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UVOD 
 
 

Romi so po navedbah Evropske komisije1 največja manjšina v Evropi, 

marginalizirana družbena skupina, ki se vsak dan srečuje s predsodki, 

nestrpnostjo, diskriminacijo in socialno izključenostjo. Visoka stopnja 

brezposelnosti in neaktivnosti je posledica nizke stopnje izobrazbe in 

diskriminacije na trgih dela. To povečuje njihovo revščino in socialno 

izključenost in jih peha v začaran krog prenašanja revščine iz generacije v 

generacijo. Romska populacija je mlada in v mnogih državah članicah EU 

Romi predstavljajo velik delež šoloobveznih otrok in tako tudi bodoče 

delovne sile. Ta delež pa še narašča. Po podatkih Evropske komisije je 

35,7% romske popupulacije mlajših od 15 let, medtem ko je v celotni 

populaciji EU mlajših od 15 let 15,7% prebivalcev. Povprečna starost 

Romov je 25 let, medtem ko je v celotni populaciji EU povprečna starost 

40 let.    

Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, 
nevladne organizacije) v Sloveniji živi 7.000 do 10.000 Romov (po 
nekaterih ocenah celo 12.000 Romov).2 Pripadniki romske skupnosti se 
poleg bivanjskih razmer srečujejo še s težavami na področju 
izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva.3  
 

Kot določa 65. člen Ustave RS, položaj in posebne pravice romske skupnosti 
ureja zakon. Občina Trebnje poleg Zakona o Romskih skupnostih v RS (Uradni list, št. 
33/2007)4 in 14 področnih zakonov5 kot pravno podlago za reševanje romske 
problematike upošteva še Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 
2010-15,6 ki je bil sprejet konec leta 2009. Slednji kot prioritetna področja izpostavlja 
izboljšanje bivalnih razmer in ureditev romskih naselij, izboljšanje izobrazbene strukture 
in večjo vključenost v programe izobraževanja, znižanje brezposelnosti pripadnikov 
romske skupnosti ter povečanje njihovega socialnega vključevanja in dostopa do trga 
dela, ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika, romske kulture, informativne in 
založniške dejavnosti ter osveščanje in boj proti diskriminaciji.  

Tudi Občina Trebnje se že vse od leta 2006 trudi, da bi bil ekonomski in socialni 
položaj Romov iz romskega naselja Vejar7 boljši, ter da bi bili le-ti čim bolj vključeni v 
širšo lokalno skupnost. Tematika s področja položaja Romov se je na lokalni ravni do 
sedaj reševala posamezno in predvsem sproti glede na možnost reševanja posamezne 
tematike. Največ ukrepov je bilo izvedenih na področju ureditve romskega naselja in 
hkrati izboljšanju bivalnih razmer kot tudi na področju vključevanja romskega 
prebivalstva v izobraževalne institucije, kar potrjuje tudi dr. Janez Zupančič v elaboratu 
Prostorski problemi romskih naselij v Sloveniji, ko Občino Trebnje navaja kot primer 
dobre prakse na področju izboljšanja ekonomskega stanja Romov.8    

                                                 
1
 Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020. 

2
 Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015. 

3
 Patricija Pavlič: STRATEGIJA REŠEVANJA ROMSKEGA VPRAŠANJA V OBČINI TREBNJE ZA OBDOBJE 2014-2020 (osnutek; 

27.3.2014), Trebnje. 
4
 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762 (dostop: 4. 2. 2014, 8:40)  

5
 Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o organizaciji in financiranju 

izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o 
knjižničarstvu, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o Radioteleviziji Slovenija,  Zakon o financiranju občin, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kazenski zakonik Republike Slovenije.  
6
 http://www.arhiv.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Program_ukrepov.pdf (dostop: 4. 2. 2014, 9:07).  

