega doma nimajo. Torej v vrtcu se prvi sre ajo z najbolj
osnovnimi, obi ajnimi stvarmi, ki jih neromski otroci spoznajo že zelo zgodaj.
Pri vzgojnem delu je potrebno uporabljati imve aplikatov, slikovnega materiala ali
konkretnih predmetov in sredstev. Navodila morajo biti imbolj kratka, jasna in konkretna.
Ker so ti otroci zelo glasni, temperamentni in hitri v reakcijah, imajo tudi zelo kratko
koncentracijo pri dejavnostih. Velikokrat uporabljamo še vmesne dejavnosti, zamašne
dejavnosti, ki omogo ajo, da se vzdrži otroke pod nadzorom in disciplino. V nasprotnem
primeru lahko pride do agresivnosti, pretepanja, posmehovanja, poškodb, uni evanja. Starši
kljub pisnim in ustnim vabilom ne prihajajo na govorilne ure in roditeljske sestanke, zato
najve krat na rtujemo dejavnosti in sre anja s starši v dopoldanskem asu. Tudi ta morajo
biti Romom blizu, da ne utijo nezaupanja. Težko se soo ijo z obveznostmi, kljub temu da
niso zaposleni in imajo dovolj asa.
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Pregled prisotnosti otrok Romov v enoti Pikapolonica za obdobje 2009-2012
Tabela 25:

Mesec število št. št.dni
vpis.
otrok

vpi
prisot
s.
.
dni

54
0
54
27 0
61
28 6
56
28 0

JANUAR
FEBRUA
R

27

MAREC
APRIL
MAJ

28 560
58
28 3
64
28 4
58
28 8
61
28 6
59
27 4
58
28 8
61
28 6

JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEM.
OKTOBE
R
NOVEM.
DECEM.

št.prisotnih
otrok

PRISOTNOST V
LETU 2009

PRISOTNOST V LETU
2010

števil
o
dele vpis
ž
anih
otro
k

št.dn št.pr
št.
i
isotn
vpis. pris
ih
dni otno otro
sti
k

dele
ž

PRISOTNOST V LETU
2011

števi
št.pr št.dn
lo
št.vp isotn
i
vpis
is.dn ih
pris
anih
otro otno
i
otro
k
sti
k

249

12 46,11%

28

550

317

1657,64%

28

588

12

252

282

14 52,22%

28

532

289

1554,32%

28

532

11

209

362

16 58,77%

28

644

273

1242,39%

28

644

13

302

279

14 49,82%

28

560

231

1241,25%

28

532

10

198

269

13 48,04%

28

588

273

1346,43%

28

588

12

253

261

13 44,77%

28

588

217

1036,90%

28

616

10

213

101

4 15,68%

28

616

27

14,38%

28

588

3

57

26

1 4,42%

28

616

0

00,00%

17

374

0

0

375

17 60,88%

28

616

345

1656,01%

28

616

18

396

337

15 56,73%

28

588

255

1243,37%

28

560

16

325

336

16 57,14%

28

588

305

1551,87%

28

588

18

371

283

13 45,94%

28

644

247

1138,35%

28

588

14

291

45,03%

39,41%

dele
ž
42,8
6%
39,2
9%
46,8
9%
37,2
2%
43,0
3%
34,5
8%
9,69
%
0,00
%
64,2
9%
58,0
4%
63,1
0%
49,4
9%
40,7
1%

PRISOTNOST V LETU
2012

števi
št.dn št.pr
lo
št.vp
i
isotn
vpis
is.dn pris
ih
anih
otno otro
i
otro
sti
k
k
28

588

311

15

28

560

230

12

28

616

292

13

28

532

227

12

28

588

258

12

28

560

203

10

28

0

0

0

28

0

0

0

28

560

360

28

616

320

28

588

348

28

532

233

dele
ž
52,8
9%
41,0
7%
47,4
0%
42,6
7%
43,8
8%
36,2
5%
0,0
0%
0,0
0%
64,
29%
51,
95%
59,
18%
43,
80%
40,2
8%

Ugotovitve:
•
•

•

analiza prisotnosti romskih otrok v vrtcu Pikapolonica je pokazala, da je glede na
število vpisanih otrok vsakoletna prisotnost cca 41% ali 11.5 otrok,
z leti se je pokazalo, da razli ni na ini motivacije otrok in staršev ne pripomorejo
k ve ji prisotnosti od teh cca 41% ne glede na to, da so dejavnosti v vrtcu
zanimive in za otroke privla ne. Po kratki koncentraciji za nejo hrepeneti po
svobodi in svobodni izbiri lastnega po etja brez omejitev,
neredno obiskovanje predšolske vzgoje spremljajo še druge okoliš ine kot so:
nerazumevanje jezika, kratkotrajna koncentracija, nespodbudno okolje in
dejstvo, da se družinam ob vklju itvi otroka v vrtec zmanjša otroški dodatek, kar
deluje destimulativno in nenazdanje tudi dejstvo, da je vklju itev v vrtec
prostovoljna odlo itev in zakonsko neobvezujo a.

Ukrepi:
•
•
•

zgodnje vklju evanje v vzgojno-izobraževalni sistem - zagotavljanje pogojev za
vklju itev v predšolsko vzgojo vsaj dve leti pred pri etkom osnovne šole
(najpozneje s štirimi leti),
MONM zaradi spodbujanja vklju evanja otrok v organizirano varstvo predšolske
vzgoje kot pripravo na šolo zagotovi možnost vklju evanja romskih otrok iz
vseh romskih naseljih tudi v druge enote vrtca (integracija v redne oddelke),
vklju itev vrtca Pikapolonica v program »Koraki do integracije« po vzoru OŠ
Leskovec pri Krškem-enota Vrtec.

Viri: program predšolske vzgoje v MONM; (Tabela 25): pregled prisotnosti otrok Romov v enoti Pikapolonica,
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3.2 . Socialno varstvo in zaposlovanje
3.2.1. Aktivnosti Centra za socialno delo Novo mesto
Na Centru za socialno delo pokrivajo razli na podro ja dela z Romi, od denarnih transferjev,
do nalog, ki zagotavljajo pomo uporabnikom v socialni stiski.
Denarni transferji so:
• zagotovitev starševskega dodatka materi,
• pravica do otroškega dodatka,
• pravica do denarno socialne pomo i (v nadaljnjem besedilu DSP).
Ostale naloge, ki predstavljajo prav tako pomemben vidik socialne oskrbe pa so:
• delo z mladoletnimi prestopniki – storilci kaznivih dejanj – tako v predkazenskem in
kazenskem postopku, kot tudi pri izvajanju vzgojnih ukrepov,
• spremljanje zapornika v asu prestajanja zaporne kazni,
• sklepanje dogovorov o preživninah,
• priznanje o etovstva,
• namestitev otrok v rejniško družino,
• postopki v zvezi z mladoletnimi oziroma odraslimi pri namestitvi v zavodsko varstvo,
• pomo pri vklju evanju otrok v vrtce in OŠ ter spremljanje obiska,…
Po predpisih, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so Romi
tako kot drugi državljani Republike Slovenije upravi eni do vseh pravic, e izpolnjujejo pogoje
za uveljavljanje posameznih pravic. Pravna podlaga: je Zakon o socialnem varstvu in Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih ( Ur. list RS, št. 97/01)
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3.2.1.1. Denarni transferji
Preglednica števila postopkov v zvezi z dodelitvijo DENARNO SOCIALNE POMO I (DSP):
Tabela 26:
leto

2007
2008
2009
2010
2011

št. DSP
št. izr. DSP
št. ukin. DSP
637
48
640
52
645
50
648
56
651
57

52
56
51
59
63

DSP se lahko dodeli za obdobje od enega do šestih mesecev in se lahko ponovno dodeli, e
se okoliš ine, ki so bile podlaga za dodelitev in dolo itev višine DSP niso spremenile.
Center za socialno delo z vsakim Romom, upravi encem do DSP, sklene Pogodbo o
aktivnem reševanju socialne problematike. Naj navedemo le nekaj aktivnosti in obveznosti,
ki izhajajo iz pogodbe in jih morajo upravi enci do DSP izpolnjevati:
• svoje predšolske otroke, ki so vklju eni v vrtec, morajo tja tudi redno pošiljati,
• redno pošiljati v osnovno šolo svoje šoloobvezne otroke do 15. leta starosti,
• vklju evati se morajo v organizirane te aje, ki se organizirajo za prebivalce romske
skupnosti (trenutno je to ve erna OŠ za odrasle Rome, ki poteka v sodelovanju z
RIC…),
• vklju evati se morajo v javna dela ali druge oblike zaposlitve za dolo en ali nedolo en
as.
V primeru neizvrševanja aktivnosti in obveznosti, ki so dolo ene s pogodbo o aktivnem
reševanju socialne problematike, upravi encu preneha izpla evanje denarno socialne
pomo i, za enega od staršev ali zanj osebno v primeru:
• da otrok redno ne obiskuje vrtca oz. osnovne šole,
•
e redno ne obiskuje osnovne šole za odrasle Rome,
• v primeru, da je izbrisan iz evidenca iskalcev zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje.
Prav zaradi odvzema DSP, ki jih zaradi neizpolnjevanja dolo b pogodbe Romi ne prejemajo,
prihaja do hudih verbalnih konfliktov in besednih groženj tako delavcem Centra za socialno
delo, kot tudi svetovalnim delavkam na OŠ ter zaposlenim v RIC-u in neposredno u iteljem, ki
izvajajo izobraževanje.
Sicer pa je bilo za obmo je MO Novo mesto v letu 2011 Romom izdanih 651 odlo b o
dodelitvi DSP, ostalim ob anom ne romske narodnosti na istem obmo ju pa 1.211
odlo b.
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Preglednica postopkov za izpla ilo starševskega dodatka (st.d.) in dodatka za veliko družino
(d.v.dr.) za Rome.
Tabela 27:
leto

st.d.
2011
2010
2009
2008
2007

d.v.dr.
28
25
31
27
24

162
159
155
149
146

Vse romske matere so kot državljanke Republike Slovenije ob rojstvu otroka upravi ene do
starševskega dodatka v trajanju 12 mesecev. Starševski dodatek trenutno znaša 196,36 ,
za toliko pa se seveda v tem primeru tudi zniža DSP.
Dodatek na veliko družino se izpla a 1 x letno, do njega pa so bile upravi ene vse družine v
Sloveniji, ki so imele tri ali ve otrok. Pri izpla ilu dodatka za veliko družino pa obstajata dve
zakonski višini dodatka za veliko družino (za družine s tremi otroki in družine s štirimi ali ve
otroki). Dodatek za družino s tremi otroki znaša 393,46 , za družino s štirimi ali ve otroki pa
479,83 .
Preglednica postopkov za izpla ilo otroškega dodatka
Višina otroškega dodatka se dolo i glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je
dolo en v odstotku od povpre ne mese ne pla e vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.
Tabela 28:

znesek otroškega dodatka za
povpre ni
otroka do konca osnovne šole
mese ni
dohodkovni dohodek na
ali do 18 leta (v evrih)
razred
osebo v %
3. in naslednji
od neto
1. otrok 2. otrok
otrok
povpre ne pla e
1
do 18 %
114,31 125,73
137,18
nad 18 % do 30
2
97,73 108,04
118,28
%
nad 30 % do 36
3
74,48
83,25
91,98
%
nad 36 % do 42
4
58,75
67,03
75,47
%
nad 42 % do 53
5
48,04
56,06
64,03
%
nad 53 % do 64
6
30,44
38,10
45,71
%
nad 64 % do 82
7
22,83
30,44
38,10
%
nad 82 % do 99
8
19,88
27,50
35,11
%

znesek otroškega dodatka za
otroka v srednji šoli, vendar
najdlje do 18 leta (v evrih)
1.
2.
3. in naslednji
otrok otrok otrok
168,31 179,73

243,55

142,73 153,04

206,88

110,48 119,25

162,89

85,75 94,03

128,58

68,04 76,06

103,27

43,44 51,10

71,17

28,83 36,44

49,65

19,88 27,50

34,69
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Otroški dodatek se izra una glede na dohodek na družinskega lana v % povpre ne pla e
RS. Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka pri Romih je povpre ju zaradi nizkega
dohodka na družinskega lana glede na spodnjo tabelo praviloma najvišji. Zaradi smotrnejše
porabe se otroški dodatek pri dolo enih družinah lahko izpla uje v funkcionalni obliki (za 10
romskih družin se otroški dodatek nakazuje na trgovine).
Do maja leta 2002 smo del otroškega dodatka za šoloobvezne otroke nakazali na OŠ in iz
tega denarja so se pokrivali stroški kosila in u benikov ter ostalih u nih pripomo kov. Zaradi
nezmožnosti delitve otroškega dodatka na dva dela, pa šole otroškega dodatka ne prejemajo
ve in staršem otrok izdajajo položnice za pokrivanje nastalih obveznosti, tako kot je to sicer
že ute en postopek pri ostalih starših. Le v posameznih argumentiranih primerih lahko s strani
Centra za socialno delo nakažemo otroški dodatek v celotnem znesku na osnovno šolo in šola
potem zaostale obveznosti pokrije, preostanek pa prejmejo starši.
V veliki ve ini, skoraj 85% Romov, se gibljejo v prvih dveh dohodkovnih razredih, to
pomeni 170 družinskih skupnosti.

3.2.1.2. Ostale pristojnosti in naloge
Priznanje o etovstva in dogovori o sklenitvi preživnine
Tabela 29:
leto
2007
2008
2009
2010
2011

priznan.o. preživnina
12
2
13
3
17
2
9
1
11
3

Postopek priznanja o etovstva (priznan o.) se na centru za socialno delo lahko za ne na
podlagi prejema prijave rojstva iz UE, ko o e lahko prizna otroka za svojega. Priznanje
o etovstva velja in se vpiše v mati no knjigo le, e se s tem strinja otrokova mati. Ker ve ina
Romov ni sklenila zakonske zveze, je priznanje o etovstva – ki pa se lahko ureja tudi na UE –
kar pogost postopek na CSD… Se pa dogaja tudi med romsko populacijo, da v zadnjem asu
precej zunaj zakonskih zvez razpade in v teh primerih je potrebno speljati dogovor z obema
staršema o varstvu in vzgoji otrok in se dogovoriti o višini preživnine, ki jo kasneje s sklepom
potrdi okrožno sodiš e.

3.2.1.3. Obravnava mladoletnih Romov
Tabela 30:
leto

2007
2008
2009
2010
2011

strož.nad navodilo d.k.delo
zavod
16
11
2
14
9
3
19
8
3
22
6
0
21
8
2

1
3
4
2
1

social.por.
161
168
174
175
183
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Obravnava mladoletnih Romov – storilcev kaznivih dejanj poteka v okviru javnih
pooblastil. Zaradi asocialnega vedenja med otroki in mladostniki in s tem kršenja obstoje ih
zakonskih norm CSD sodeluje pri obravnavi mladoletnega Roma v predkazenskem postopku,
sodnem postopku, kot tudi pri izvrševanju vzgojnih ukrepov, ki jih mladoletnim storilcem
kaznivih dejanj s sklepom izre e sodiš e ali sodnik za prekrške. Zaradi izre enega vzgojnega
ukrepa – navodila in prepovedi se nudi strokovno pomo mladoletnim Romom, ki so se morali
po sklepu sodiš a ali opravi iti oškodovancem ali pa tudi opraviti družbeno koristno delo. Prav
tako pa na CSD tudi izvajajo postopke v zvezi s sklepom okrožnega sodiš a glede namestitve
mladoletnikov v prevzgojne ali vzgojne zavode, kjer tudi spremljajo njihovo bivanje.

