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Nimamo analize o tem, koliko sprememb (na bolje) je prinesel zakon romski skupnosti. 

Nekateri pravijo, da komaj kaj, drugi nič. Tretji trdijo, da je celo povečal razlike znotraj 

romske skupnosti, da je ustvaril privilegirano manjšino znotraj romske manjšine. Edina 

skupna točka razpravljavcev o romskem zakonu je, da so vsi z njim nezadovoljni, spremenili 

in posodobili pa bi ga do tiste točke, ko ne bi bile okrnjene pravice (osebne koristi) 

predlagateljev sprememb.   

 

Priznam, nisem posebno goreč zagovornik tako imenovanih globalnih zaščitnih zakonov. 

Analiza učinkov podobnih rešitev (Italija, Avstrija, Slovenija) pokaže, da se zaradi teh zakonov 

manjšinski svet ni bistveno spremenil na bolje. Običajno je sveta borba za vseobsegajoči in 

vsemogočni zakon le alibi za manjšinske politične elite, prave ali umišljene, da se je nekaj 

(ogromno) naredilo, za mukotrpno uresničitev določb zakona v vsakdanjem življenju, pa naj 

poskrbi nekdo drug.  

 

Kljub vsej skepsi, ki me preveva pri omembi globalnih zaščitnih zakonov, pa mi spoznanja 

dolgoletnega ubadanja z manjšinskimi tematikami pravijo, da si (narodne) manjšine ne 

morejo privoščiti luksuza, da bi zamudili eno samo priložnost  za pomik (narodno) manjšinske 

skupnosti iz obrobja (slovenske) družbe.  

 

Na tej točki je tudi Zakon o romski narodni skupnosti vreden pozornosti. Do tega spoznanja 

smo prišli tudi na zadnjem srečanju/delavnici v okviru projekta Romano kher, ki se je vršila v 

petek 18. 10. 2013. V tej luči se k akciji izboljšajmo zakon (kljub vsej skepsi) pridružujem tudi 

jaz. V naslednjih mesecih bomo zato problematiki zakona o romski skupnosti, v okviru 

aktivnosti projekta Romano kher, posvetili posebno pozornost.  

 

Izvorna metodološka postavka pri nastajanju nove različice Zakona o romski skupnosti bi 

morala biti, da so Romi tretja tradicionalna/zgodovinska narodna manjšina (skupnost) v 

Sloveniji, zato ni potrebe, da bi bil model varstva romske narodne skupnosti radikalno 

drugačen od varstva pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti – od določitve t. 

i. narodno mešanega območja, pa do sklopa t.i. posebnih pravic romske narodne skupnosti. 

Morda bi bilo primerno, če bi namesto pojma posebne pravice, ki spominjajo na privilegiran 

položaj romske narodne skupnosti, rabili pojem pozitivne diskriminacije. 
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Benjamin Flander pozitivno diskriminacijo opredeljuje kot  

»uveljavljanje posebnega pravnega položaja in/ali posebnih pravic, ki je namenjeno 
preprečevanju manj ugodnega položaja in spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih 
možnosti določenih kategorij oseb (šibkejših, socialno ogroženih članov družbe, 
pripadnikov etničnih manjšin, žensk, starejših, mladine, brezposelnih itd.). Pozitivna 
diskriminacija v širšem pomenu poleg priznavanja posebnega pravnega položaja in 
posebnih pravic vključuje uveljavljanje ukrepov za povečevanje možnosti oziroma 
sposobnosti za zaposlovanje in enakovredno udeležbo v družbenem življenju, 
programov zaposlovanja in napredovanja na delovnem mestu, programov posebne 
pomoči in varstva socialno najbolj ranljivih ipd.. Ukrepi, ki naj bi jih v širšem pomenu 
vključeval pojem pozitivne diskriminacije, naj bi prispevali zlasti k preprečevanju 
ekonomske, politične in socialne marginalizacije (naj)šibkejših članov družbene 
skupnosti, k bolj sorazmerni porazdelitvi družbenih (ekonomskih in političnih) dobrin 
in bremen med različnimi kategorijami oseb (med različnimi družbenimi skupinami), 
gospodarskimi subjekti, regijami ipd., k učinkovitejšemu odpravljanju in preprečevanju 
revščine, k preprečevanju družbenega razslojevanja, zmanjšanju družbenih 
neenakosti, spodbujanju enakih možnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
zaposlovanja in delovnih razmerij, odločanja o zadevah javnega pomena, dostopa do 
dobrin in storitev, ipd.«1 

 

Področja, ki kličejo po izgradnji ukrepov pozitivne diskriminacije je prepoznal že obstoječi 

zakon o narodnih skupnosti. Zapisani so v 3. členu zakona; ta pravi: 

 

»Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih pravic na področju 
izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja, 
zdravstvenega in socialnega varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah, ki 
se nanašajo na pripadnike romske skupnosti, s tem zakonom, drugimi zakoni, 
podzakonskimi akti in akti samoupravnih lokalnih skupnosti ter s posebnimi programi 
in ukrepi državnih organov ter organov samoupravnih lokalnih skupnosti«.  