7
 Do nedavnega se je naselje imenovalo Hudeje, 12. 2. 2014 pa se je preimenovalo v Vejar. Več o tem na strani 11.   

8
 Elaborat Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor, 

2010, str. 90f. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762
http://www.arhiv.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Program_ukrepov.pdf
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Dokument STRATEGIJA REŠEVANJA ROMSKEGA VPRAŠANJA V OBČINI TREBNJE 
predstavlja pregled ukrepov in dejavnosti za zagotavljanje izboljšanja položaja Romov, 
ki so že bili izvedeni, predstavitev ukrepov in dejavnosti v izvajanju, in končno tudi 
kratkoročne in dolgoročne ukrepe in usmeritve za doseganje ciljev Občine za izboljšanje 
ekonomskega in socialnega položaja Romov.  
 

»Romsko naselje Hudeje v občini Trebnje leži severno od lokalne ceste Trebnje-
Račje selo-Brezovica. […] Nekaj romskih družin se je na to območje priselilo v 60-tih 
letih, naslednja priselitev Romov na to območje se je zgodila v 80-tih letih, ko se je iz 
območja občine Žužemberk priselilo več družin.«9 Vejar je edino romsko naselje v 
občini, v ostalih krajih - Zagorica pri Velikem Gabru, Gline in Mala Loka - pa so samo 
stanovanjske hiše ali objekti v katerih stanuje posamezna romska družina. Ocenjeno je 
bilo, da v naselju živi približno 25010 prebivalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 http://hudeje26.si/?page_id=10 (dostop: 4. 2. 2014, 10:14) 

10
 Podatek je povzet po predstavitvi raziskave o romskem naselju Hudeje (po novem Vejar), ki je potekala 13. 2. 2014 v Veliki sejni 

sobi Občine Trebnje, vodil pa jo je prof. dr. Jernej Zupančič s skupino študentov. Poudarjamo, da ta podatek variira in je le ocena 
dejanskega stanja. 
 

http://hudeje26.si/?page_id=10
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1. IZVEDENI UKREPI IN TEKOČE AKTIVNOSTI NA PODROČJU   
 ROMSKEGA VPRAŠANJA     
  
 

1.1 IZBOLJŠANJE BIVALNIH RAZMER IN UREDITEV ROMSKEGA NASELJA 
 

 
1.1.1 Premoženjsko-pravne zadeve ter komunalna opremljenost  

  
 
 

Kot prvo prioritetno področje NPUR 2010-2015 je navedeno izboljšanje bivalnih 
razmer in ureditev romskih naselij in tudi Občina Trebnje je najprej pristopila k urejanju 
tega področja. Že v letu 2006 je bilo zgrajeno primarno vodovodno, v letu 2009 pa še 
kanalizacijsko omrežje in električno omrežje do odjemnih omaric. Individualni priključki 
takrat še niso bili izvedeni, saj je pogoj za priključitev na javno gospodarsko 
infrastrukturo legalno zgrajen objekt.  

 

 V sklopu reševanja bivalnih razmer v naselju in kot lastnik zemljišč območja je 
Občina Trebnje v letu 2010 pričela pridobivati gradbena dovoljenja za nelegalne gradnje 
na podlagi izdelanih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V naselju je bilo več 
kot 100 nelegalno zgrajenih objektov, če štejemo še vse pomožne objekte. Nelegalnih 
stanovanjskih stavb v katerih so ljudje dejansko prebivali pa 55. S strani občine je bila 
izvedena parcelacija zemljišč, opravljena analiza obstoječega stanja in izdelana 
projektna dokumentacija za 35 stanovanjskih objektov, od katerih jih je kasneje, v letu 
2011, 34 pridobilo gradbeno dovoljenje s pogoji sanacije (novogradnja – nelegalna 
gradnja s sanacijo), s tem pa smo ustvarili pogoje za individualne priključke na primarne 
infrastrukturne vode. V letu 2010 se je na električno omrežje priključilo 23 
gospodinjstev.11  
 

 Za tem je občina kandidirala na »Javnem razpisu za sofinanciranje projektov 
osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012«, na katerega se je 
prijavila s projektom »Ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju 
Hudeje« in uspešno pridobila sofinanciranje. V sklopu tega projekta je bila tako že leta 
2012 zgrajena čistilna naprava. 
 

V letu 2013 pa je romsko naselje Hudeje (danes Vejar) pridobilo še:  
 
 

 PRIMARNO CESTNO OMREŽJE: Primarno cestno omrežje obsega vozna pasova v 
širini po 2,5 metra z enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,2 metra ter z druge 
strani bankino v širini 0,5 metra. Skupna dolžina primarnega cestnega omrežja znaša 
212 m.  
 