3.2.1.4. Delo CSD med prestajanjem kazni zapora in po njej
Preglednica izdelanih in posredovanih socialnih poro il v ZPKZ in obiskov.
Tabela 31:
leto

2007
2008
2009
2010
2011

soc.por. obisk
78
81
102
90
87

38
42
48
41
40

V zvezi s prestajanjem kazni zapora, v katerem se Romi zaradi storjenih kaznivih dejanj
pogosto nahajajo in ker so Centri za socialno delo nosilci in koordinatorji postpenalnega
na rta, je njihova naloga, da se im prej vklju ijo v obravnavo posameznega obsojenca. Za
vsakega obsojenca je potrebno zavodu posredovati socialno poro ilo, ki je v pomo pri
oblikovanju in izvajanju osebnega na rta znotraj Zavoda za prestajanje kazni zapora ZPKZ.
Prav tako pa je potreben vsaj en obisk v zavodu in znotraj tega razgovor z obsojencem ter
strokovnimi službami.

3.2.1.5. Oprostitev pla ila socialno varstvenih storitev
Tabela 32:
leto

2007
2008
2009
2010
2011

oprostitev družins.p.
2
0
1
0
0
0
1
1
2
0

Center za socialno delo, po prvem odstavku 100. lena Zakona o socialnem varstvu odlo a o
delni ali celotni oprostitvi pla ila storitve socialno varstvene storitve. Primerov, ko bi se
Romi posluževali domske oskrbe ni veliko. Institut družinskega pomo nika, ki je bil uveden
leta 2009 kot pomo invalidnim osebam v doma em okolju pa se je med Romi izpeljal le v
enem primeru.
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3.2.1.6. Prepoved približevanja
Izrek prepovedi približevanja in nudenje pomo i
Tabela 33:

leto
št.izrekov
2007
0
2008
0
2009
3
2010
6
2011
5
V primeru, ko je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek z
elementi nasilja ali je bila zalotena pri takem prekršku in obstajajo razlogi za sum, da bo
ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju,
smejo policisti odrediti prepoved približevanja dolo enemu kraju oziroma osebi za as 24 ur. O
izre enem ukrepu policija takoj obvesti krajevno pristojni center za socialno delo, ki mora
oškodovanca seznaniti z organizacijami, ki so mu na voljo za materialno in nematerialno
pomo . V skladu z Zakonom o prepre evanju nasilja pa mora CSD nuditi tudi pomo žrtvi, ko
v skladu z javnimi pooblastili žrtvi nudi prvo socialno pomo , v nadaljevanju pa osebno pomo
in vklju itev v obravnavo ter skupno pripravo osebnega na rta. Sre anja so praviloma
ve kratna. V zadnjem asu so tudi romske žene vse bolj osveš ene in zaradi tega je tudi vse
ve prijav o nasilju v družini. V zvezi z omenjenim, kot pomo žrtvam nasilja nad romskimi
ženami, pa so na CSD preventivno tudi pripravili zloženko v romskem jeziku.

3.2.1.7. Sodelovanje z OO Rde i križ in Škofijsko Karitas
Ker so bili na Centru za socialno delo edalje pogosteje soo eni z željami in zahtevami Romov
v zvezi s pridobitvijo uskladiš enih obla il in obutve, tako za njih osebno, kot tudi za njihove
družinske lane, je bila leta 2010 dore ena enotna strategija tako glede izdajanja napotnic, kot
tudi glede izdajanja obla il in obutve. V zvezi s tem in materialno težjimi pogoji, so na CSD na
podlagi evidence pri eli izdajati napotnice za romske družine, s katerimi so bile le te
upravi ene do prejemanja obla il in obutve.
Število izdanih napotnic za RK oz. Karitas
Tabela 34:
leto
2010
2011

RK
88
126

Karitas
43
46

Ostarelim, invalidnim in upokojenim Romom se dvakrat letno nudijo paket s prehrambenimi
artikli
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Ugotovitve:
•
glede na število romskih družin (221) in izdanih odlo b o DSP (redne, izredne,
ukinitvene) lahko ugotovimo, da se družinam prizna denarna pomo najve za 6
mesecev, ker se eno družino obravnava 2 x letno. Iz tega sledi, da je 98 % romskih
družin upravi enih do DSP, 2% pa je zaposlenih ali pa imajo pokojnino oz. drug vir
prihodka,
•
100% romskih družin prejema otroški dodatek glede na dohodkovni razred,
•
ukinitvene pomo i so posledica neobiskovanja pouka v OŠ in na RIC-u (v letu 2011
63x),
•
Zakon o socialnem varstvu v svojem lenu omogo a funkcionalno izpla ilo DSP,
vendar pa sistem za ve je število uporabnikov isto asno ni prilagojen in je
neizvedljiv. Informacijski sistem ne omogo a, da bi se del denarne pomo i ali
otroškega dodatka nakazoval OŠ, Komunali, VVO, Elektru, za popla ilo
neporavnanih dolgov, za katere bi upravi enci podpisali izjave.
Ukrepi:
•
pobuda, da MDDSZ preu i možnost nadgraditve informacijskega sistema, da se
lahko nakazuje del posameznikove denarne pomo i ali otroškega dodatka na ve
razli nih naslovov, kot npr: pri porodniških dopustih.

3.2.2. Aktivnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, OE Novo
mesto
Zavod RS za zaposlovanje ne vodi evidenc brezposelnih iskalcev zaposlitve glede na
narodnostno ali etni no pripadnost. Z nekaterimi atributi romske etnije (kraj bivanja, zna ilni
priimki, stil življenja, govorica,…) pa se pri svojem delu sre ujejo in v tem smislu so tudi tabele
v nadaljevanju.
Tabela 35:

Brezposelne osebe po stopnji izobrazbe, stanje konec leta

Ob ina stalnega bivališ a: Novo mesto
Etni na skupina: Da

dec.07

dec.08

dec.09

dec.10

dec.11

Skupaj

246

235

248

237

262

I. stopnja

239

232

243

232

257

II. stopnja

7

3

5

5

5

III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
VII. stopnja
VIII. stopnja
Bolonjski programi

Iz tabele je razvidno, da je najve Romov s prvo stopnjo izobrazbe, kar pomeni z dokon ano
OŠ ali manj. V drugi stopnji pa so zabeleženi tisti Romi, ki imajo že nekaj delovnih izkušenj
preko javnih del ali redne zaposlitve.

Viri: podatki Centra za socialno delo v MONM,
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Tabela 36:

Brezposelne osebe po starosti, stanje konec leta

Ob ina stalnega bivališ a: Novo mesto
Etni na skupina: Da

dec.07

dec.08

dec.09

dec.10

dec.11

246

235

248

237

262

15-17 let

9

9

9

10

10

18-24 let

50

44

43

32

44

Skupaj

25-29 let

40

38

47

49

51

30-39 let

73

74

76

83

84

40-49 let

65

60

58

52

59

50-59 let

9

9

14

10

14

1

1

1

60 let ali ve

Tabela 37:

Brezposelne osebe vklju ene v programe APZ, nove vklju itve

Ob ina stalnega bivališ a: Novo mesto
Etni na skupina: Da

Katalog 2007
1.2.1. Pomo pri na rtovanju poklicne poti in
iskanju zaposlitve – delavnice
2.1.1. Programi institucionalnega
usposabljanja
2.1.2.2. Potrjevanje NPK
2.3.1. Formalno izobraževanje
2.3.2. PUM
3.1.1. Pomo pri samozaposlitvi
3.1.2. Subvencije za samozaposlitev
4.1.1. Javna dela

2007
55

2008
49

1
1
2
44

7

2009
44

2010
36

2
7
1
30
1
1
1
8

2011
37
1

28
5

27

28

9

9

8

Iz tabele je razvidno, da je najve je število Romov vklju enih v formalno izobraževanje, saj
Zavod za zaposlovanje mlajše od 25 let z nedokon ano OŠ pošilja v programe dokon anja OŠ
na RIC, za kar prejemajo štipendijo (med 25-30 EUR in povra ilo potnih stroškov).
Zaradi razli nih razlogov, ki imajo za posledico prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih
oseb iz kazenskih razlogov, zaradi katerih se naslednjih 6 mesecev ne morejo ponovno
prijaviti v evidenco brezposelnih oseb, je bilo v letu 2012 in prvih mesecih letošnjega leta
rtanih 81 oseb, med temi 38 z bivališ em v ob ini Novo mesto (4 v letu 2013).
Prenehanje vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb iz krivdnih razlogov (3.,4.,5.,ter
7.,8.,9. in 10. alineja 1. to ke 129. lena ZUTD) ima za posledico nemožnost ponovne prijave
v evidenco brezposelnih oseb 6 mesecev od dneva ugotovitve oziroma izdaje odlo be, ki se
nanaša na cit. alineja 129. lena. Po 6 mesecih se lahko ponovno prijavijo v evidenco
brezposelnih oseb.
Delodajalcem ni v interesu zaposlovanje Romov iz razli nih razlogov. Ve primerov odklonitev
ugotavljajo za javna dela, kjer pa se pogosto sre ujejo z odklonitvami (npr. prebivalci
romskega naselja iz Šmihela ne želijo k izvajalcu javnih del v Bršljinu in podobno). Visoka
raven konfliktnosti, ne samo med razli nimi kraji, ampak celo med in znotraj naselij v istem
kraju, blokira prakti no še tiste redke možnosti, ki se pojavijo.
V ve ini primerov velja, da prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb posledi no
pomeni za Rome in ostale državljane izgubo pravice do DSP na CSD. Iz poro ila CSD izhaja,
da je ve ina Romov prejemnikov denarne socialne pomo i, saj se za dodelitev te pravice
upoštevajo predvsem premoženjske in socialne razmere prosilca.
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3.2.2.1. Ugotovitve težje zaposljivosti Romov:
- pomanjkljiva izobrazba Vse ve Romov se prijavlja v evidenco brezposelnih oseb z nedokon ano osnovno šolo.
Kljub prizadevanjem zavoda, da bi nadoknadili manjkajo o izobrazbo z obiskovanjem
osnovne šole za odrasle in nadaljevali v programih za pridobitev poklica (vsaj skrajšani
program), uspeha ni zaslediti.
eprav delodajalci kar v 33% (1468 potreb v obdobju I-VII 2012) iš ejo delavce brez
poklica (recimo v gradbeništvu) in bi bili kot iskalci pri tem lahko tudi uspešni, to niso, ker za
delo in s tem povezano »nizko« pla ilo, niso zainteresirani. Romi se v nobenem sektorju, ne
v javnem ne v zasebnem, prakti no ne zaposlujejo, ker delodajalci niso zainteresirani za
njihovo vklju evanje zaradi nizke stopnje izobrazbe, odsotnosti delovnih navad in
pomanjkljive socializacije.
- nemotiviranost za delo Za delo niso motivirani, ker ga ne dojemajo kot potrebno za preživetje. V delu ne vidijo
nobene vrednote, ne potrebe. Nasploh so s svojim položajem (glej raziskavo v okviru
projekta RZC Equal, ZIK rnomelj, Nada Žagar), zadovoljni. Ekonomske razmere jih v delo
ne silijo; poznani so primeri, ko so pustili dobro pla ano delo (v Revozu) in prešli nazaj na
socialne prejemke. Ti prejemki iz naslova socialnih transferjev (posamezniki, družina, ) v
kombinaciji s prihodki iz sive in rne ekonomije glede na stil življenje in dnevne potrebe
zadoš ajo za življenje. Tudi delodajalci niso motivirani za zaposlovanje ranljivih skupin, v
katero kategorijo spadajo tudi Romi, saj država ne priznava oz. ne daje nobenih spodbud v
obliki subvencij oz. drugih finan nih olajšav.
- slabo razvite delovne navade Delovne navade se razvijajo v obdobjih primarne in sekundarne socializacije. Vse
pomanjkljivosti teh obdobij se odražajo pri odraslih osebah.
- problemati ne higienske navade Problem je vezan na življenjske razmere in navade v družini.
- visoka raven medsebojne konfliktnostiZaradi dolgoletnih družinskih sporov in vse ve je konfliktnosti med prebivalci, bodisi razli nih
naselij ali družin (tudi znotraj družin) je neredko nemogo e napotiti Rome na javna dela ali
izobraževalne oblike. Izjavljajo, da »imajo grožnjo«, kar je lahko upoštevanja vreden ali pa
tudi le priro en izgovor.
- nezanesljivost eprav delodajalci danes nimajo veliko izkušenj pri delu z Romi, se o morebitnem
zaposlovanju nekateri sploh ne želijo pogovarjati. Izkušnje preteklih neuspelih poskusov in
razširjenost stereotipov o romski nemotiviranosti za delo in nezanesljivosti deloma potrjuje
tudi razmeroma visok absentizem na javnih delih.
- pomanjkljivosti javnih del:
Sistem javnih del ne omogo a takega vklju evanja pripadnikov romske skupnosti v
programe, da bi se zagotavljala kontinuiteta vklju evanja in prehodi v redne zaposlitve.
Ukrepi :
1. Nadgradnja javnih del
• Pobuda pristojnemu Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da se kot
izvajalci javnih del za vklju evanje Romov lahko na javno povabilo prijavijo tudi
drugi, profitni izvajalci programov.
• Potrebno bi bilo dodatno sofinancirati mentorstvo, dodatno usposabljanje
vklju enih Romov in po izteku javnih del ustrezno subvencionirati zaposlitev (pri
istem ali drugem) delodajalcu.
2. Socialno podjetništvo
• Izdelajo se razli ni modeli socialnih podjetij, kot podlaga za kandidiranje na
državnih in evropskih razpisih ter umestitev teh modelov za naslednjo finan no
perspektivo od 2014-2020.
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3.2.3. Aktivnosti Rde ega križa – Obmo no združenje Novo mesto (RK)
V sodelovanju s CSD Novo mesto RK že vrsto let mese no oskrbuje Rome s prehrambenimi
paketi na podlagi podatkov CSD. Trenutno je na seznamu 7 prejemnikov prehrambenih
paketov.
Prebivalce romskega naselja Brezje redno tedensko oskrbujejo z obla ili, prav tako na podlagi
podatkov CSD ter na osnovi napotnice centra. Ta na in sodelovanja je bil vzpostavljen leta
2010, ko je bilo s CSD in Škofijsko Karitas Novo mesto dogovorijeno, katera naselja bo
oskrbovala posamezna humanitarna organizacija. Mese no tako oskrbijo med 50 in 60
romskih otrok in odraslih.
V letu 2010 so v romskem naselju Brezje izvedli dve meritvi krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi. Meritev se je udeležilo skupno 25 polnoletnih Romov. V letu 2012 so meritve
izvedli v aprilu. Udeležilo se jih je 20 polnoletnih Romov.
Preglednica oskrbe z obla ili in prehrambenimi paketi:
Tabela 38 :

Izvedene aktivnosti

2007: Preskrba z obla ili in prehrambenimi paketi
2008: Preskrba z obla ili in prehrambenimi paketi
2009: Preskrba z obla ili in prehrambenimi paketi
Novoletna obdaritev starih in bolnih Romov
2010: Preskrba z obla ili in prehrambenimi paketi
Preventivne zdravstvene meritve
Novoletna obdaritev starih in bolnih Romov
2011: Preskrba z obla ili in prehrambenimi paketi
Novoletna obdaritev starih in bolnih Romov

Št. udeležencev
84
90
48
10
337
25
12
350
15

Ugotovitve:
•
pove uje se število odjemalcev tako prehrambenih paketov kot tudi preskrba z
obla ili.
Ukrepi: ( ni podanih ukrepov).