 

Do tukaj vse lepo in prav; težave se na slovenskem pojavijo tedaj, ko je potrebno sprejete 

zakone uresničevati v vsakdanjem življenju. Iz vrst romske skupnosti se pogosto sliši, da se 

zakon ne uresničuje; kakšno zagotovilo imamo, da se bo novo nastala različica zakona bolje 

uresničevala v vsakdanjem življenju kot dosedanja?  

 

Kakorkoli že, morda bi bila elegantna rešitev, če bi v zakonu ostali področji urejanja prostora 

in varstva okolja ter soodločanje v javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike romske 

narodne skupnosti; ostale tematike/problematike (izobraževanje, kultura, zaposlovanje, 

socialno varstvo, obveščanje)  pa bi urejevali s pomočjo petletnih nacionalnih programov. 

                                                           
1 Benjamin Flander: Pozitivna diskriminacija. Ljubljana, FDV, 2004, str. 101–102 
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Takšen program ukrepov sedaj že imamo2. Dopolnitve in popravke programa bi lahko 

opravili na podlagi letnih poročil o uresničevanju programa ukrepov. 

 

1. prostor (urejanje prostora in varstvo okolja) 

 

Problematika prostora je večplasten problem. Lahko pomeni zgolj umeščanje v prostor. O tej 

tematiki je bilo sedaj govora v 5. členu. Dopolnjena vsebina 5. člena je pripravljena o čemer 

bo verjetno govoril mag. Stane Baluh. 

 

Lahko pomeni urejanje nujno potrebne infrastrukture v naseljih (voda, elektrika, kanalizacija). 

 

Pomeni pa tudi prispevek k nastajanju narodno mešanega ozemlja, ki je ključen pojem pri 

konstrukciji romske narodne skupnosti. 

 

Na konceptu narodno mešanega ozemlja temelji princip (avtohtone) narodne skupnosti; v tej 

luči se nam določanje območja narodno mešanega ozemlja kaže kot razvojna možnost v 

luči pridobivanja statusa klasične narodne manjšine. Podobno kot imajo to urejeno 

Madžari in Italijani. Ta razvojna možnost je izjemno relevantna zato, ker Romi nimajo 

nobenih kapitalov (ne finančnega, ne človeškega, itd.). Če želijo pridobiti beneficije iz 

naslova varstva klasičnih, zgodovinskih narodnih manjšin, nujno potrebujejo ozemlje 

bivanja. Slovenski model varovanja klasičnih narodnih manjšin temelji namreč na teritorialnem 

principu. V slovenski ustavi je v rabi dikcija območja, kjer ti skupnosti živita (64. člen Ustave); 

oziroma, območja občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost (11. člen 

Ustave). V občinskih statutih se ta dikcija prevaja v narodnostno mešana območja. 

 

Narodnostno mešano ozemlje je sestavljeno iz območij naselij posamezne občine, na 

katerem bolj ali manj strnjeno prebivajo pripadniki določene (avtohtone) narodne skupnosti. 

Nikjer ni določeno, kateri kriteriji so bili uporabljeni pri določanju tega ozemlja. Sklepamo 

lahko, da je na odločitev o tem, katero ozemlje naj se proglasi kot narodnostno mešano 

ozemlje, vplivalo objektivno dejstvo dolgotrajne, permanentne in prepoznavne prisotnosti 

pripadnikov določene narodne skupnosti na določenem ozemlju. Njihov poselitveni prostor 

se je ohranil kljub vojnim vihram, spreminjanju meja in etničnemu čiščenju. Na vprašanje, ali 

so bili za romsko skupnost uporabljeni podobni kriteriji, kot to velja za italijansko ter 

madžarsko narodno skupnost, bi težko odgovoril pritrdilno.  

V primeru romske narodne manjšine je razprava o romskem narodno mešanem ozemlju v 

fazi adolescence. Razprava o konstrukciji romskega narodno mešanega ozemlja, se bo 

morala nujno dotakniti še enega problema: poimenovanja romskih naselij. Ta so sedaj, po 

večini, priveski naselij, v katerih je večinsko prebivalstvo ne-romskega narodnega izvora. Zato 

                                                           
2 Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010–2015. 
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se zanje ne uporabljajo njim lastna poimenovanja; naselja z večinsko romskim prebivalstvom 

imajo zato ime slovenske vasi, le hišna numeracija je neobičajna.  