 

 SEKUNDARNO CESTNO OMREŽJE: Sekundarno cestno omrežje je izvedeno v 
skupni širini po 4 metre ter z obojestransko urejenimi bankinami v širini po 0,5 metra ter 
dolžini 633 m.  

 
 

 HODNIK ZA PEŠCE: Hodnik za pešce je zgrajen ob lokalni cesti LC 425 201 
Brezovica pri Mirni – Račje Selo – Mrzla Luža v širini 1,5 metra ter dolžini 267 m.  

 
 
 

 RAZŠIRITEV LOKALNE CESTE: Lokalna cesta LC 425 201 Brezovica pri Mirni – 
Račje Selo – Mrzla Luža je bila ob naselju v dolžini 40 m razširjena za ca. 0,5 m. 
 
 

                                                 
11

 Mateja Kovačič: Romsko naselje Hudeje. Poročilo. Občina Trebnje, 2011.  
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 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE: Zgrajeno je avtobusno postajališče ob lokalni cesti 
LC 425 201 Brezovica pri Mirni – Račje Selo – Mrzla Luža. Montirana je avtobusna 
nadstrešnica z vključeno dodatno opremo: koš za smeti, vitrina – vozni red. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Avtobusno postajališče v Hudejah (Vir: http://www.radiokrka.com/portals/103302_186162_krka_230.jpg) 

 
 

 JAVNA RAZSVETLJAVA: V območju urejanja je bilo skupaj postavljenih 32 svetilk 
javne razsvetljave, izveden je bil priključni vod v dolžini 4,10 m ter vod javne 
razsvetljave v skupni dolžini 1040 m. 

 

 METEORNI VODI: Na celotni trasi primarnega cestnega omrežja je urejeno 
odvajanje meteornih voda s cestišča. 
 

 

 ODKUP ZEMLJIŠČ: V sklopu navedenega projekta so se odkupila naslednja 
stavbna zemljišča: parc. št. 863/4 v izmeri 3970 m2, parc. št. 864/1 v izmeri 450 m2, 
parc. št. 863/1 v izmeri 882 m2, parc. št. 863/2 v izmeri 2323 m2, parc. št. 862/1 v izmeri 
2844 m2, parc. št. 865/7 v izmeri 351 m2 in parc. št. 865/82 v izmeri 400 m2, vse k.o. 
1408 Ševnica.  Skupna površina odkupljenih zemljišč za namen zaokrožitve romskega 
naselja Vejar znaša: 11.220 m2. 
 

 
Slika 2: Vejar komunalno urejen (Vir: http://www.radiokrka.com/portals/103151_186162_krka_232.jpg)  

 
 

http://www.radiokrka.com/portals/103302_186162_krka_230.jpg
http://www.radiokrka.com/portals/103151_186162_krka_232.jpg
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1.1.2 Čistilna akcija v romskem naselju Vejar 
 
 Na pobudo Občine Trebnje in v sodelovanju s krajevno skupnostjo Račje selo, je 
v aprilu 2013 potekala čistilna akcija v romskem naselju Vejar. Ob lokalni cesti Trebnje – 
Račje selo – Brezovica, je bilo napolnjenih več kot 50 vreč, ki so jih odpeljali na deponijo 
Globoko. Prav tako se je 50 vreč nabralo še po vasi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 3: Čistilna akcija v Hudejah (Vir: www.hudeje26.si)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hudeje26.si/
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1.2   VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE TER OHRANJANJE IN RAZVOJ ROMSKE 
KULTURE IN JEZIKA 