Viri: podatki Zavoda RS za zaposlovanje, Obmo no združenje RK NM
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3.2.4. Zdravstveno varstvo
3.2.4.1. Aktivnosti Zdravstvenega doma Novo mesto (ZDNM)
Statistika obiska pri nudenju zdravstvene oskrbe Romom v ZD NM kaže, da Romi v velikem
številu obiskujejo dežurno službo. Razlog temu je, da le ti nimajo izbranega osebnega
zdravnika (pediatra/zobozdravnika/ginekologa), kar seveda dodatno pove uje pritisk na
dežurno službo. Ker nimajo izbranega osebnega zdravnika tudi ni mogo e voditi celostne slike
o njihovem zdravstvenem stanju, zato je nudenje zdravstvenih in preventivnih storitev oteženo.
Romi se ne vklju ujejo v preventivne programe. Med romsko populacijo je zabeležen nizek
delež precepljenosti predšolskih otrok proti nalezljivim boleznim. Na preglede se ne naro ajo,
posledi no temu prihaja do nenehnih izsiljevanj (zahteva po izdaji zdravila, zdravstvene
terapije…), agresije, fizi nega nasilja Romov nad zdravstvenem osebjem in do množice
neporavnanih ra unov.
Na podlagi navedenega so bili v ZDNM primorani, da so instalirali panik stikala v dežurni
ambulanti in otroškem dispanzerju in se povezali z varnostno službo ter policijo. Instalirali so
tudi snemalne naprave ter sklenili pogodbo z varnostno službo za fizi no varovanje (v letu
2006 do 2011, v asu dežurstva, nedelje in praznike). Fizi no varovanje je bilo do marca 2011,
ko se je dežurna služba, (deluje ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure zjutraj, ob sobotah,
nedeljah in praznikih 24 ur), preselila v prostore Splošne bolnišnice Novo mesto. Fizi no
varovanje je sedaj urejeno v bolnišnici.
Število obiskov po ambulantah v letih od 2007-2011
Tabela 39:

leto
Splošne ambulante
Dežurna služba
Pediatri na ambulanta
Šolski dispanzer
Skupaj po posameznih letih

2007
3960
1009
1266
708
6943

2008
4001
1201
1205
587
6994

2009
4300
1359
1054
697
7410

2010
3876
994
874
800
6544

2011
1124
1086
1074
1014
4298

Opomba: Iz tabele je razvidno, da je bilo najmanj obiskov v splošni ambulanti v letu 2011.
Vzporedno pa se je v tem letu pove al obisk v pediatri ni ambulanti in šolskem dispanzerju.
Eden od vzrokov za pove an obisk v šolskem dispanzerju je tudi pridobivanje zdravniških
potrdil, kot opravi ilo za izostanke od šolskega pouka, manjši obisk v splošni ambulanti pa je
tudi zaradi ne izbire osebnega zdravnika. Osebnega zdravnika trenutno nima cca 250 odraslih
Romov.
Ugotovitve zdravstvenega doma glede obiskov pripadnikov romske skupnosti v
ambulantah ZD:
• na pregled prihajajo brez dokumentov,
• se ne naro ajo,
• ne izberejo si osebnega zdravnika/pediatra/šolskega zdravnika… (trenutno 80
otrok nima izbranega osebnega pediatra),
• izsiljujejo preglede in terapijo,
• izsiljujejo zdravniška potrdila,
• ne vklju ujejo se v preventivne programe,
• odklanjajo obvezna cepljenja otrok,
• izkoriš ajo možnost dežurne službe.
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Pri pripravi strategije o reševanju romske tematike na Mestni ob ini Novo mesto smo v iskanju
skupnih rešitev in programov ukrepov prišli do odlo itve, da je ena izmed rešitev odprtje
zdravstvene ambulante za Rome v romskem naselju Žabjak-Brezje, ki je eno izmed najve jih
romskih naselij na Dolenjskem. V tem naselju je lociran tudi vrtec za romske otroke. Odprtje
zdravstvene ambulante bi pomenil dodaten korak k socializaciji Romov ter korak do boljšega
zdravja Romov, kar je tudi eden izmed ciljev Regijske strategije za zmanjševanje neenakosti v
zdravju s pomo jo krepitve zdravja na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju za obdobje 20102015 (ZZV Novo mesto).
Ukrep:
•

Odprtje ambulante za Rome v romskem naselju Žabjak – Brezje.

3.2.4.2. Aktivnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV Novo
mesto)
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto se pri svojem delu soo ajo s pomanjkanjem
to nih podatkov o številu pripadnikov romske skupnosti, saj ima v sodobnih pravnih ureditvah
vsak posameznik pravico do (ne)opredeljevanja glede narodnostne ali etni ne pripadnosti. Za
pripadnike etni ne skupnosti, v tem primeru za Rome, ne zbirajo in obdelujejo podatkov za
zdravstveno statistiko. Podatki se zbirajo za celotno populacijo.
ZZV Novo mesto kot zaskrbljujo e navaja problematiko nizke precepljenosti romskih otrok v
UE NM. Ocena števila necepljenih ali nepopolno cepljenih otrok iz romskih naselij ŽabjakBrezje in Pot v gaj (Šmihel) se giblje med 80-90 otrok.
Ugotovitve:
•
groba ocena precepljenih otrok v tej skupnosti je samo primer nepoznavanja
podatkov o zdravstvenem stanju te populacije. Grobe ocene in ocene, podane na
podlagi dela in izkušenj na terenu, ne predstavljajo primerne osnove za
na rtovanje strokovnega dela in postavljanja prioritet pri delu s to ranljivo
skupino prebivalstva,
•
za poznavanje zdravstvenega stanja in zdravstvenega varstva te etni ne skupine
je pomembno poznati kazalnike obolevnosti in umrljivosti, kazalnike o nalezljivih
bolezni, kazalnike precepljenosti, socialno-ekonomske kazalnike…
Ukrep:
•
predlagamo izvedbo raziskave, ki bi omogo ila vpogled v zdravstveno stanje
romske populacije v MONM.

Viri: aktivnosti Zdravstvenega doma NM, aktivnosti Zavoda za zdravstveno varstvo NM,

stran 34 od 95

Osnutek Strategije reševanja romske tematike v Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020

3.2.5. Aktivnosti nevladnega sektorja
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Tabela 40:
Nevladna
organizacija
Društvo za
razvijanje
prostovoljnega
dela
Novo mesto

Naslov in kratek opis
aktivnosti
(delavnice, predavanja)
Romski izobraževalni
inkubator Novo mesto
(Dnevni center Brezje,
Dnevni center Šmihel
u na pomo , delavnice)

Ciljna populacija
(mlajši, starejši)

Vir financiranja za aktivnosti

Romi (predvsem
otroci in njihovi
starši), strokovna
in širša javnost

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport ter
Evropski socialni sklad,
Mestna ob ina Novo mesto,
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Zavod RS za
zaposlovanje, Norveški finan ni
mehanizem in finan ni
mehanizem EGP (2009)
Švicarski prispevek (2011),
Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za komuniciranje

Promocija
medkulturnega dialoga
(prireditve, okrogle mize,
delavnice, izdaja
publikacij)
Obrazložitev:

Romski izobraževalni inkubator Novo mesto
Namen romskega izobraževalnega inkubatorja Novo mesto :
• ve ja socialna vklju enost ter razvijanju socialnega,
kapitala, predvsem pri romskih otrocih.
Cilji:
•
•
•
•
•

loveškega in kulturnega

opremiti uporabnike z novimi znanji in veš inami, s poudarkom na medkulturnih
in socialnih veš inah (komunikacijske veš ine, uspešno reševanje konfliktov),
pove ati vklju enost romskih otrok v šolski sistem (prepre evanje šolskega
osipa, razvijanje delovnih in u nih navad, višja raven znanja in spretnosti
romskih otrok),
izboljšati samopodobo in ob utek lastne vrednosti romskih otrok,
ustvariti okoliš ine, ki omogo ajo zdrav razvoj ter uvesti varovalne dejavnike v
uporabnikovo življenje (kvalitetno preživljanje prostega
asa, pozitivne
izkušnje…),
motivirati za nove strategije vedenja, ter za iskanje novih konstrukcij realnosti ter
prevzemanje odgovornosti.

Aktivnosti:
Dnevni center Brezje (od leta 2009*) poteka v romskem naselju Brezje v Vrtcu Pikapolonica,
in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 13.30 ure do 17. ure. Prvi del programa je
namenjen u ni pomo i, drugi del programa pa razli nim skupinskim aktivnostim (socialne
delavnice, ustvarjalen delavnice, delavnice o u enju lovekovih pravic KOMPAS, športne in
družabne igre, delavnice u im se skozi igro, plesne in glasbene delavnice, sprostilne
delavnice, taborniške veš ine…).
Program obiskuje 48 otrok. Skupna povpre na vklju enost na mesec je 450 ur, u ne pomo i je
vsak mesec preko 200 ur.
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Dnevni center Šmihel (od leta 2011*) poteka v romskem naselju Šmihel, v zabojniku last
Mestne ob ine Novo mesto, in sicer vsak dan od ponedeljka do petka od 12. do 16. ure. Prvi
del programa obiskujejo predšolski otroci – program za njih je pripravljen v skladu s Kurikulum
za predšolske otroke, drugi del programa pa je namenjen šoloobveznim otrokom (u ni pomo i
in ostalim prosto asnim aktivnostim).
Program obiskuje 31 otrok. Skupna povpre na vklju enost na mesec je 450 ur, u ne pomo i je
vsak mesec preko 100 ur.

Promocija medkulturnega dialoga
Namen programa:
•
informirati in senzibilizirati javnost o lovekovih pravicah, o neizogibnosti
sobivanja v narodnostno, etni no in kulturno raznoliki družbi, opozarjati na
pozitivne dimenzije kulturne razli nosti, na negativne posledice, ki izhajajo iz
neznanja, predsodkov in posledi no nestrpnega odnosa do druga nosti.
Vsako leto v ta namen organiziramo preko 30 javnih dogodkov in ostalih aktivnosti:
•
•
•
•
•
•

okrogla miza Sprejemamo razli nosti za srednješolce,
teden kultur (vsako leto v mesecu juniju): ve eri folklore, poezije, slikarstva, glasbe in
kulinarike,
medkulturni ve eri (10 na leto),
obveš anje preko portala www.kultegracija.si,
delavnice za osnovnošolce in srednješolce (vsako leto preko 20 delavnic),
izdaja publikacij (2 na leto).

Založba Goga
Tabela 41:
Nevladna
organizac
ije

Založba
Goga

Naslov in kratek opis aktivnosti
(delavnice, predavanja)

Ristanc – umetniške in socialne vsebine za
otroke v obliki multimedijskih ustvarjalnih
delavnic za dvig socialnega in kulturnega
kapitala ter odpiranja skupnega javnega
prostora (potekajo izven romskih naselij)
Mali knjigobus – bralno – kulturne vsebine
za otroke v obliki pravlji nih delavnic
(potekajo v romskih naseljih)
Založništvo – izdaja otroških knjig (prevodi
basni v dolenjsko romš ino Dragotina Ketteja
Mravlji ter ebela in mrlj)
Brikolaž – interdisciplinarno usmerjen projekt
na podro ju umetnosti

Ciljna
populac
ija
(mlajši,
starejši)
Mlajši
(osnovn
ošolci in
tisti
otroci, ki
se ne
vklju uje
jo v
formalni
izobraže
valni
sistem)

Vir financiranja za
aktivnosti

Mestna ob ina Novo mesto
Društvo novomeških
študentov
Maribor 2012 EPK
Javna agencija za knjigo
Lastna sredstva
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
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Obrazložitev:

Ristanc
V okviru projekta se izvajajo ustvarjalne, socialne in druge delavnice, ki so namenjene
spodbujanju intelektualnega interesa za umetnost in pripomorejo k pridobivanju novih znanj in
veš in, ki jih otroci potrebujejo za uspešno vklju evanje v širšo družbo. S spodbujanjem
ustvarjalnosti in omogo anjem pozitivnih izkušenj otroci v okviru programa pridobivajo
predvsem komunikacijske veš ine in veš ine pri reševanju konfliktov, razvijajo ob utek lastne
vrednosti in pozitivne samopodobe, spoznavajo in ohranjajo elemente in raznolikost razli nih
kultur ter kvalitetno preživljajo svoj prosti as. Otroci z razli nih kulturnih okolij z neposredno
izkušnjo in s sodelovanjem v okviru razli nih delavnic prepre ujejo in odpravljajo stereotipe in
predsodke, ter spoznavajo koncept vklju ujo e in kulturno razli ne skupne družbe, ki namesto,
da izklju uje, vklju uje in gradi.
Delavnice (od leta 2008) potekajo v obliki dveh vzporednih vsebinskih ciklov. Cikel Mini
Multitude poteka enkrat mese no v središ u Novega mesta in preko ustvarjalnih in socialnih
iger pri otrocih razvija zavedanje o svoji vlogi in vklju evanju v širšo družbo. Delavnic se
udeleži 15 otrok, od tega 8 romskih) Cikel Mini Praktik poteka v obliki izrednih umetniških
delavnic s podro ja stripa, animacije, uli nih umetnosti in plesa.
Projekt poteka v centru Novega mesta, zunaj t. i. romskih naselij. V projekt so vklju eni otroci
iz Brezja in Šmihela in ostali otroci v starosti od 8. do 12. leta starosti.

Mali knjigobus
Projekt je zastavljen v obliki cikla bralnih in kreativnih delavnic in poteka v sodelovanju z
oddelkom potujo e knjižnice Bibliobusom. Otroci na literarno ustvarjalnih delavnicah preberejo
tematsko izbrano knjigo, se pogovorijo o njeni vsebini ter jo z umetniškim izražanjem aplicirajo
na svojo izkušnjo. Rde a nit v tem sklopu delavnic so branja in artikulacije na razli ne teme,
kot so jezikovna in kulturna raznolikost, o konceptu in strukturi najrazli nejših družin, o
druga nosti in sprejemanju druga nosti, o revš ini in odgovornosti ipd. V projekt vklju eni
otroci se u ijo romski in slovenski jezik ter pridobivajo razli ne socialne in komunikacijske
veš ine ter znanja, ki so pomembna za uspešnejše vklju evanje v širšo družbo. Projekt
poteka v romskih naseljih Brezje in Šmihel. Namenjen je otrokom do 12. leta starosti.
Pripravimo 10 aktivnosti na leto, ki se jih udeleži povpre no 10 otrok.

Brikolaž
V projekt so vklju eni otroci iz romskega naselja Šmihel in Brezje ter ostali otroci. Gre za
heterogeno in multietni no skupino dvanajstih otrok v starosti od osmega do dvanajstega leta,
ki skupaj ustvarja na obeh tematskih sklopih projekta (fotografija in zgodba). Otroci so ves as
aktivno vklju eni v proces nastanka publikacije, ki so jo vsebinsko v celoti zasnovali sami.
Projekt je zastavljen v dveh ciklih. V prvem ciklu so pod mentorstvom priznanega
novomeškega fotografa otroci najprej spoznavali teoreti ni del in osnove fotografije ter svoje
znanje preizkusili na terenskih fotografskih delavnicah. Otroci so izdelali serijo fotozgodb na
razli ne motive (portret, javni prostor, detajli ipd.). Izbrane fotografije so bile podlaga za
publikacijo in literarne zgodbe v drugem delu projekta.
V drugem ciklu delavnic so otroci na podlagi izbranih fotografij za eli s pisanjem kratke
zgodbe, ki so nastajale na podlagi asociacij fotografij. Otroci so po lastni želji pisali v romskem
ali slovenskem jeziku, na podlagi interpretacije fotografije z interdisciplinarnim komunikološkim
pristopom.
Aktivnosti (12 sre anj na leto) se udeleži povpre no 8 otrok.
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Založniška dejavnost
Projekt stremi k ohranjanju romskega jezika. Projekt predstavlja prispevek h kulturni
raznolikosti, spodbuja sodelovanje, sobivanje, sožitje razli nih etni nih skupin in ve inskega
prebivalstva.
Gre za serijo prevodov basni Dragotina Ketteja. V letu 2010 je v slovenskem jeziku in
dolenjski romš ini izšla basen ebelica in mrlj/ ibelica i mrlji. V letu 2011 pa je izšla
basen Mravlji, ki je bila zastavljena trojezi no. Poleg slovenskega in romskega jezika
(dolenjsko nare je) je vklju evala tudi prevod v italijanski jezik.