 

Mnogi bi to opredelili kot uspešna integracija. Je pa mogoče razmišljati tudi iz drugega 

zornega kota – ker romskih naselij ni na zemljevidu, se problematika teh naselij ureja v 

sklopu urejanja problematike/tegob naselij večinskega naroda – ta naselja imajo težave z 

vodo, kanalizacijo, itd. ter z Romi!!3 Če bi bila »romska naselja« samostojna organizirana kot 

krajevne4 ali vaške skupnosti5 bi bilo (morda) lažje urejati tudi infrastrukturne težave 

»romskih naselij«. Predvsem pa bi morali Romi sami prevzeti del odgovornosti za razvoj 

naselij, v katerih prebivajo.  

 

Umeščanje romskih naselij na zemljevid Slovenije ter njihovo poimenovanj je vredno 

obravnavati še iz enega zornega kota. Če bi pripadniki romskega naroda prebivali v »lastnih« 

naseljih, bi ta lahko preoblikovali v narodno mešana ozemlja, kar bi predstavljalo pomemben 

prispevek k oblikovanju romske narodne manjšine (skupnosti) v Sloveniji. Raba 

poimenovanja pripadniki romskega naroda, oziroma pripadniki romske narodne skupnosti 

mnogim ni pogodu! Ljubša jim je raba pojma etnična skupina. Razlog je bolj ali manj na dlani 

– z nerazvitim je lažje upravljati in manipulirati kot z »visoko razvitim« narodom. Ideja o 

samostojnih romskih naseljih je še vedno sprejeta (tako pri pripadnikih večinskega naroda, 

kot pri Romih) z določeno mero rezerve – strokovnjaki iz vrst večinskega naroda me 

obtožujejo, da ustvarjam etnično čista naselja, morda celo geto soseske; s strani Romov pa 

sem slišal očitek, »sedaj pa bodo vsi vedeli, kje smo!!« Moj odgovor je bil, da me te 

interpretacije spominjajo na šalo o nepismenem fantu/vojaku, ki je prišel k prijatelju s 

prošnjo, da mu prebere pismo, ki mu ga je poslalo dekle. Ampak, je rekel nepismeni, 

medtem, ko boš bral, ti bom zamašil ušesa, da ne boš slišal, kaj v pismu piše!! 

 

Pomisleki in celo zavračanje poimenovanja pripadnikov romske skupnosti kot pripadnikov 

naroda skrivajo v sebi strah pred konstrukcijo nove »že tretje« narodne manjšine. In če bodo 

celo Romi (Cigani) dobili status narodne manjšine, le kam bo to še pripeljalo … 

 

Tvorba narodno mešanega ozemlja mora jasno pokazati na vseslovensko poselitev Romov. 

Prekiniti je potrebno s prakso, da se slovenski romski problemi (in radosti) začnejo in končajo 

v trikotniku Pušča, Murska Sobota, Kamenci. 

 

                                                           
3 Menim, da je takšen pristop mogoče razbrati tudi iz določb Javnega razpisa za sofinanciranje 
izdelave občinskih podrobnih načrtov za urejanje romskih naselij, objavljan v Uradnem listu RS, št. 
93/2007 (12. 10. 2007). 
4 Kot je to, na primer, urejeno v Mestni občini Murska Sobota z ustanovitvijo krajevne skupnosti 
Pušča (dostopno na: http://www.murska-sobota.si/sl/1.7.1.9.asp), 2. 11. 2007. 
5 Kot je to, na primer, urejeno v Občini Tišina. Statut Občine Tišina določa, da na območju občine 
deluje tudi Romska vaška skupnost Vanča vas – Borejci (dostopno na: http://www.uradni-
list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200738&dhid=89187), 2. 11. 2007 
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2. soodločanje v javnih zadevah, ki se nanašajo na pripadnike romske skupnosti 

 

Sedanja ureditev politične problematike v zakonu o romski skupnosti je skladna s tutorsko 

percepcijo večinskega naroda do Romov. To je mogoče trditi tako za lokalno samoupravo, kot 

za nacionalno raven. Posebej problematična je sestava reprezentativnega organa, Sveta. 

Politično predstavništvo Romov je neka čudna mešanica reprezentativne demokracije in 

samoupravnega korporativizma. Sestava sveta je takšna zato, ker to ustreza tako državi (ne 

glede na to, katera politična opcija je na oblasti), kot delu romske narodne manjšine.  

 

Že pred mnogimi leti sem predlagal podobno rešitev, kot jo poznamo za italijansko in 

madžarsko narodno manjšino. Rešitve so zapisane v Zakonu o samoupravnih narodnih 

skupnostih iz leta 19946. Danes menim, da ne bi bilo prav nič narobe, če bi ta zakon (o SNS) 

doživel skromno dopolnilo 1. člena, v katerem bi zapisali (dodali):  

 

»Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za 

uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, 

ustanovijo pripadniki italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti na območjih, kjer 

avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti«.  