 
 Po podatkih Statističnega popisa prebivalcev RS v letu 2002 je odstotek Romov v 

Sloveniji z dokončano osnovnošolsko izobrazbo nizek, nizka izobrazbena struktura pa 

zmanjšuje njihove možnosti za zaposlitev. Čeprav je izobraževanje temeljna človeška 

pravica, pa Romi pri uresničevanju te pravice večkrat naletijo na ovire: revščina, 

kulturne in jezikovne ovire, nizka motivacija in slabe spodbude domačega okolja, 

segregacija romskih otrok v šolah …  
  

 Izobraževanje je eden od ključnih dejavnikov za uspešno socialno in ekonomsko 

vključenost Romov v družbo. Zato je Evropska komisija to zavezo zapisala v številne 

dokumente in priporočila (Strategija Evropa 2020, Okvir EU za nacionalne strategije 

vključevanja Romov do leta 2020, Desetletje vključenja Romov 2010-2015, Evropska 

platforma za vključevanje Romov …) ter k temu zavezala tudi svoje članice, tudi 

Slovenijo (Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015, 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2004 in 2011 …).   

 
 

1.1.3 Predšolska vzgoja  

 

  Na področju predšolske vzgoje se lahko v občini Trebnje pohvalimo z vrtcem 

Romano, ki že nekaj časa uspešno deluje in v katerega je v šolskem letu 2013/14 

vpisanih 2112 otrok. Vrtec Romano deluje v sklopu vrtca Mavrica v Trebnjem, 

neposredno v romskem naselju Vejar. Romi so za zagotovitev primernega prostora 

poskrbeli sami, za ustrezno opremljenost pa Občina Trebnje. Enota Romano je posebna 

zaradi majhnosti in domačnosti, saj je v enoti le en oddelek, v katerem so romski otroci 

stari od 3 do 6 let.  
 

 Za uspešno vključevanje romskih otrok v predšolsko institucijo je ključnega pomena 

tudi sodelovanje z njihovimi starši. V enoti vrtec Romano je vzpostavljen program 

spremljanja obiskov in kot obvezna sestavina tudi poročanje te enote tako CSD Trebnje 

kot tudi Občini Trebnje. Po Kurikulumu za vrtce se spremlja tudi napredek otroka na 

petih področjih (jezik, družba, matematika, umetnost in narava). Vsak mesec pa se 

izvajajo tudi delavnice (ustvarjalne, predavanja) za starše, katerih namen je 

opolnomočiti romske starše. 
 

Vrtec je zaživel in se odlično obnese, saj je odstotek obiskanosti vrtca bistveno 

višji kot je bil v prejšnjih letih.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Podatek povzet po spletni strani projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, 
in sicer iz novice »Ponovno je odprt vrtec v Hudejah«. http://www.khetanes.si/sl-si/News/91 (dostop: 5. 2. 2014, 10:50) 

http://www.khetanes.si/sl-si/News/91
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Slika 4: Vrtec Mavrica Trebnje, enota Romano (Vir: http://www.vrtec-trebnje.si/default.cfm?Kat=030601) 
 

 
 

1.1.4 Osnovnošolsko izobraževanje 
 
 

 Tako v vrtcu kot tudi v dnevnem centru Kher šu beši13 je veliko poudarka na 
usmerjanju otrok v nadaljnje izobraževanje, predvsem osnovnošolsko. Število romskih 
otrok vpisanih v osnovno šolo in podružnice v občini Trebnje hitro narašča. Vrtec se je 
pokazal kot temelj za dobro vključitev otrok v program osnovne šole. Pri nekaterih 
otrocih, ki so šli preko vrtca v osnovno šolo, praktično ni opaziti nobene razlike, ko jih 
primerjamo z ostalo populacijo osnovnošolcev.  
 

 Osnovnošolsko izobraževanje poteka v skladu z zakonskimi določili, ki vsej šolajoči 
se populaciji zagotavljajo enako izhodišče pri uresničevanju njihovih pravic. Romski 
učenci se vključujejo v osnovnošolsko izobraževanje v letu, ko dopolnijo starostne 
pogoje za vpis. Pri tem šola v sodelovanju z vrtcem pripravi skupno srečanje staršev, 
kjer jim predstavi šolo in pomen izobraževanja za njihove otroke. Skupaj z vrtcem šola 
organizira obisk prvega razreda, pri čemer si otroci ogledajo posamezne prostore šole in 
sodelujejo v posameznih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega procesa.  
 