Rod Gorjanskih tabornikov
Tabela 42:
Nevladna
organizacija
Rod gorjanskih
tabornikov (RGT)

Naslov
in
kratek
aktivnosti
(delavnice, predavanja)

opis Ciljna
populacija
(mlajši,
starejši)
Taborniške in bobnarske
Od 8 let
delavnice. Ker želimo otrokom naprej
na zanimiv na in približati
naravo se poslužujemo
razli nih metod, od izklju no
taborniških veš in (vozli,
postavljanje šotorov...) pa do
ljubezni do razli ne glasbe
(bobnarske delavnice).

Vir
financiranja
aktivnosti

za

Ker je taborništvo izklju no
prostovoljna aktivnost, za
delo ne prejemamo
nobenih honorarjev. Potne
stroške nam krije DRPD,
material pa RGT in
izvajalke.

Obrazložitev:
Rod gorjanskih tabornikov v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo
mesto že 2 leti izvaja taborniške delavnice v programu Dnevni center Brezje. Delavnice se
tematsko zelo razlikujejo, vse pa so v taki ali druga ni povezavi z naravo, od strogo teoretskih
pogovorov o ekologiji, do izdelovanja inštrumentov iz odpadnega materiala in u enje preživetja
v naravi. Prav tako je bil eden izmed temeljnih ciljev ta, da se koncept glasbe razširi iz vokalne
in melodi ne, še na izklju no ritmi no in inštrumentalno. Cilji za prihodnje leto so vezani še na
bolj temeljito spoznavanje taborništva in druženja z vsemi taborniki iz Novega mesta ter
utrditev zavesti o varovanju narave. Z aktivnostmi nadgrajujejo program Dnevnega centra za
otroke (DRPD Novo mesto) povpre no dvakrat na mesec. Vklju enih otrok iz naselja Brezje je
48.

Romsko društvo ROMANO VESELI
Tabela 43:
Nevladna
organizacija

Naslov in kratek opis
Ciljna
Vir financiranja za
aktivnosti
populacija
aktivnosti
(delavnice, predavanja) (mlajši, starejši)
Romsko
Ustvarjalne delavnice
Mlajši
Ministrstvo za kulturo, Svet
Društvo
(Brezje, 2 krat na teden, mladostniki,
romske skupnosti,
Romano
od novembra 2010)
Romi, širša
MONM
veseli
Prireditev ob Svetovnem javnost
dnevu Romov (2011,
2012)
*Od 12. do 14. junija 2012 na rtujemo organizacijo romskega tabora in konference.
stran 38 od 95

Osnutek Strategije reševanja romske tematike v Mestni ob ini Novo mesto za obdobje 2013-2020

Kljub ukrepom, ki so bili sprejeti na nacionalni ravni za doseganje ve je socialne vklju enosti
Romov, ostaja velik razkorak med sprejetimi ukrepi ter dejanskim udejanjanjem le-teh. Del
nastajajo e vrzeli zapolnjujejo razli ne nevladne organizacije, ki lahko zaradi svojih zna ilnosti,
kot so neodvisnost, hitro odzivanje na potrebe v lokalni skupnosti in fleksibilnost, hitro sledijo
spremembam v okolju in potrebam svojih uporabnikom ter jim nudijo podporo na podro jih,
kjer jo najbolj potrebujejo.
Ugotovitve:
• nevladne organizacije so najbolj aktivne na podro ju vzgoje in izobraževanja
(skrajšan program predšolske vzgoje, nudenje u ne pomo i šoloobveznim
otrokom, aktivnosti za razvijanje veš in, znanj in kompetenc skozi neformalne
oblike u enja, aktivnosti za razvijanje socialnega, loveškega in kulturnega
kapitala), promocije medkulturnega dialoga, odpravljanja predsodkov in
stereotipov ter promocije in ohranjanja romske kulture,
• nevladne organizacije velik del svojih aktivnosti izvajajo neposredno v romskih
naseljih (pomen aktivnosti v samih romskih naseljih izpostavlja tudi Strategija
vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji, 2011),
• aktivnosti kontinuirano potekajo le v romskem naselju Brezje in Šmihel (Dnevna
centra Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto), kjer so
zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje aktivnosti,
• aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije (predvsem tiste, ki potekajo
kontinuirano) bistveno prispevajo k pridobivanju novih znanj, veš in in
kompetenc, dvigu socialnega, loveškega in kulturnega kapitala ter posledi no
ve ji socialni vklju enosti.
Ukrepi:
• zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje razli nih aktivnosti v romskih
naseljih in sicer:
• ureditev ve namenskega prostora v romskem naselju Brezje v vrtcu
Pikapolonica (podstrešni del),
• postavitev zabojnikov za izvajanje aktivnosti tudi v ostalih naseljih (Oto ec,
Poganški vrh, Ruper vrh).

Viri: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela NM, založba Goga
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3.3. Podro je vzdrževanja javnega reda in miru
3.3.1. Policijska uprava Novo mesto
PP Novo mesto skladno z na rtovanimi aktivnostmi zasleduje cilje za zagotavljanje ugodne
varnostne situacije na obmo ju PP Novo mesto z nudenjem kvalitetne policijske storitve in s
ciljem pove anja ob utka varnosti ob anov. V zadnjih letih so tako identificirali mote e
dejavnike, ki so bili mote i za okoliške prebivalce obmo ij z ve etni nimi skupnostmi. Ti mote i
dejavniki so bili:
• kršitve z uporabo strelnega orožja v romskih naseljih,
• nezakonita kurjenja,
• kršitve no nega miru in po itka s hrupom,
• kršitve voženj z neregistriranimi in tehni no neizpravnimi vozili.

Kršitve povezane z uporabo strelnega orožja v romskih naseljih:
Tabela 44:

POTRJENA
STRELJANJA
2011

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

SKUPAJ

0

1

4

1

5

2

1

2

4

2

0

1

23

2010
2009
2008
2007

0
0
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

5
0
5
0

7
0
7
1

0
0
0
3

0
0
0
1

1
0
1
2

2
0
2
0

0
2
0
2

1
1
1
2

16
6
16
11

Za doseganje cilja zmanjševanja kršitev z uporabo strelnega orožja v romskih naseljih PP
Novo mesto konstantno izvaja naloge na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi. PP Novo mesto
je tako v letih od 2007 do 2011 obravnavala skupno 72 primerov streljanja, ki so bila prijavljena
in s policijskimi aktivnostmi tudi potrjena. Kot je razvidno iz tabele 44 je bilo najve potrjenih
primerov streljanj v letu 2011, in sicer 23, najmanj pa leta 2009, ko je bilo potrjenih 6 primerov.
V letu 2007 so obravnavali 11 primerov potrjenih streljanj, v letih 2008 in tudi 2010 pa 16
primerov. Vsi primeri so bili dosledno obravnavani. Izvedene so bile aktivnosti, ki so
posamezne primere prijav potrdile ali ovrgle. Razlog za ve primerov prijav streljanj v letu 2011
je bilo tudi dejstvo, da so pri doslednemu obravnavanju ugotovili uporabo pištol, ki se po
Zakonu o orožju ne razvrš ajo pod orožje, sama nabava in posest je legalna, dokler
posameznik z nošenjem, razkazovanjem in uporabo slednjega pri ob anih ne povzro i ob utka
ogroženosti in vznemirjenosti. V letu 2011 je PP Novo mesto te ugotovitve potrdila z ogledi
krajev in zbiranjem obvestil ter tudi s številnimi hišnimi preiskavami, kjer so bile startne pištole
zasežene in zoper kršitelje podani predlogi za uvedbo postopka o prekršku na Okrajno sodiš e
v Novem mestu.
Zmanjševanje števila nezakonitih kurjenj v romskih naseljih:
Tabela 45:

PRIMERI
KURJENJA
2011
2010
2009
2008
2007

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

0
0
1
0
2

4
2
0
0
6

4
1
0
0
8

4
3
1
1
10

4
1
3
0
3

2
4
0
3
1

6
3
0
3
3

3
0
2
4
2

1
1
1
0
1

0
0
1
5
4

0
0
0
2
1

2
0
0
2
2

SKUPAJ

30
15
9
20
43
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PP Novo mesto je v letih 20072011 obravnavala skupno 117 primerov kurjenja v romskih
naseljih, kjer je šlo za razli na zadimljenja oziroma kurjenja ovojev barvnih kovin ter kurjenja v
naravnem okolju. Kršitve po posameznih letih in mesecih so razvidne iz zgornje tabele:
Iz tabele 45 je razvidno, da je bilo najve kurjenja in zadimljenja v letu 2007, najmanj pa v letu
2009, ko smo obravnavali samo 9 primerov. V letih 2008, 2010 in 2011 pa je razvidno, da so
primeri kurjenj v trendu naraš anja. Policisti PP Novo mesto so skozi stalno prisotnost v
romskih naseljih zoper kršitelje dosledno ukrepali. Policisti so v vseh primerih zoper kršitelje
podali predloge drugim prekrškovnim organom zaradi kršitev Uredbe o ravnanju z odpadki.
Pri obravnavani problematiki kurjenja velja omeniti, da se je število kurjenj pove alo tudi iz
razloga, ker zakonodaja na tem podro ju v preteklih letih ni urejala zadimljenja v samih
romskih naseljih oziroma ravnanja z odpadki v tem delu. Za uspešno obravnavanje
posameznih primerov je pripomoglo sprejetje nove Uredbe o ravnanju z odpadki, ki je tovrstna
ravnanja v samih naseljih dolo ilo kot kršitve v pristojnostih Inšpektorata za okolje in prostor,
kateremu policija tudi podaja predloge o ugotovljenih kršitvah kršiteljev.

Zmanjševanje števila kršitev no nega miru in po itka s hrupom na javnih
zbiranjih, ki jih posamezniki organizirajo v romskih naseljih:
Tabela 46:
KRŠITVE
S
HRUPOM
2011

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sept

Okt

Nov

Dec

SKUPAJ

0

1

0

0

1

2

6

4

7

0

1

4

26

2010

0

0

0

1

1

2

2

3

1

0

0

0

10

2009

0

1

1

1

1

0

5

2

3

3

2

0

19

3

7

2

13

2

15

12

8

5

2

1

1

0

0

1

1

2

4

0

4

2

3

1

0

2008
2007

71
18

Kršitve no nega miru in po itka s hrupom so specifi ne, saj so aktivnosti Policije v teh primerih
predvsem represivne, in sicer takrat, ko do posledice že pride. V obdobju 2007-2011 je PP
Novo mesto najve kršitev obravnavala leta 2008, in sicer 71, najmanj pa leta 2012, ko jih je
bilo 10. V letih 2007 in 2009 je bilo stanje ugotovljenih kršitev podobno, v letu 2011 pa nekaj
manj od povpre ja petih let. V obravnavanih primerih so bili zoper kršitelje izvedeni ukrepi.
Kršitve po mesecih, primerjalno z leti 2007- 2011 so razvidne iz tabele 46.

Zmanjšanje števila kršitev voženj z neregistriranimi vozili:
Tabela 47:

ZASEGI VOZIL
2011
2010
2009
2008
2007

Jan
0
0
1
2
0

Feb
1
1
0
1
1

Mar
4
2
1
1
1

Apr
4
1
2
1
2

Maj
1
1
0
3
1

Jun
2
2
0
1
0

Jul
6
1
2
4
2

Avg
2
0
0
2
0

Sept
2
0
0
0
5

Okt
0
0
0
1
4

Nov
0
0
2
0
1

Dec
1
0
0
0
2

SKUPAJ
23
8
8
15
19
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Policisti so pri vsakodnevnem delu na podro ju ve etni nih skupnosti izvedli 73 zasegov
motornih vozil, od tega tudi motorna kolesa. PP Novo mesto je najve vozil zasegla leta 2011,
in sicer 23, najmanj pa v letih 2009 in 2010, ko je bilo zasegov 8. Razlogi v pove anju ukrepov
so tudi v spremenjeni zakonodaji s podro ja prometa. Pri konstantnem izvajanju nalog za
zmanjšanje teh kršitev velja poudariti, da so omenjene aktivnosti dosegle nekakšno generalno
prevencijo med romsko populacijo. Poudariti je potrebno tudi mnenje širše javnosti, ki je zelo
dobro sprejela tovrstne aktivnosti PP Novo mesto, saj je mnenja, da je vsekakor potrebno
nevarne voznike in vozila izlo iti iz prometa.

Podani predlogi drugim prekrškovnim organom in obveš anje pristojnih služb iz
njihovih pristojnosti
Tabela 48:
LETO

2011
2010
2009
2008
2007

Predlogi drugim prekrškovnim
organom

Obvestila drugim pristojnim
službam

66
17

33
21

5
28
32

21
12
2

Policisti PP Novo mesto pri izvajanju uradnih nalog na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi
vzporedno ugotavljajo tudi kršitve iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov. Skladno z
Zakonom o prekrških v tovrstnih primerih podajajo predloge drugim prekrškovnim organom.
Najve predlogov drugim prekrškovnim organom je PP Novo mesto podala v letu 2011 in sicer
66 medtem, ko je bilo najmanj tovrstnih kršitev ugotovljenih v letu 2009. Število kršitev, ki so jih
policisti PP Novo mesto ugotovili v preostalih letih so razvidne iz tabele 48.
Policisti PP Novo mesto pri izvajanju uradnih nalog na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi
vzporedno ugotavljajo tudi preostala ravnanja, ki kažejo na dolo eno varnostno odstopanje, za
katerega so izklju no odgovorne in pristojne razne inšpekcijske službe. Najve obvestil
pristojnim organom je PP Novo mesto napisala v letu 2011 in sicer 33, najmanj pa leta 2007,
ko smo pristojne službe obveš ali v 2 primerih.
Ugotovitve:
• Nezakonita uporaba in nelegalna posest strelnega orožja v romskih naseljih
Kot je razvidno iz podatkov so v obdobju 5 let, streljanja na obmo jih z ve etni nimi
skupnostmi po številu streljanj prisotna razli na letna nihanja. Iz podatkov lahko
ugotovimo, da je najve primerov skoncentriranih na poletni as, seveda pa so
posamezni primeri skozi celo leto. Iz obravnavanih primerov in izvedbi vseh aktivnostih
s ciljem najdbe nelegalnega orožja je ugotovljeno, da ima sama posest orožja pri
prebivalcih na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi poseben status, da orožje ni
hranjeno v stanovanjskih objektih, temve skrito, oziroma zakopano izven objektov, kar
kažejo številni primeri najdbe tovrstnega orožja v naravnem okolju. Seveda je streljanje
povezano z razli nimi dejavniki, kot so praznovanje rojstnih dni, krstov otrok, ipd.,
kakor tudi za 'razkazovanje mo i' ob pojavu meddružinskih sporov. Policijska postaja
Novo mesto iskanju nelegalnega orožja vsako leto nameni velik del represivnih in
preventivnih aktivnosti.
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•