 

Če se predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti s popravkom Zakona o 

samoupravnih narodnih skupnostih ne bi strinjali bi bilo možno v Zakon o romski narodni 

skupnosti vstaviti poglavje z naslovom Samoupravna romska narodna skupnost. Famozni 10. 

člen zakona pa bi preprosto črtali. 

 
Svet samoupravne romske narodne skupnosti sestavlja 20 vsakokrat izvoljenih občinskih 

svetnikov. Če bi se ugotovilo, da so Romi tradicionalno, dolgotrajno in stalno naseljeni še v 

drugih občinah, kot jih sedaj določa zakon o lokalni samoupravi v 101.a člen.7 ( Ribnica, +, 

++,), bi veljalo romske svetnike izvoliti tudi v teh občinah. Za to število bi veljalo povečati 

tudi število članov Sveta samoupravne romske narodne skupnosti. 

 

Ustrezno rešitev bi veljalo poiskati še za Sinte.  

 

Sedež Samoupravne romske narodne skupnosti bi moral biti v Ljubljani. Prenos sedeža Sveta 

Romske skupnosti v Ljubljano je več kot simbolnega pomena. Iz periferije bi se pomaknili k 

centrom političnega odločanja. 

 

                                                           
6 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih. Uradni list št. 65/1994 
7 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Ur. l. RS, št. 100/05. 101.a člen Občine Beltinci, Cankova, 
Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, 
Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti 
pravico v občini naseljene romske skupnosti do enega predstavnika v občinskem svetu do rednih 
lokalnih volitev v letu 2002 
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Iz zaščitnega modela so izključeni vsi priseljeni Romi (podobno kot so iz modela varstva 

manjšin izključeni Italijani, Madžari, če živijo zunaj narodno mešanega ozemlja). Seveda je 

vedno možno poiskati načine, da društva priseljenih Romov sodelujejo v programih 

»avtohtonih« Romov. 

 

Romi – priseljenci so del imigrantske zgodbe in del integracijske politike. Kakršna koli rešitev, 

ki bi bila sprejeta za priseljene Rome bi se morala po sistemu nediskriminatornega 

obnašanja, nanašati tudi na vse ostale priseljene. In mnogi so, podobno kot Romi socialni 

problem. Zna biti, da se bo število priseljencev povečevalo skladno z napredkom Slovenije. 

Morda bodo prihajali tudi Romi. Zato Slovenija potrebuje migracijsko in integracijsko 

politiko.  

 

Priseljenim Romom pripadajo vse pravice iz naslova ohranjanja jezika in kulture (61. člen 

Ustave RS8), kot to velja za vse priseljence. Torej, priseljenim Romom (še) ni primaren 

sogovorec Urad za narodnosti, ampak ministrstvo za kulturo, nekaj malega tudi Ministrstvo 

za šolstvo. Bilo bi pa modro, če bi lokalne oblasti v mestih, kjer je prisotno imigrantsko 

prebivalstvo (Maribor, Velenje, Ljubljana) oblikovali ustrezne sosvete za ohranjanje narodne 

različnosti. Nenazadnje v mestnih ne živijo samo Romi! 

 

Je mogoče govoriti o diskriminaciji pripadnikov romske skupnosti, v primerjavi s tistimi na 

tradicionalnem poselitvenem prostoru? Mislim, da NE! Diskriminacija pomeni  kršenje točno 

določene pravice, to je pravice do enakega obravnavanja. Bila pa bi huda diskriminacija na 

etnični osnovi, če bi Romi v nekem okolju, kjer dolgotrajno živijo (na primer Ribnica) izrazili 

zahtevo po posebnem manjšinskem statusu, pa jim ga država ne bi priznala.  

 

Še misel za konec: 

 

Če želimo povečati njihovo odgovornost za lasten razvoj, če jih želimo pretvoriti v subjekt 

lastnega razvoja, ki ne bo večno prisesan na državne socialne jasli, potem jim je potrebno 

zagotoviti ustrezen nivo samouprave, ki ji načelujejo odgovorni, legitimno izvoljeni romski 

predstavniki. Le tako bi se  sklenil trikotnik vsakega političnega delovanja, ki je sestavljen iz 

pravic, dolžnosti in odgovornosti. 

 

Vse premalo je še rabe političnega, socialnega in kulturnega kapitala v luči povečevanja 

tistega, kar bi lahko imenovali romsko javno dobro. 

                                                           
8 Ustava Republike Slovenije, 61. člen: Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu 
narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. 