 Šola in Center za socialno delo v skladu z zakonskimi določili spremljata prisotnost 
šolajočih se otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. Starše spodbujata k skrbi za 
vključevanje njihovih otrok v vse oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem je 
potrebno spremljati tudi učinek in razlike v napredovanju med otroci, ki so bili vključeni v 
predšolski program in tistimi, ki v ta program niso bili vključeni. Šola v skladu s svojimi 
pristojnostmi spremlja obiskovanje pouka in v primeru izostankov od pouka zaradi 
neopravičenih razlogov, ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi. 
 
  

 V nadaljevanju sta osnovni šoli Trebnje in Veliki Gaber zbrali nekaj statističnih 
podatkov o osnovnošolskem izobraževanju učencev Romov. 
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 Glej stran 17, točko 1.2.2 Dodatni programi in dodatne dejavnosti. 
  

http://www.vrtec-trebnje.si/default.cfm?Kat=030601
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OSNOVNA ŠOLA TREBNJE 
Šolsko leto 2013/2014 
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Pregled števila romskih učencev    

 
 

Tabela 1 - Število romskih učencev 
 

Šolsko 
leto 

Skupaj Ženske 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Število 
vseh 
učence
v 

Delež 
romski
h 
učence
v v % 

Št. 
učencev 
v matični 
šoli 

Delež 
romski
h uč. v 
matični 
šoli v % 

1994-
1995 15 7 7 5 1 1 1         1002 1,50 844 1,78 

1995-
1996 18 7 

1
0 3 2 1   2       1001 1,80 832 2,16 

1996-
1997 17 7 

1
1 2 1 2     1     1014 1,68 832 2,04 

1997-
1998 18 8 9 4 2 1 1     1   1006 1,79 826 2,18 

1998-
1999 16 7 9 4 1 1 1         1021 1,57 825 1,94 

1999-
2000 15 7 

1
1 1 1 1 1         1003 1,50 814 1,84 

2000-
2001 14 7 7 4 1 1   1       989 1,42 814 1,72 

2001-
2002 23 13 

1
1 4 3 4     1     974 2,36 795 2,89 

2002-
2003 23 14 

1
1 6 2 2 1     1   955 2,41 796 2,89 

2003-
2004 35 23 6 

1
4 5 5 2 2   1   1017 3,44 833 4,20 

2004-
2005 41 25 9 8 

1
3 3 3 3 1 1   1000 4,10 811 5,06 

2005-
2006 46 24 8 7 

1
0 

1
0 3 3 3 2   973 4,73 804 5,72 

2006-
2007 46 29 

1
2 4 9 

1
1 4 2 3   1 953 4,83 782 5,88 

2007-
2008 44 29 8 

1
0 3 7 9 5 2     948 4,64 768 5,73 

2008-
2009 48 30 8 5 9 4 6 9 5 2   928 5,17 746 6,43 

2009-
2010 48 29 5 5 5 

1
0 3 9 5 5 1 939 5,11 756 6,35 

2010-
2011 49 30 9 1 6 7 7 7 3 6 3 914 5,36 727 6,74 

2011-
2012 48 29 8 5 4 4 8 9 3 2 5 916 5,24 724 6,63 

2012-
2013 50 31 9 6 7 3 9 

1
2 2 2 0 900 5,56 704 7,10 

2013-
2014 48 28 5 8 8 4 7 

1
3 2 2 0 890 5,39 714 6,72 
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Tabela 2 - Napredovanje romskih učencev po razredih 
 

Šolsko 
leto 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 

  
Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

2008-
2009 8 4 5 4 9 8 4 2 6 4 

2009-
2010 5 4 5 4 5 4 10 7 3 3 

2010-
2011 9 5 1 1 6 3 7 5 7 4 

2011-
2012 8 6 5 5 4 3 4 3 8 3 

2012-
2013 9 6 6 6 7 4 3 3 9 6 

  

 6.r.  7.r. 8.r.  9.r. 

 
 Št. uč. Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

Št. 
učencev Napred. 