Vpliv na okolje z nezakonitim kurjenjem
Iz prikaza podatkov v tabeli obravnavanih primerih kurjenja lahko ugotovimo, da gre za
številne primere, kjer so kršitelji s kurjenjem odpadkov povzro ili mo no zadimljenje,
kar je bilo zelo mote e za okoliške prebivalce. Pri posameznih obravnavanih primerih
je bilo ugotovljeno, da gre v ve ini za kurjenja ovojev elektri nih vodnikov z namenom
pridobivanja barvnih kovin ter s tem pridobivanje premoženjske koristi za posameznika.
Seveda so številni primeri nezakonitih kurjenj povezani z navadami po uporabi
odprtega ognja. Tako je bilo v številnih primerih, ki niso zajeti v tabeli, ugotovljeno tudi
kurjenje predmetov, ki povzro ajo mo no zadimljenje, ki pa skladno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki ne spadajo v odpadke. Tovrstno kurjenje pa ima zelo
negativen vpliv na ob utek varnosti okoliških prebivalcev. Uporaba odprtega ognja na
obmo jih z ve etni nimi skupnostmi je zelo razširjena, pri tem pa so negativni vplivi na
okolje, kakor tudi na zdravje ljudi o itni.
• Kršitve no nega miru in po itka s hrupom pri organiziranju zabav ter splošno
uporabo akusti nih aparatov, ki so v nasprotju z Zakonom o varstvu javnega
reda in miru
Kot je razvidno iz podatkov je število kršitev s povzro anjem prekomernega hrupa
veliko. Vse kršitve se delijo po dveh zna ilnostih. V prvem primeru gre za kršitve pri
organiziranih zabavah in praznovanjih, pri drugih pa za posamezno uporabo zvo nih in
akusti nih naprav brez nekega razloga. Splošna ugotovitev je, da je poleg številnih
prijav okoliških prebivalcev naselij vse ve je tudi zavedanje prebivalcev naselij in s tem
podane prijave, ko jih hrup moti pogostejše. Velik delež prijav iz samih naselij pa ima
vzroke v osebnih zamerah. Ugotovljeno je, da prebivalci na obmo jih z ve etni nimi
skupnostmi ob praznovanjih rojstnih dni, rojstev in krstov otrok, porok,…itd. organizirajo
praznovanja, na katera povabijo sorodnike in prijatelje ter posamezne prebivalce iz
naselij. V ve ini primerov so taka praznovanja organizirana z uporabo žive glasbe,
kadar pa to ni mogo e pa z uporabo mehanske glasbe. Tovrstna praznovanja po
Zakonu o javnih zbiranjih se ne štejejo za javne prireditve, zato organizatorji ne morejo
prireditve priglasiti, posledi no pa od lokalne skupnosti ne morejo pridobiti ustreznega
dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom.
• Kršitve cestno prometnih predpisov voženj z neregistriranimi in tehni no
neizpravnimi vozili
Kot lahko vidimo iz števila zaseženih vozil, so zasegi vezani tudi na številne
spremembe zakonodaje s podro ja cestnoprometnih predpisov. Nesporno dejstvo je,
da je bilo obravnavanih veliko primerov zasegov tehni no neizpravnih in neregistriranih
vozil, katerih uporaba se je z leti zmanjšala. Pri obravnavanih primerih ugotavljajo tudi,
da starejša in izrabljena vozila kršitelji kupijo od ve inskega prebivalstva. Pri izvajanju
nalog pa smo ugotovili, da je uporaba neizpravnih in neregistriranih vozil eden izmed
zelo mote ih dejavnikov za okoliške prebivalce.
• Problematika potepuških psov
Problematika potepuških in nelastniških psov je prisotna v vseh romskih naseljih v MO
Novo mesto. Najbolj izpostavljena je v najve jem romske naselju Žabjak – Brezje. Pri
izvajanju nalog policisti opažajo odklonske pojave, ki kažejo na to, da je problematika
potepuških in nelastniških psov neobvladljiva in predstavlja resno grožnjo zoper zdravje
in varnost tam žive ih Romov, okoliških prebivalcev, kakor tudi vseh, ki v okviru svojih
pristojnosti izvajajo naloge v romskem naselju. O zaznanih odklonskih pojavih je
Policijska postaja Novo mesto v zadnjih letih ve krat obvestila MO Novo mesto in
VURS.
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Ukrepi:
• izvajanje policijskih storitev z uvedbo Policijske pisarne v naselju Brezje
Namen izvajanja dela v policijski pisarni je, da želi policija z delom v policijski
pisarni dose i tesnejše stike z državljani, se povezati z njimi in jim zagotoviti
predvsem svetovalne usluge v zvezi z razli no varnostno problematiko v lokalni
skupnosti.
Policijska pisarna bi z dolo enimi uradnimi urami poleg prej opisanega izvajala
tudi osnovne policijskih naloge, dolo ene v Zakonu o policiji. Izvajanje
policijskih storitev v policijski pisarni v naselju Brezje bi predstavljalo tako
kratkoro ne kot dolgoro ne vplive na zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja, kakor tudi zmanjševanje vseh obravnavanih mote ih dejavnikov.
• ustanovitev varnostnih sosvetov na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi
Policija pri svojem delovanju skrbi za izboljšanje varnostnih razmer in si
prizadeva dose i visoko stopnjo varnosti, vendar si pri tem želi tesnega
sodelovanja s predstavniki lokalne skupnosti, predvsem na preventivnem
podro ju, izmenjavi informacij in odpravljanju dejavnikov, ki vplivajo na
dolo ene varnostne dogodke. Po vsem svetu namre spoznavajo, da je
prepre evanje prava alternativa represiji.
Na podlagi Zakona o policiji, policijske postaje in policijske uprave v okviru
svojih pristojnosti sodelujejo z organi lokalnih skupnosti na podro jih, ki se
nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. Možnost samoorganiziranja
imajo tudi drugi organi, organizacije in institucije, katerih dejavnost je usmerjena
k zagotavljanju ve je varnosti. V ta namen se lahko sporazumno ustanovijo sveti,
sosveti, komisije ali druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja.
Trenutno je na obmo jih z ve etni nimi skupnostmi ustanovljen Varnostni
sosvet v KS Bu na vas, katerega vloga pa glede na izkazano aktualno
problematiko še ni ustrezno podana.
Za ustrezno izmenjavo informacij, namenom skupnega pristopa pri reševanju
dolo enih vprašanj, ki imajo vpliv na zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja, pa bi bilo potrebno in priporo ljivo varnostne sosvete ustanoviti še:
• v KS Gotna vas
• v KS Bir na vas
• v KS Šmihel
• v KS Oto ec
V okviru delovanja varnostnih sosvetov pa bi se v posameznih KS lahko
obravnavala konkretna problematika v posameznem naselju in se bi glede na
specifi nost posameznega naselja in problemskih situacij, vklju evalo tudi
predstavnike razli nih institucij in inšpekcijskih služb, ki bi v okviru svojih
pristojnosti sodelovale pri odpravi problemskih situacij.

Viri: policijska uprava NM,
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3.3.2. Gasilsko reševalni center Novo mesto
Delitev intervencij po lokacijah in letih:
Tabela 49:
naselje
2007
2008
2009
2010
2011
2012* skupaj porabljenih ur
Žabjak/Brezje 13
20
11
8
8
17
251
Poganci
3
4
3
7
3
13
60
Šmihel
1
1
Ruper vrh
1
4
Jedinš ica
2
1
9
Opomba: * intervencije v romskih naseljih za obdobje januar-april 2012.
Delitev po vzrokih interveniranja:
Tabela 50:
vzrok
Požari travnih površin, podrasti in gozdov
Požari avtomobilov, avtomobilskih delov, gum, kablov
Požari smeti, deponij
Požari na objektih
Lažne prijave

% vseh intervencij
57%
17%
15%
7%
4%

Ugotovitve:
• v romskem naselju Poganci je zabeleženo visoko število porabljenih ur za
intervencije glede na število prebivalcev (52),
• najve ji vzrok intervencij so požari, tako gozdnih kot travnatih površin.
Ukrepi:
( ni podanih ukrepov).

Viri: Gasilsko reševalni center NM.
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3.4. Reševanje bivalnih razmer
V Novem mestu je 7 prostorsko zaklju enih romskih naselij. Za vsa, razen za Žabjak, je ob ina
že dolo ila površine stavbnih zemljiš za razvoj naselij in izvedbene prostorske pogoje, na
podlagi katerih je mogo e naselja komunalno opremljati in pridobivati gradbena dovoljenja za
graditev objektov. V nadaljevanju podajamo kratek pregled stanja po naseljih:

3.4.1. Romsko naselje Šmihel
Romsko naselje Šmihel se delno ureja z Ureditvenim na rtom, ki je bil sprejet v letu 2006,
delno pa z Ob inskim prostorskim na rtom, ki je bil sprejet konec leta 2009. V južnem delu so
zemljiš a v ob inski lasti.

Slika 1: Prikaz parcel v javni lasti
Enota urejanja NM/24h (OPN MONM Uradni list RS, št. 101/09, 37/10tehn. popr., 76/10tehn.
popr., 26/11obvezna razlaga):
Posebni PIP: SSs, dopustna je gradnja stanovanj in bivalnih enot, ki naj se navežejo na
obstoje e poti v obmo ju NM/24OPPNa.
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Slika 2: Izsek iz OPN MONM
Predlog za urejanje:
• zagotoviti racionalnejšo izrabo prostora s parcelacijo zemljiš na gradbene parcele za
gradnjo manjših bivalnih enot ter s predhodno izgradnjo ustrezne prometne in
komunalne infrastrukture na parc. št. 552/3, 552/49, 552/52 vse k.o. Šmihel pri NM,
• enota urejanja NM/24OPPNa (Ureditveni na rt za romsko naselje Šmihel Uradni list
RS, št. 6/06).
Z ureditvenim na rtom je na lokaciji ve stanovanjskega objekta, ki je dotrajan, to je v
ureditveni enoti 1 predvidena gradnja nadomestnega ve stanovanjskega objekta.

Slika 3:Izsek iz SD ZN za romsko naselje Šmihel
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Slika 4:Izsek iz SD ZN za romsko naselje Šmihel
Predlog za urejanje:
Glede na to, da je z OPN na parceli 552/3 k.o. Šmihel pri NM, ki je v lasti ob ine, dovoljena
gradnja stanovanjskih objektov, predlagamo na parceli postavitev za asnih bivalnih enot,
kamor se za asno preseli Rome iz lokacije ve stanovanjskega objekta in zgradi nov
ve stanovanski objekt v UE 1 na parc. št. 547/45 k.o. Šmihel pri NM, kot je na rtovano v UN.
V nasprotnem se bo rna poselitev ob inske parcele 552/3 nadaljevala. Potrebna je tudi
vzpostavitev prometne in komunalne infrastrukture kot dolo a UN, da se s tem zagotovi
gradnjo objektov na še ne pozidanih delih obmo ja po dolo ilih odloka (cestna zanka na
severu).
Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Šmihel (v %)
Tabela 51:
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Opomba: Najve ji delež zemljiš a je v lasti ob ine (59%). Romi imajo v svoji lasti 35,5%
zemljiš a, ostali lastniki, ki ne spadajo v romsko skupnost pa imajo 5,5% lastniški delež.
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3.4.2. Romsko naselje Poganški vrh
Romsko naselje Poganški vrh se ureja z ob inskim podrobnim prostorskim na rtom, ki je bil
sprejet leta 2008. Žal je bil južni del tega OPPN z uveljavitvijo OPN na zahtevo KS Gotna vas
razveljavljen, tako da od prvotnih ureditev in širitev preostali del veljavnega OPPN ureja le
obstoje e naselje, kot širitev in možna dodatna ureditev pa je na rtovana gradnja dveh ve jih
objektov in sicer enega ve stanovanskega in enega ve namenskega. Zemljiš a, ki jih
poseljujejo Romi in zemljiš a za širitev naselja v glavnem niso v ob inski lasti, temve so
državna, del je lastnik GRM Center biotehnike in turizma, del pa je zemljiš v privatni lasti.
Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Poganški vrh (v %)
Tabela 52:
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Opomba: Med ostalimi lastniki v deležu 53,9%, ima najve ji delež GRM NOVO MESTO CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA (97,5% ), RS poseduje 32,2% (ve inski upravitelj je
Sklad kmet.zemljiš RS), Romi so lastniki 11% zemljiš in ob ina 2,8% zemljiš .

Slika 5: Prikaz parcel v javni lasti
Enota urejanja prostora NM/23OPPNf (Odlok o ob inskem prostorskem na rtu Poganški vrh
(Uradni list RS, št. 97/08) – del obmo ja OPPN na jugu se je razveljavil z za etkom veljavnosti
OPN MONM).
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Slika 6: Izsek iz OPN MONM

Slika 7:Izsek iz OPPN Poganški vrh
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Slika 8: Izsek iz OPPN Poganški vrh

Slika 9: Izsek iz OPPN Poganški vrh
Predlog ureditev: Odkup zemljiš za izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture in dveh
ve namenskih objektov v UE 2 (parc. št. 548/3, 558/3, 528/1del, vse k.o. Gotna vas).
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3.4.3. Romsko naselje Ruper vrh

Slika 10: Prikaz parcel v javni lasti

Slika 11: Izsek iz OPN MONM
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Enota urejanja prostora STV/5 (OPN MONM Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 tehn. popr.,
76/10 tehn. popr., 26/11 obvezna razlaga):
Naselje se ureja Z OPN, ki v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih dolo a:
• naselje je namenjeno stanovanjski pozidavi s tipologijo podeželskega naselja,
• dovoljene so eno in dvostanovanjske stavbe in dvoj ki,
• romsko naselje se z zeleno pregrado lo i od zaselka Ruper vrh na jugu.
Predlog ureditev:
Odkup stavbnega dela zemljiš a s parc. št. 1098/134 in 1087/74, obe k.o. Stranska vas na
zahodnem delu obmo ja ali vsaj zagotoviti ustrezno prometno in komunalno infrastrukturo za
možnost nadaljnje gradnje individualnih stanovanjskih enot.
Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Ruper vrh (v %)
Tabela 53:
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Opomba :
V ob inski lasti je 20,3% delež lastništva. Ostali deleži so v skoraj enakem razmerju
razporejeni med Rome in Nerome. Romi imajo 39,8% deleža, ostali lastniki, ki spadajo med
Nerome, pa imajo 39,9% deleža (MOI DE FABIANCIC ELIDA ELCIRA ISABEL 76% delež in
NERMA GRADBENIŠTVO D.O.O.16% delež).
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3.4.4. Romsko naselje Brezje
Romsko naselje Brezje, severno od Mirnopeške ceste se ureja z OPN, ve ina zemljiš je v
ob inski lasti, del v lasti RS, del pa v privatni lasti. Zemljiš a so namenjena stanovanjski
mešani urbani pozidavi.

Slika 12: Prikaz parcel v javni lasti
Enota urejanja prostora NM/6m (OPN MONM Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 tehn. popr.,
76/10 tehn. popr., 26/11 obvezna razlaga):
Vzhodni stari del naselja, kjer je dopustna mešana urbana gradnja in tudi postavitev bivalnih
prikolic, pomožnih objektov in za asnih, premi nih hiš bivalnikov. Dopustne so tudi druge
dejavnosti, kot so gostinstvo, rekreacija, trgovina za dnevno oskrbo…. Na obmo ju z
namensko rabo CD je dopustna tudi dejavnost zbiranje odpadkov ob pogoju, da se površine in
objekti uredijo v skladu s predpisi.
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Slika 13: Izsek iz OPN MONM
Predlog ureditev:
• parcelacija in izdelava projekta za gradnjo ve stanovanjskih hiš ali bivalnih enot na
zemljiš ih 1086/9 in 302 obe k.o. Daljni vrh, ki sta v ob inski lasti.
• odkup stavbnega dela zemljiš a s parc. št. 1098/134 in 1087/74, obe k.o. Stranska vas
na zahodnem delu obmo ja ali vsaj zagotoviti ustrezno prometno in komunalno
infrastrukturo za možnost nadaljnje gradnje individualnih stanovanjskih enot.
Enota urejanja prostora NM/6OPPNb (OPN MONM Uradni list RS, št. 101/09, 37/10tehn.
popr., 76/10tehn. popr., 26/11obvezna razlaga):
Predvidena je izdelava OPPN, vendar pa je potrebna predhodna sanacija starega odlagališ a
komunalnih odpadkov. Zemljiš a bodo tangirana tudi z gradnjo 3. razvojne osi.
Predlog ureditev: priprava OPPN in odkup zemljiš za komunalno infrastrukturo.
Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Brezje (v %)
Tabela 54:
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Opomba: V lasti ob ine je 57,5% zemljiš a, v lasti Romov je 16,3% zemljiš a, RS ima 0,8%
(sklad kmet.zemljiš v celoti), ostali lastniki, ki ne spadajo med Rome pa imajo 25,3%.
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3.4.5. Romsko naselje Žabjak
Zemljiš a, kjer se nahaja romsko naselje Žabjak v OPN niso opredeljena kot stavbna zemljiš a
za stanovanjsko rabo, temve kot kmetijska in gozdna zemljiš a, nahajajo pa se znotraj
izklju ne rabe za potrebe obrambe in so v glavnem v lasti Ministrstva za obrambo oziroma
Republike Slovenije. Mestna ob ina Novo mesto žal v postopku priprave OPN v letu 2009 ni
uspela uskladiti navzkrižnih interesov v prostoru in tudi ne interesov z Ministrstvom za
obrambo. V naselju do spremembe prostorskih na rtov ni mogo a legalna gradnja objektov.
Prostorsko problematiko romskega naselja Žabjak je ponovno obravnaval ob inski svet
Mestne ob ine Novo mesto v novi sestavi v letu 2011 in sprejel odlo itev, da ob ina aktivno
pristopi k urejanju bivanjskih razmer v romskem naselju Žabjak. Mestna ob ina Novo mesto je
zato že pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev OPN, s imer bo poskušala zagotoviti
prostorske pogoje za legalizacijo in ureditev romskega naselja Žabjak.
V smislu u inkovitosti in ekonomi nosti je na podlagi sklepa ob inskega sveta in sklepa
župana, ob inska uprava pri ela s pripravo sprememb in dopolnitev OPN za legalizacijo
romskega naselja Žabjak in sicer v natan nosti in vsebini, ki je predpisana za ob inski
podrobni prostorski na rt. Že v najzgodnejši fazi priprave se je izkazalo, da prostorskemu
urejanju naselja nasprotuje krajevna skupnost in oblikovana regijska civilna iniciativa, e bo
tako urejanje vodilo do legalizacije objektov v naselju brez ukrepov u inkovite integracije
skupnosti. Regijska civilna iniciativa je v letu 2011 pripravila pobudo za prostorsko ureditev
Žabjaka, ki bo pri spremembi prostorskega na rta upoštevana kot pobuda. V aprilu 2013 so bili
zaklju eni tudi pogovori z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor,
po katerih bo ob ina lahko pri ela s formalnim postopkom na rtovanja naselja na zemljiš u, ki
je v tem trenutku še vedno namenjeno za izklju ne potrebe obrambe. Ob ina je letos opravila
tudi razgovore s prebivalci naselja Žabjak in razgovor s predstavniki KS Bu na vas, kjer jih je
informirala o nadaljnjem prostorskem urejanju Žabjaka. Vse vpletene strani se strinjajo, da se
prostorsko urejanje Žabjaka pri ne v dialogu, bistveno za prostorsko urejanje pa je, da
vzporedno u inkovito potekajo ukrepi sprejete Strategije reševanja romske tematike.
Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Žabjak (v %)
Tabela 55:
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Opomba: Najve ji delež 78,7% je v lasti RS (Min.za obrambo 99,8%, Sklad kmet.zemlj .in
DARS 0,15%), v lasti Romov je 5,4% (poseduje ga en lastnik), v lasti ob ine je 2,2% delež in
13,7%delež med lastniki, ki niso Romi.
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3.4.6. Romsko naselje Oto ec
Naselje obsega površino enote urejanja OTO/8. Po prostorsko izvedbenih pogojih so površine
naselja namenjene podrobnejši namenski rabi za površine kmetij z oznako SKk, dopustna je
gradnja stanovanjskih in kmetijskih objektov. V legalnem romskem naselju Oto ec je že
zgrajenih pet stanovanjskih hiš in en hlev. Naselje se je zgradilo z ob inskimi sredstvi,
napeljana je pitna voda in elektrika. S strani tovarne zdravil Krka je bila pred leti podana
pobuda po ureditvi turisti nega kompleksa na tem obmo ju, vendar pa je preselitev
tamkajšnjih prebivalcev odvisna od smeri razvoja turisti ne dejavnosti na Oto cu in
pripravljenosti stanovalcev na preselitev.

Slika 1: Prikaz obmo ja romskega naselja Oto ec

Slika 2: Prikaz parcel v javni lasti
Ukrepi: do sklenitve sporazuma o širitvi se oprema naselja vzdržuje in obnavlja.
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Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Oto ec (v %)
Tabela 56:
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Opomba: Romi posedujejo 15,8% delež, v ob inski lasti je 29,8% deleža, med ostalimi lastniki
pa je 54,5% deleža (v tem deležu ima najve zemljiš a Župnija Šempeter 91% ).

3.4.7. Romsko naselje Ukrat
Ukrat spada med manjša Romska naselja v MONM s cca 31 prebivalci in je za okoliške
prebivalce nemote e naselje, ki je v celoti v obmo ju stavbnega zemljiš a, namenjenega za
pozidavo. Naselje vsebujeje 3 zidane, 2 montažni hiši in 3 lesene barake. Vzhodni del naselja
(glavnina) je v lasti Romov, ki tam živijo. Le del zahodnega dela naselja pa so lastniki s strani
ve inskega prebivalstva. Kljub temu sporov v zvezi s tem ni, bo pa lastništvo potrebno urediti.
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Prikaz deleža lastništva zemljiš v romskem naselju Ukrat (v %)
Tabela 57:
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Opomba: Romi posedujejo 64,1% delež, v ob inski lasti je 11,2% deleža, med ostalimi lastniki
pa je 24,7% deleža.

3.4.8. Pregled lastništva v sedmih romskih naseljih ob ine NM
Prikaz deleža lastništva zemljiš v sedmih romskih naseljih ob ine NM (v %)
Tabela 58:
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Komentar:
Najve ji delež od skupnih zemljiš je v lasti RS (44,1%), s katerimi v veliki ve ini upravlja
Ministrsvo za obrambo RS. V lasti Romov je le 13,2% zemljiš a, v lasti Neromov pa 22,3%
zemljiš a. Ob ina in RS imata v lasti 64,5% vseh zemljiš , od tega je v ob inski lasti le 20,4%
zemljiš a.
Ugotovitve:
• sprejet OPN MONM dolo a strategijo urejanja romskih naselij, ki dolo a razmestitev,
lego in površino stavbnih zemljiš , ki so namenjena prostorskemu in komunalnemu
urejanju romskih naselij,
• po uveljavitvi OPN MONM je ob inski svet sprejel odlo itev, da se pristopi k
prostorskemu urejanju nelegalnega naselja Žabjak.
Ukrepi:
Prvi sklop ukrepov se nanaša na urejanje romskega naselja Žabjak in sicer:
• pripravi se prostorski na rt, ki bo dolo il na in urbanisti nega in komunalnega
urejanja obmo ja Žabjaka, pri emer se predvidijo rešitve za izboljšanje bivalnih
pogojev v naselju Žabjak, v naselju Brezje in posredno tudi v bližnjih naseljih KS
Bu na vas,
• na podlagi prostorskega na rta se obmo je lastniško uredi in komunalno opremi,
• v obmo ju Žabjaka in Brezja se predvidijo površine in objekti za tiste skupne ali
javne dejavnosti, ki bodo skladno s to strategijo prispevale k integraciji romske
skupnosti,
• vzporedno s pripravo prostorskega na rta se izdelajo razli ni modeli reševanja
stanovanjske problematike romske skupnosti, ki naj bodo v osnovi raznoliki
(reševanje v lasni režiji, neprofitna stanovanja,bivalne enote in za asna namestitev).
Drugi sklop ukrepov se nanaša na komunalno urejanje drugih romskih naselij v MONM,
v katerih se vzporedno izvaja lastniško urejanje nepremi nin in razli ni modeli
reševanja stanovanjske problematike romske skupnosti.
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3.4.9. Prijava bivališ

po romskih naseljih ob ine NM

1. Izvedba prijave:
•
•
•
•
•
•

•
•

prijava se izvede na prošnjo posameznika in se evidentira v registru stalnega
prebivalstva,
posameznik mora predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja,
Upravna enota preveri ustreznost predloženega dokazila, pravilnost naslova v registru
prostorskih enot, v primeru prijave tujca pa tudi veljavnost dovoljenja za prebivanje na
obmo ju Republike Slovenije,
kadar posameznik ne predloži omenjenega dokazila podatkov, posameznika prijavi
za asno za 60 dni oziroma za as, dokler ne ugotovi, ali posameznik dejansko prebiva
na naslovu, ki ga prijavlja,
zavrnitev prijave uporablja predvsem v tistih primerih, ko mu lastnik nepremi nine
(parcele, stanovanja) no e podati soglasja za prijavo,
kadar UE podvomi ali je obveš ena, da posameznik ne prebiva na prijavljenem naslovu
ali, da prebiva na naslovu, kjer prebivališ a ni prijavil, ZPP (zakon o pravdnem
postopku) daje UE nalogo ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališ a posameznika,
e to zahteva samoupravna lokalna skupnost,
na podlagi dokon ne odlo be, UE s katero ugotovi dejansko stalno prebivališ e
posameznika, vpiše v register stalnega prebivalstva novo stalno prebivališ e,
stalno prebivališ e iz registra stalnega prebivalstva odjavi v primeru stalne odselitve z
obmo ja Republike Slovenije, kadar dejanskega prebivališ a ni mogo e ugotoviti.

Prijava se izvede na stavbo in (del stavbe), ki ima v registru prostorskih enot naslov (hišno
številko). Pri registraciji stavbe v geodetskih evidencah in pri dodelitvi naslova se ne ugotavlja
legalnost gradnje (morebitno rnograditeljstvo) in evidentiranje nepremi nine ne pomeni njene
legalizacije.
3. Vzroki prijave ve jega števila oseb na enem naslovu (romska naselja):
•

•

•

•

prijava prebivališ a na naslovu, ki ni evidentiran v registru prostorskih enot, pred
spremembo ZPPreb ni bila mogo a,
Romi, ki so prebivali v barakarskih naseljih v objektih brez hišnih številk, so se lahko do
20. 12. 2007 prijavili zgolj na objekt z dolo eno hišno številko v tem naselju (zato toliko
prijavljenih v Brezju 12 - 312 oseb). Z uveljavitvijo novele ZPPreb po letu 2007, pa je
mogo a prijava prebivališ a tudi v takšnih objektih, saj Upravna enota lahko obvesti
Geodetsko upravo RS o dejstvu, da posameznik prebiva v objektu brez hišne številke,
ta pa ima možnost, da ob izpolnjevanju pogojev za dolo itev hišne številke v skladu s
predpisi, ki urejajo dolo anje hišnih številk, dolo i objektu hišno številko. Tudi danes
prijava v stavbi, ki ni evidentirana v geodetskih evidencah in nima naslova ni mogo a,
ZPPreb že dolo a institut zakonskega prebivališ a. To je prijava prebivališ a na
naslovu organa ali organizacije, kjer posameznik (ki dejansko nima prebivališ a –
predvsem brezdomci), dobiva pomo v materialni obliki (na CSD prijavljenih 22 oseb).
Uvedba odklonitve prijave prebivališ a zaradi ugotovljenega neprimernega stanovanja,
bi posameznika, ki resni no prebiva v neprimernem stanovanju postavila celo v slabši
položaj, kot posameznika brez prebivališ a.
V primeru neizpolnjevanja primernosti bivalnega prostora, bi se pove alo število
fiktivnih prijav in tudi, e bi upravni organ to dejstvo ugotovil v postopku preverjanja
resni nosti podatkov navedenih v prijavi stalnega ali za asnega prebivališ a, bi
pomenilo, da bi bil primoran tovrstno prijavo zavrniti,
vsakršno administrativno omejevanje prijave prebivališ a predstavlja poseg v ustavne
pravice posameznika in v temeljni namen ZPPreb. Na prijavo prebivališ a so vezane
zakonodaje, ki ne dolo ajo ustreznih sankcij za zlorabe pravic v teh materialnih
zakonih.
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4. Ugotovitve:
•

v Registru stalnega prebivalstva ter Centralnem registru prebivalstva se podatki o
prostorskih enotah in stanovanjih pridobivajo iz evidenc Geodetske uprave RS,
• pridobljeni podatki ne izkazujejo ve stanovanjskih zgradb ali enodružinskih hiš. Tako v
primeru, kjer poleg hišne številke razpolagamo še s številko stanovanja zaklju ujemo,
da gre za ve stanovanjsko zgradbo. V nasprotnih primerih, kjer pri hišni številki ni
dodanih stanovanj, se tak naslov šteje kot enodružinska hiša. Pri tem opozarjamo, da
glede popisa nepremi nin iz leta 2008 na strani geodetske uprave obstajajo nekatere
pomanjkljivosti in neusklajena stanja, zato podatki niso v celoti zanesljivi. Vsaka stavba
ima vsaj en del. Ve stanovanjska zgradba ima ve delov, deli, ki so stanovanja imajo
številko stanovanja (poslovni prostori pa številko poslovnega prostora). Podatki so v
celoti uradni. Kadar podatki ne odražajo dejanskega stanja, mora stranka zagotoviti
vpis dejanskega stanja ,
• dejanskega stanja prebivališ a posameznika in primernosti stanovanja ni mogo e
ugotoviti,
•
e posameznik dejansko prebiva v stavbi, ki ni primerno za bivanje, bodisi glede na
število tam že prebivajo ih oseb, bodisi zaradi drugih razlogov (ni elektrike, vode, hiša
v slabem stanju, itd.), ga pristojni organ kljub navedenemu na tem naslovu prijavi z
namenom zagotavljanja pregleda nad stanjem in nastanitvijo posameznikov.
Ukrepi:
• zaprositi pristojne organe (Ministrstvo za notranje zadeve, GURS), da se
pripravijo navodila UE in izpostavam geodetske uprave o izvajanju evidentiranja
prebivališ vklju no s pripravo dopolnitve vloge za prijavo (z ID številko stavbe
iz katastra stavb),
• po izvedbi in izdaji navodil iz zgornje to ke ob ina poskrbi za informiranje
ob anov v romskih naseljih, da sprejmejo oz. dopolnijo podatke o prebivališ ih
tako, da bo v javni evidenci razvidna dejanska stavba v kateri bivajo.

Viri: UE NM,
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3.5. Komunalna opremljenost po romskih naseljih
Komunalna opremljenost po romskih naseljih MO Novo mesto
Tabela 59:
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Viri: Komunala NM,PISO
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Ugotovitve:
Vodovod:
•
•
•
•
•

delež pla nikov vodarine je dosti ve ji od deleža pla evanja kanalš ine,
veliko število nelegalnih priklju kov (lokacije niso znane),
nekontrolirana poraba vode na posamezen objekt,
zelo zahtevna izvedba fizi ne zapore dobave pitne vode v primeru nepla evanja
ra unov,
pove anje vodnih izgub na nivoju ob ine zaradi velikega števila nelegalno
izvedenih vodovodnih priklju kov (lokacije neznane).

Kanalizacija:
•
•
•
•
•
•
•

priklju itev na javno komunalno omrežje do ureditve lastništva ni možno (na
podlagi prostorskega na rta se obmo je lastniško uredi in komunalno opremi),
v naseljih, z urejenim javnim kanalizacijskim omrežjem so vsi objekti, ki so
priklju eni na javno kanalizacijsko omrežje, izvedeni nelegalno. Velika ve ina jih
pa niti ni priklju enih,
veliko bivalnih objektov nima urejenih sanitarij (hišne kanalizacije (straniš a,
kopalnice, odtoki, …)),
v
naseljih, z urejenim javnim kanalizacijskim omrežjem prihaja do
nekontroliranih izlitij teko in, ki niso odpadne fekalne vode, velikokrat tudi do
vnosa ve jih trdih delcev, ki povzro ijo zamašitve kanalizacijskega sistema,
gradnja JKI bo smiselna, ko bodo urejeni sanitarni prostori po posameznih
objektih,
od vseh naselij je najbolj problemati no naselje Žabjak, ki nima urejenega
lastništva in ne komunalne infrastrukture. Delno je urejen le odvoz smeti,
glede na število gospodinjstev, sta najbolje komunalno urejeni romski naselji
Šmihel in Ruper vrh.