2008-
2009 9 5 5 3 2 končali 0   

2009-
2010 9 6 5 4 5 2 1 končala 

2010-
2011 7 4 3 2 6 3 3 2 

2011-
2012 9 9 3 3 2 2 5 2 

2012-
2013 12 1 2 1 2 0 0 0 

Tabela 3 - Napredovanje vseh romskih učencev 
 

Šolsko 
leto 

Št. učencev Napreduje Napreduje v % 

2008-
2009 48 30 62,50 

2009-
2010 48 34 70,83 

2010-
2011 49 29 60,42 

2011-
2012 48 36 75,00 

2012-
2013 50 27 56,25 
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OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER 
Šolsko leto 2013/2014 
 

Osnovno šolo Veliki Gaber obiskuje manj romskih otrok kot OŠ Trebnje. V 
začetku šolskega leta 2013/2014 je šolo obiskovalo pet otrok, med letom pa sta se dva 
učenca prešolala na OŠ Trebnje, tako da sedaj na šoli ostajajo še trije učenci Romi. 

 

Učenci Romi prihajajo v šolo redno, kadar izostanejo od pouka, je to največkrat iz 
opravičljivih razlogov, čeprav odsotnosti nato ustrezno ne opravičijo. Poleg rednega 
pouka so učenci vključeni v dodatne ure za delo z učenci Romi, ki jih financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 
Pregled napredovanj učencev Romov po šolskih letih: 
 

Tabela 4: Napredovanje romskih učencev v OŠ Veliki Gaber: 
 
 

Šolsko 
leto 

Št. učencev Napreduje Napreduje v % 

2010-
2011 
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1.1.5 Izobraževanje odraslih 
 
A)  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
 

 

Na področju izobraževanja odraslih izvaja CIK Trebnje javno službo v obliki 

programa Program Osnovna šola za odrasle in je pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport vpisan v razvid izvajalcev omenjenega programa.  
 

Program je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa 

uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja in omogoča razvijanje temeljne 

pismenosti. Vanjo se vključujejo mlajši odrasli, stari najmanj 15 let in starejši odrasli. 

Predmetnik osnovne šole za odrasle je izdelan na podlagi predmetnika izobraževalnega 

programa osnovna šola in vključuje iste predmete, predvideva iste splošne in operativne 

cilje ter enakovredne izobrazbene standarde, kot ga zagotavlja izobraževalni program 

za mladino. 
 

Zaradi nerednega izpolnjevanja obveznosti v program vpisanih udeležencev 

(obisk predavanj, opravljanje izpitov …) pa istočasno poteka tudi individualni pouk. 

Slednji poteka v obliki konzultacij s predavatelji, predavanj in srečanj v podporo 

samostojnemu učenju in učne pomoči. 
 

Program CIK Trebnje izvaja na lokacijah, za katere je kot izvajalec pri MIZŠ tudi 

vpisan v razvid, in sicer v Trebnjem, Grosuplju in ZPKZ Dob Pri Mirni. 
 

Romi se v program Osnovna šola za odrasle vključujejo že več desetletij, pri 

animaciji in motivaciji vpisovanja in obiskovanja pouka pa CIK Trebnje sodeluje tudi s 

Centrom za socialno delo ter Zavodom RS za zaposlovanje. Zadnja leta večino 

udeležencev v program napoti ZRSZ, OS Novo mesto in OS Ljubljana, v okviru ukrepov 

Aktivne politike zaposlovanja, Ukrep 1: usposabljanje in izobraževanje – programi 

formalnega izobraževanja. Posamezni udeleženci pa se za dokončanje programa 

odločajo sami. Že vrsto let CIK sodeluje tudi z ZPKZ Dob pri Mirni, ki omogoča odraslim 

Romom, da dokončajo osnovnošolsko izobraževanje tudi v času prestajanja kazni. V ta 

namen že vrsto let uspešno sodelujemo z upravo zaporov in strokovnimi službami, ki 

sodelujejo pri animaciji in motivaciji zapornikov za vpis, dokončanje šolanje in pri 

organizaciji organiziranega dela pouka v zaporih. Program se izvaja v učilnicah v ZPKZ 

Dob.  