Zbiranje in odvoz odpadkov:
•
•
•
•

prebivalci romskih naselij so nadpovpre ni povzro itelji odpadkov, zaradi esar
imajo tudi nadstandard glede skupnega volumna zbirnih posod,
nadstandarden skupni volumen zbirnih posod je potreben tudi zaradi neurejenih
odnosov med posameznimi družinami, kar pomeni, da je urejenih veliko
individualnih odvzemnih mest,
ureditev standardne službe zbiranja in odvoza odpadkov je zelo otežena tudi zaradi
neznanega števila med uradno prijavljenimi in dejansko žive imi v posamezni
bivalni enoti oziroma skupno v nekem okolišu,
smetarino razen v naselju Žabjak pla uje ve ina gospodinjstev.

Razlogi komunalne neurejenosti romskih naselij:
•
•
•
•

zaradi neurejenih lastniških razmerij (za zemljiš e, za objekt) ˝težko˝ lastnika zemljiš a
pozovemo k obvezni priklju itvi na javno komunalno omrežje za objekt, ki ni v lasti lastnika
zemljiš a,
zaradi neurejenih lastniških razmerij zemljiš je zelo oteženo pridobivanje služnostnih
pogodb za potrebe izgradnje javne komunalne infrastrukture,
v naseljih, kjer je urejeno javno komunalno omrežje je ureditev legalnih priklju nih mest
problemati no, ko morajo stranke predložiti potrdilo o poravnanih obveznosti do lastnika
komunalne infrastrukture (komunalni prispevek),
nekontrolirano širjenje romskih naselji pogojuje širjenje komunalne infrastrukture, ki se
obi ajno ne izvaja.
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3.5.1. Elektrifikacija po romskih naseljih v MONM
Pregled elektrifikacije po romskih naseljih v MONM
Tabela 60:
naselje
Žabjak
Brezje

Število
legalnih
priklju kov
0
32

Šmihel

9

Ruper vrh

13

Hišne omarice

4

Ukrat
Poganški
vrh
Oto ec

2
7

Hišne omarice
E.omarice kot
v kampih
Hišne omarice

4
4

4

Na in
priklju itve

Število
nelegalnih
priklju kov
25
21

Ni možnosti ..
32- Hišne
omarice
6 samost.priklj. + 3 13
hišne omarice

2

Na in
priklju itve
iz Brezja nelegalno
od sosedov
nelegalno
od sosedov
nelegalno
od sosedov
nelegalno
4 od sosedov
Od sosedov
nelegalno

Število
družin brez
elektrike
13
5
1 za asno
zaradi spora
s sorodniki
0
0
0
0

Ugotovitve:
•
•

•
•
•

•
•

na in priklopa na elektri no omrežje je pogojeno z gradbenim dovoljenjem (najbolj
urejeno je v naselju Brezje, saj je v preteklosti ve ino hiš zgradila MONM z vso
dokumentacijo),
velika posebnost je naselje Žabjak, ki je v celoti nelegalno, razen dela kjer deluje
podjetje FEROM. Tako celotno naselje nima možnosti priklju itve na elektri no
omrežje, zato se posledi no temu Romi na nelegalen na in priklju ujejo na
elektri no omrežje preko sorodnikov in prijateljev iz sosednjega naselja Brezje,
za elekrifikacijo naselja Žabjak je potrebno postaviti transformatorsko postajo, ki
pa jo ne bo možno zgraditi brez gradbenega dovoljenja s katerim se v letu 2014
lahko prijavimo na razpis,
pri projektu postavitve transformatorske postaje bi sodelovalo podjetje FEROM
d.o.o., ki kljub legalni dejavnosti nima možnosti priklju itve na elektri no omrežje,
saj so kapacitete zapolnjene,
priklju kov je najve v romskem naselju Šmihel (Pot v gaj), kjer je 13 priklju kov
nelegalno priklju enih na omarice v 6 vrstnih hišicah, katere pa so v razpadajo em
stanju in potrebne rušitve. Rušitev vrstnih bivalnih enot pa bi pomenilo, da bi
ve ina Romov v naselju Pot v gaj ostala brez elektrike. Trenutno je v naselju brez
elektrike le ena družina,
vsa ostala naselja trenutno nimajo družin, ki ne bi imele možnosti dostopa do
elektri nega omrežja, eprav nimajo vsi gradbenega dovoljenja, saj si vsi na na in
sosedskih in sorodstvenih vezi pomagajo med seboj,
posebnost je naselje Poganški vrh, ki nima hišnih omaric, temve neko obliko
»Kamp priklju kov«, kar bi lahko postala praksa za urejanje za asnih priklju itev v
naselju Žabjak v prihodnosti.
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3.5.2. Povzetek stanja po romskih naseljih v MONM
Brezje:
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 313
Površina - 101790 m2
Lastništvo - Romi (16,3%), Republika Slovenija (0,8%),
MONM(57,5%), Ostali lastniki (25,3%)
Število objektov - 40 hiš, 11 barak, 4 kontejnerji
Število hišnih številk - 36
Število elektro priklju kov - 32
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 46
• priklju ek kanalizacija - 15
• št.odjemnih mest za odpadke - 87
• št.ekoloških otokov - 0

Žabjak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 285
Površina - 219556 m2
Lastništvo - Romi (5,4%), Republika Slovenija (78,7%),
MONM (2,2%), Ostali last.(13,7%)
Število objektov - 9 hiš, 83 barak, 4 kontejnerji, 1 vagon
Število hišnih številk - 0
Število elektro priklju kov - 0
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 0
• priklju ek kanalizacija - 0
• št.odjemnih mest za odpadke - 5
• št.ekoloških otokov - 7

Šmihel (Pot v gaj):
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 107
Površina - 23415 m2
Lastništvo - Romi (35,5%), Republika Slovenija (0, %),
MONM (59%), Ostali last.(5,5%)
Število objektov - 20 hiš, 2 barake, 2 kontejnerja
Število hišnih številk - 8
Število elektro priklju kov - 9
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 10
• priklju ek kanalizacija - 2
• št.odjemnih mest za odpadke - 28
• št.ekoloških otokov - 1
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Stranska vas (Ruper vrh):
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 65
Površina - 28486 m2
Lastništvo - Romi (39,8%), Republika Slovenija (0, %),
MONM (20,3%), Ostali last.(39,9%)
Število objektov - 16 hiš, 4 barake
Število hišnih številk - 6
Število elektro priklju kov - 13
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 12
• priklju ek kanalizacija - 0
• št.odjemnih mest za odpadke - 22
• št.ekoloških otokov - 0

Gotna vas (Ukrat):
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 38
Površina - 28486 m2
Lastništvo – Romi (39,8%), Republika Slovenija (0, %),
MONM (20,3%), Ostali last.(39,9%)
Število objektov - 5 hiš, 3 barake
Število hišnih številk - 1
Število elektro priklju kov - 2
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 3
• priklju ek kanalizacija - 0
• št.odjemnih mest za odpadke - 5

•

št.ekoloških otokov - 0

Jedinš ica (Poganški vrh):
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 52
Površina - 40897 m2
Lastništvo - Romi(11%), Republika Slovenija (32,3 %),
MONM (2,8%), Ostali last.(53,9%)
Število objektov - 8 hiš
Število hišnih številk- 2
Število elektro priklju kov - 7
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 8
• priklju ek kanalizacija - 0 (ni omrežja)
• št.odjemnih mest za odpadke - 11
• št.ekoloških otokov - 0

Oto ec (Prapreška pot):
•
•
•
•
•
•
•
•

Število prebivalcev - 23
Površina - 5347 m2
Lastništvo - Romi (15,8%), Republika Slovenija (0 %),
MONM (29,8%), Ostali last. (54,5%)
Število objektov - 4 hiše
Število hišnih številk - 4
Število elektro priklju kov - 4
Komunalna urejenost:
• priklju ek vodovod - 4
• priklju ek kanalizacija - 0
• št.odjemnih mest za odpadke - 4
• št.ekoloških otokov - 1
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4.

IZVEDBENI UKREPI

4.1. Ob inska uprava Mestne ob ine Novo mesto (MONM)
4.1.1. Zbiranje in obdelava statisti nih podatkov o romski populaciji
Tabela 1:

Nosilec

Finan ni vir*

Termin
izvedbe

Izvajalci

MONM

Ni finan nega
vpliva

2013

Informacijska pooblaš enka in druge
državne inštitucije

NAMEN aktivnosti je :
•

urediti pravno podlago, ki bo omogo ala zbiranje in obdelavo statisti nih
podatkov za posamezne etni ne skupnosti s spoštovanjem zasebnosti in zaš ite
osebnih podatkov.

CILJI:
•

sistemska ureditev pridobivanja podatkov o številu pripadnikov romske
skupnosti z namenom pridobivanja natan nejših statisti nih podatkov, ki bodo
omogo ala zanesljivejši vpogled v dejansko stanje.

4.1.2. Ustanovitev Medob inske službe za podro je romske tematike
Tabela 2:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

Prora un
ob in

2014-2015

Ob ine JV Slovenije

NAMEN aktivnosti je :
• združiti strokovne službe na podro ju reševanja romske tematike bivših ob in v
medob insko središ e.

CILJI:
• izdelava regijske strategije na podro ju reševanja romske tematike z namenom
postavitve skupnih ciljev in ukrepov,
• sistemsko reševanje romske problematike z upoštevanjem že obstoje ih praks
posameznih ob in,
• transparentno sodelovanje in povezovanje strokovnih služb na ob inski in
državni ravni, ki delujejo na podro ju izvajanja posebnih pravic romske
skupnosti.
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4.1.3. Izvedba socialno–antropološke študije
Tabela 3:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin
izvedbe

Izvajalci

MONM

Javni razpisi

2013-2015

Fakulteta za socialno delo v Ljubljani

(pristojna
Ministrstva )
MONM

NAMEN aktivnosti je :
• osveš anje tako romske skupnosti kot civilne družbe o humanem in strpnem
sobivanju.
CILJI:
• oblikovanje socialne politike z upoštevanjem kulturnih razlik (identifikacija
problemati nosti rodnostne strategije, dinamika družinskih in partnerskih
odnosov, vedenjskih odklonov ….),
• olajšanje njihovih možnosti vklju evanja v civilno družbo na osnovi
prepoznavanja kulturo specifi nih družbenih struktur in družbenega položaja
Romov.

4.2. Vzgoja in izobraževanje
4.2.1. Enakomerna prerazporeditev romskih u encev po šolah MONM
Tabela 3:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

MONM

2014-2020

Osnovne šole MONM, Romski koordinatorji

•

NAMEN aktivnosti je :
enakomerna prerazporeditev romskih u encev po mestnih osnovnih šolah glede na
dejstvo, da so trenutne zmogljivosti osnovnih šol zadostne za pokrivanje potreb.
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CILJI:
• prepre itev getoizacije in s tem posledi no omogo iti inkluzijo romskih u encev v
šole MONM,
• z enakomerno prerazporeditvijo in z manjšim številom romskih u encev v oddelku
se omogo a nemoten vzgojno-izobraževalni proces in doseganje boljših u nih
pogojev. Višja raven znanja in sobivanje razli nih etni nih skupin v okolju sta
omogo ena le z uspešno vklju itvijo, ki jo prerazporeditev nudi,
• v primeru vklju itve treh romskih u encev na oddelek se zniža normativ na 21
u encev, s tem posledi no se lahko pove a število oddelkov. S prerazporeditvijo
dosežemo ohranitev števila obstoje ih oddelkov ne glede na porast natalitete
romske populacije in zadostne prostorske kapacitete vseh šol,
• z enakomerno prerazporeditvijo romskih otrok bi prepre ili prepise drugih otrok na
ostale šole ( po podatkih OŠ Bršljin se pri vpisu letno cca 10 u encev prepiše na
druge šole, kar pomeni v osmih letih cca 80 otrok ali trije oddelki),
• strošek pri prerazporeditvi romskih otrok v druge šole se pove a samo s stroškom
podaljšanja že obstoje e avtobusne linije ( MONM že zagotavlja dva avtobusa iz
lokacije Brezje- OŠ Bršljin in nazaj ter dva avtobusa iz lokacije OŠ Bršljin na OŠ
Drska in nazaj, kjer že štiri leta gostuje etrti razred OŠ Bršljin).
Prerazporeditve romskih u encev po OŠ so možne na podlagi izraženega interesa staršev po
prešolanju otroka. Nekateri starši romskih otrok že izražajo in so že izvedli prepis svojih otrok
v druge šole MONM (v šol. Letu 2012/13 je bilo dvanajst u encev prepisanih iz OŠ Bršljin). Vsi
prepisi so posledica družinskih nesoglasij v romskem naselju in želje za uspešnejše
vklju evanje v šolski sistem v oddelek, kjer ni romskih otrok ali pa je to le eden. Zaradi teh
opažanj je smiselno, da se jim ponudi ta možnost, katera bo dolgoro no prinesla trdne rešitve
na podro ju vzgoje in izobraževanja.

4.2.2. Skupni Pravilnik osnovnih šol v primeru neopravi enega izostanka
od pouka
Tabela 4:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

Ni
finan nih
posledic

2013

Osnovne šole MONM

NAMEN aktivnosti je :
• sprejem skupnih na el ukrepanja v primeru neopravi enega izostajanja od pouka
v šolah MONM.
CILJI:
• prepre iti in zmanjšati odsotnost oz. neupravi ena izostajanja od pouka,
• uskladitev sankcij v primeru neopravi enih izostankov v hišnih redih šol in
pedagoška ukrepanja v vzgojnih na rtih šole.
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4.3. Izobraževanje odraslih
4.3.1. Priprava strukture in programa mreže izvajalcev IO za Rome
Tabela 5:
Nosilec
RIC

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

ob ine
JV regije, v
katerih živijo Romi in
institucije za IO

2014 - 2016

RIC,Ljudske univerze v regiji,
ob ine

NAMEN aktivnosti je :
• pripraviti predlog strukture in programov mreže IO za Rome.
CILJI:
• izdelati takšne programe za izobraževanje in usposabljanje Romov, ki bodo
zagotavljala kontinuiteto izvajanja tako z vidika financiranja kot vsebinske
izvedbe,
• povezovanje vseh ob in JV regije s ciljem pripraviti mrežo programov z
namenom, da se opozori državo na pripravo in financiranje razpisov za Rome, ki
so perspektivni in u inkoviti.

4.3.2. Usposabljanje za konkretno delo
Tabela 6:
Nosilec
RIC

Finan ni vir*
Državna ,ob inska
prora . sredstva

Termin izvedbe
2014

Izvajalci
RIC v sodelovanju z drugimi
gospodarskimi
in
negospodarskimi
subjekti

NAMEN aktivnosti je :
• Ve ja socialna vklju enost in opolnomo enje romske skupnosti.
CILJI:
• konkretno usposabljanje na delovnem mestu,
• povezovanje z drugimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti pri pripravi
izvajanja programa zaposlitve(dejavnosti vzdrževanja in iš enja javnih površin,
opreme in objektov….),
• opremiti uporabnike z novimi znanji in veš inami za konkretno delovno podro je.
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4.4. Predšolska vzgoja
4.4.1. Vklju itev v program«Koraki do integracije«
Tabela 7:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

Pedagoški
delavec - dipl.
vzgojitelj

Javni razpisi

2014-2020

Vrtci MONM

(Ministrstvo
za šolstvo)
MONM

NAMEN aktivnosti je :
•
priprava romskih otrok in staršev na integracijo v redne oddelke vrtca in kasneje
na šolo po vzoru vrtca Leskovec pri Krškem.
CILJI:
•
približati vrtec romskim staršem in romskim otrokom, ter zgraditi zaupanje do
vklju evanja v vzgojo in izobraževanje,
•
ve ja prisotnost romskih otrok v programe predšolske vzgoje,
•
postopno vklju evanje otrok v druge oddelke vrtca in zagotoviti obvezno
integracijo otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo,
•
pripraviti celovit program za delo z romskimi otroki in starši, ki ne sme sloneti le
na kurikulumu, temve je prilagojen glede na potrebe romskih otrok.

4.5. Socialno in zdravstveno varstvo
4.5.1. Nadgraditev informacijskega sistema CSD NM
Tabela 8:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

CSD NM

Ni
finan nih
posledic

2013

MDDSZ

MONM

NAMEN aktivnosti je :
•

omogo anje informacijskega sistema, da se lahko del posameznikove denarne
pomo i nakazuje za popla ilo neporavnanih obveznosti.

CILJI:
• zmanjšati število dolgov pripadnikov romske skupnosti iz naslova obveznosti
pla evanja predšolske vzgoje, komunalnih storitev, elektri ne energije,…
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4.5.2. Izdelava študije o zdravstvenem stanju romske populacije v MONM
Tabela 9:
Nosilec

ZZVNM,
MONM

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

Javni
razpisi

2014

Zavod za zdravstveno varstvo NM , Inštitut za
varovanje zdravja R SLO

(pristojna
Ministrstva )
MONM

NAMEN aktivnosti je :
• izvedba raziskave, ki bi omogo ila vpogled v zdravstveno stanje romske
populacije v MONM.
CILJ:
• izdelati oceno o zdravstvenem stanju romske populacije v MONM.

4.5.3. Odprtje ambulante v romskem naselju Žabjak-Brezje
Tabela 10:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

MONM

2014-2016

Zdravstveni dom NM

Zdravstveni
dom NM

MZ

ZZZRS
NAMEN aktivnosti je :
• ambulanta v romskem naselju (Žabjak – Brezje),
• zdravstvena oskrba vsem Romom z izbiro stalnega zdravnika.
CILJI:
• zmanjšati število obiskov v dežurni ambulanti in pove ati obisk v splošni
ambulanti z izbiro osebnega zdravnika,
• pove ati št. cepljenih romskih otrok in tako prepre iti širjenje nalezljivih bolezni,
• Romom privzgojiti osnovne higienske navade (prehrana, higiena),
• pove ati rabo preventivnih zdravstvenih storitev med romsko populacijo in
pove ati udeležbo v programih za krepitev in varovanje zdravja,
• vklju iti Rome v preventivne programe ter tako vzpostaviti pozitivne trende pri
dejavnikih tveganja za kroni no nalezljive bolezni (KNB).
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4.6. Zaposlovanje
4.6.1. Nadgradnja javnih del in aktivne politike zaposlovanja (APZ)
Tabela 11:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

Ni
finan nih
posledic

2013-

Zavod za zaposlovanje OE NM

Zavod
za
zaposlovanje
OE NM

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

NAMEN aktivnosti je:
• pobuda MDDSZ o razširitvi kriterijev za izpolnjevanje pogojev vklju itve v
javna dela in v APZ.
CILJI:

•
•
•
•
•

širitev zaposlitvene mreže in zaposlovanja Romov,
dodatno sofinanciranje mentorstva za vklju evanje v delo ranljivih skupin,
po izteku javnih del ustrezno subvencionirati zaposlitev (pri istem ali drugem
delodajalcu),
da se opredeli daljše asovno obdobje trajanja javnih del za ranljive skupine
prebivalcev (do 5 let),
da se za vklju evanje v programe APZ za ranljive skupine dodatno stimulira
delodajalce z subvencijami za zaposlovanje.

4.6.2. Socialno podjetništvo
Tabela 12:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

MONM

2013-2016

Podjetja s pravnim statusom zadruge, d.o.o.,
s.p.

RC NM

ESS
Regionalni
sklad
Privatni vir

NAMEN aktivnosti je :
• izdelava razli nih modelov socialnega podjetja, ki omogo al zaposljivost in
zaposlovanje Romov.
CILJI:
• ustvarjanje novih delovnih mest za Rome,
• opravljanje družbeno koristnih dejavnosti,
• krepitev družbene solidarnosti in kohezije.
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4.7. Nevladni sektor
4.7.1. Ureditev ve namenskega prostora v romskem naselju Brezje
Tabela 14:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci programa

MONM

MONM

2014

Nevladne in vladne organizacije (Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
Obmo no združenje Rde ega križa, Razvojno
izobraževalni center, Založba Goga, Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto, Policijska uprava
Novo mesto),….

NAMEN aktivnosti je:
• zagotoviti prostorske pogoje vsem izvajalcem, tako nevladnemu sektorju, kot
javnim zavodom za izvajanje programskih vsebin za pripadnike romske
skupnosti.
CILJI:
• približati vsebine vseh izvajalcev z namenom kontinuirane prisotnosti v
romskem naselju.

4.7.2. Nakup zabojnikov (po vzoru naselja Šmihel)
Tabela 15:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

Javni razpisi

2014 - 2020

Nevladne in vladne organizacije (Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
Obmo no združenje Rde ega križa, Razvojno
izobraževalni center, Založba Goga, Knjižnica
Mirana Jarca Novo mesto, Policijska uprava
Novo mesto),….

(pristojna
Ministrstva )
MONM
ESS
Javni sklad RS
za
kulturne
dejavnosti

*Program in aktivnosti v romskih naseljih se financirajo iz sredstev
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Evropskega socialnega sklada
drugi
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NAMEN aktivnosti je:
• zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v vseh romskih naseljih za izvedbo
programskih vsebin z namenom socialne vklju enosti romske skupnosti.
CILJI:
• opremiti uporabnike z novimi znanji in veš inami, s poudarkom na medkulturnih
in socialnih veš inah (komunikacijske veš ine, uspešno reševanje konfliktov)

4.8. Vzdrževanje javnega reda in miru
4.8.1. Policijska pisarna v naselju Brezje – glej tabelo 14.
4.8.2. Ustanovitev varnostnih sosvetov
Tabela 12:
Nosilec

Finan ni
vir*

Termin
izvedbe

Izvajalci

MONM

Ni
finan nih
posledic

2013- 2014

Policijska uprava Novo mesto

KS Šmihel
KS Bir na vas
KS Gotna vas

Krajevne skupnosti
Predstavnik Romov po posameznih
romskih naseljih ( Šmihel, Ruper vrh,
Ukrat, Poganški vrh, Oto ec)

KS Oto ec

Opomba: Varnostni sosvet KS Bu na vas je že ustanovljen, zato ni naveden v tabeli.
NAMEN aktivnosti je:
• tesnejše sodelovanje s predstavniki lokalne skupnosti in z romsko
populacijo na podro ju preventive in varnosti z vklju itvijo predstavnika
romske skupnosti iz naselja, v katero KS to naselje spada.
CILJI:
• zagotavljanje ve je varnosti v romskih naseljih in soseš ini,
• osveš anje in informiranje o dejavnikih, ki vplivajo na zagotavljanje ve je
varnosti,
• tesnejše sodelovanje s predstavniki lokalne skupnosti ( Ob ino, KS, … )in
predstavnikom romskega naselja.
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4.9. Elektrifikacija po romskih naseljih v MONM
Tabela 13:

Nosilec

Finan ni vir*

MONM

Javni razpisi

Termin
izvedbe
2013-2014

Izvajalci
Izdelovalec po javnem naro ilu MONM

(pristojna
Ministrstva )
MONM

NAMEN aktivnosti je :
• priprava programa elektrifikacije v romskih naseljih s prvenstveno nalogo
urejanja naselja Žabjak in Brezje na podlagi prostorskega akta.
CILJ:
• na podlagi prostorskega akta postavitev mreže odjemnih mest elektro
priklju kov.

4.10. Komunalno opremljanje romskih naselij
Tabela 14:
Nosilec

Finan ni vir*

MONM

MONM
državni
prora un

in

Termin izvedbe

Izvajalci

2014-2020

Izdelovalec po javnem naro ilu MONM

NAMEN aktivnosti je:
• izgradnja manjkajo e komunalne opreme v obstoje ih romskih naseljih,
• komunalno opremiti romsko naselje Žabjak,
• vzpodbuditi priklju evanje uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo.

CILJ:
• zagotoviti možnost in dejansko oskrbo ob anov s komunalnimi storitvami.
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4.11. Reševanje bivalnih razmer

4.11.1. Urejanje naselja Žabjak (prednostna naloga)
Tabela 15:
Nosilec

Finan ni
vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

MONM

2013-2014

Izdelovalec po javnem naro ilu MONM

NAMEN aktivnosti je:
•
priprava izvedbenega prostorskega na rta na podlagi katerega bo mogo e
pridobivati gradbena dovoljenja za gradnje v romskem naselju Žabjak.
CILJI:
•
dolo itev prostorskih pogojev za zagotavljanje minimalne komunalne opreme,
potrebne za bivanje in izvajanje dejavnosti,
•
dolo itev prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj in objektov za dejavnosti,
namenjene integraciji romske skupnosti.

4.11.2. Modeli reševanja stanovanjske problematike (stanovanjski
program)
Tabela 16:
Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

MONM

2013-2014

Ob inska uprava MONM

NAMEN aktivnosti je:
• priprava analize stanja po strukturi in tipu objektov v romskih naseljih,
• izdelava razli nih modelov reševanja stanovanjsko-bivanjske
problematike romske skupnosti.
CILJ:
• dolo iti izvedljive modele reševanja stanovanjske problematike romske
skupnosti s poudarkom na iskanju variantnih oblik lastniških razmerij
glede na pri akovane možnosti romske skupnosti.
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4.11.3. Prijava bivališ
Tabela 17:

po romskih naseljih ob ine NM

Nosilec

Finan ni vir*

Termin izvedbe

Izvajalci

MONM

Ni
finan nih
posledic

2013-2014

GURS RS, Ministrstvo za notranje zadeve.

NAMEN aktivnosti je:
• pobuda Ministrstvu za notranje zadeve, da pripravi navodila o izvajanju evidentiranja
prebivališ .
CILJI:
• dopolniti javno evidenco o bivališ ih tako, da bo iz nje razvidno, v kateri stavbi
ob an dejansko prebiva, da se ob prijavi poleg naslova stavbe navede tudi številko
stavbe iz katastra stavb (podlaga 7a. len ZPPreb-NPB),
• informiranje ob anov v romskih naseljih, da sprejmejo oz. dopolnijo podatke o
prebivališ ih tako, da bo v javni evidenci razvidna dejanska stavba, v kateri
prebivajo, ne glede na to, ali gre za rnograditeljstvo ali ne.
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5. ZAKLJU EK
Strategija reševanja romske tematike v MONM predstavlja prvi tako obširen dokument po
skoraj treh desetletjih v MO Novo mesto. Zanimivo pa je pregledati Poro ilo o realizaciji
programa o socializaciji Romov v Mestni ob ini Novo mesto z dne 5.6.1984 (priloga k
strategiji).
Iz poro ila iz leta 1984 lahko razberemo, koliko truda je bilo že takrat vloženega v reševanje
romske tematike. Kaj pa rezultati?
Primerjava števila u encev po osnovnih šolah Mestne ob ine Novo mesto med letom 1984 in
2012
Tabela 1:
število u encev
1984
2012

Naziv šole

Indeks rasti

OŠ Bršljin
OŠ Šmihel
OŠ Stopi e
OŠ Oto ec
OŠ Dragotin Kette
OŠ Grm
OŠ Center

31
11
1
4
12
0
0

117
42
10
7
23
12
1

377
382
1
175
192
0
0

Skupaj

59

212

359

Primerjava števila prebivalcev po romskih naseljih med letom 1984 in 2012
Tabela 2:
Naziv naselja

število prebivalcev (ocena)
1984
2012

Indeks rasti

Žabjak Brezje
Jedinš ica (Poganški
vrh)

214

598

280

31

52

168

Šmihel (Pot v gaj)
Ruper vrh (Stranska
vas)

50

107

214

42

65

155

Oto ec

21

23

110

Ukrat (Gotna vas)

18

38

211

Skupaj

376

883

235
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5.1. Ugotovitve stanja romske tematike v letu 1984 in letu 2012/2013
UGOTOVITVE IZ LETA 1984

UGOTOVITVE IZ LETA 2012/2013

• neredno obiskovanje pouka u encev • neredno obiskovanje pouka u encev
Romov
Romov
• nevklju evanje v organizirano predšolsko • nevklju evanje v organizirano predšolsko
varstvo in vzgojo (v povpre ju 10 otrok)
varstvo in vzgojo ( v povpre ju 14 otrok)
• denarni transferi se nakazujejo romskim • denarni transferi se izpla ajo romskim
družinam kot funkcionalna oblika pomo i (
družinam v funkcionalni obliki le, e v to
v trgovino za nakup hrane, institucijam za
privolijo in podpišejo soglasje ali pa jim
popla ilo dolga)
CSD odtegne to pravico, e ne pošiljajo
svojih otrok v šolo
• velik poudarek je bil na aktivnostih v • velik poudarek je na aktivnostih v naseljih
naseljih
nevladnih
organizacij
v
nevladnih organizacij v prostoru vrtca
ve namenskem prostoru kontejnerskih
Pikapolonica in kontejnerskih oblik
oblik
• nizka precepljenost otrok in slaba • nizka precepljenost otrok in slaba
zdravstvena preventiva; izražena potreba
zdravstvena preventiva; izražena potreba
po izvajanju preventive v naselju samem
po izvajanju preventive v naselju samem
• ve je število zaposlenih Romov tako v • število zaposlenih v redno zaposlitev je
redni
zaposlitvi(60)
kot
v
obliko
majhna, skoraj ni na(1), zaposleni so le
sezonskega dela (5)
preko javnih del (7)
• za mlade, ki niso dokon ali OŠ je bila • za mlade, ki ne dokon ajo OŠ ponuja RIC
ponujena
možnost
dopolnilnega
možnost nadaljevanja izobraževanja in
izobraževanja
preko
Zavoda
za
pridobitve izobrazbe
izobraževanje kadrov
• ne realizirajo se sankcije staršev zaradi • ne realizirajo se sankcije staršev zaradi
nerednega obiskovanja pouka s strani
nerednega obiskovanja pouka s strani
šolske inšpekcije
šolske inšpekcije
• otroci v OŠ Bršljin so v prvem in drugem • OŠ Bršljin nima organiziranih posebnih
razredu v posebnem romskem oddelku, v
oddelkov za u ence Rome
višjem razredu pa so skupaj z ostalimi
u enci
• v praksi se je izvajalo usposabljanje za • V praksi se ne izvaja usposabljanje za
konkretno
delo
z
gospodarskimi
konkretno
delo
z
gospodarskimi
organizacijami (IMV, Novoles)
organizacijami, temve so preko Zavoda
za zaposlovanje vklju eni v programe
APZ(delavnice, formalno izobraževanje,
PUM, javna dela… )
• izražena je bila velika potreba po • z ustanovitvijo komisije za pripravo
koordinaciji vseh služb oz. komisiji za
strategije reševanje romske tematike se je
reševanje
in
koordiniranje
romske
pokazala potreba po koordinaciji in
tematike, ki pa v praksi ni zaživela
povezovanju vseh strokovnih služb, ki v
okviru ob inske uprave že deluje v
praksi(Urad za kulturo, socialo in
zdravstvo)
• ugotovljeno je bilo, da je naselje Žabjak- • Žabjak- Brezje je še vedno najve je in
Brezje najve je in najbolj neurejeno, zato
najbolj neurejeno naselje v MONM
je bil izdelan zazidalni na rt, ki ni bil
realiziran
• nepla evanje elektri ne energije in vode
• nepla evanje elektri ne energije in vode
• Število kaznivih dejanj se pove uje
• Število kaznivih dejanj naraš a
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ZAKLJU NA MISEL
Klju no, da strategija kot eden pomembnejših dokumentov v MONM res zaživi je v tesnem
medsektorskem sodelovanju in povezanosti vseh izvajalcev, strokovnih služb in pripadnikov
romske skupnosti, ki stremijo k izboljšanju stanja na podro ju romske tematike. Brez podpore
pomo i vseh izvajalcev in prevzemanja odgovornosti vseh udeleženih ne bo možno dose i
u inke, kot jih dokument ocenjuje. Z merjenjem in letno evalvacijo je možno spremljati njeno
izvajanje.
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6. PRILOGE
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