Program je za vse udeležence brezplačen. Stroške predavateljev, organizacije in 

materialne stroške v skladu z 81. čl. ZOVFI financira MIZŠ, občine ustanoviteljice pa v 

skladu z 82. čl. ZOVFI financirajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in 

opreme ter druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim 

šolam, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim 

šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije za 

osnovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih. Tovrstna sredstva 

ustanoviteljice CIK Trebnje zagotavljajo na podlagi posebnih dogovorov, prijavljenih 

projektov in pogodb. 
 

V šestih šolskih letih je bilo v Program osnovna šola za odrasle skupno vpisanih 

401 Rom, od tega 130 oz. 32% iz Trebnjega.  
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Tabela 1: Vpisani v program Osnovna šola za odrasle 2008-2014 
 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

Trebnje 23 43,40 28 40,00 25 32,89 15 21,74 21 32,81 18 26,09 

ostali 30 56,60 42 60,00 51 67,11 54 78,26 43 67,19 51 73,91 

Skupaj 53 100,00 70 100,00 76 100,00 69 100,00 64 100,00 69 100,00 

 

Tabela 2: Napredovanje udeležencev programa Osnovna šola za odrasle 2008-

2014 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Uspešnost udeležencev programa Osnovna šola za odrasle 2008-2014 

 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

Trebnje 4 80,00 0 0,00 1 100,00 2 100,00 6 66,67 1 100,00 

drugi 1 20,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 3 33,33 0 0,00 

Skupaj 5 100,00 1 100,00 1 100,00 2 100,00 9 100,00 1 100,00 

 

Podatke o prisotnosti udeležencev v programu Program OŠO na CIK-u redno 

spremljajo in jih mesečno sporočajo ZRSZ, OS Novo mesto. Prisotnost udeležencev, ki 

prejemajo sredstva iz naslova APZ - usposabljanje in izobraževanje – programi 

formalnega izobraževanja in imajo v ta namen z ZRSZ tudi sklenjeno pogodbo, je 

prisotnost na predavanjih in opravljanje izpitnih obveznosti, obvezna.   

 

B)   PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

Neformalno izobraževanje obsega različne izobraževalne programe, 

usposabljanja, tečaje …, ki omogočajo pridobivanje novih znanj, izkušenj, vrednosti, 

kompetenc …, ki jih udeleženci potrebujejo in uporabljajo pri svojem delu ali osebnem 

življenju. Programi splošnega neformalnega izobraževanja ne omogočajo pridobivanje 

javnoveljavnih listin, spričeval, diplom …   
 

Programi potekajo strnjeno določeno obdobje in se izvajajo v skupinah ali 

individualno, odvisno od vsebine. Potekajo v učilnicah na CIK Trebnje,  v ZPKZ Dob pri 

Mirni in v romskem naselju. 
 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

št. % št. % št. % št. % št. % št. % 

vpisani v 
program OŠO 

37 100,00 46 100,00 46 100,00 32 100,00 40 100,00 44 100,00 

napreduje 
skupaj 

21 56,76 13 28,26 13 28,26 13 40,63 24 60,00 18 40,91 

napreduje 
Trebnje 

14 37,84 4 8,70 11 23,91 5 15,63 13 32,50 7 15,91 

drugi 7 18,92 9 19,57 2 4,35 8 25,00 11 27,50 11 25,00 
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Programi so običajno za vse udeležence brezplačni, saj sredstva za financiranje 

tovrstnega izobraževanja Romov CIK pridobiva na javnih razpisih in naročilih 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve ter različnih skladov EU).  

 

Tabela 4: Vpisani v programe splošnega neformalnega izobraževanja 2008-2014 
 

Leto št. izvedb št. izvedenih ur št. udeležencev 

2008/2009 7 160 92 

2009/2010 3 15 6 

2010/2011 23 236 240 

2011/2012 28 135 433 

2012/2013 31 193 494 

2013/2014 17 71 280 

 Skupaj 109 810 1.545 
 

 

Vsebine programov upoštevajo prioritete evropskih, nacionalnih in področnih 

strateških dokumentov, ki so jih določali razpisi in javna povabila. 

Udeleženci so pridobivali znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za delo in v 

vsakdanjem življenju, vsebine pa so se izvajale v obliki delavnic, predavanj, krožkov …, 

tudi v okviru projektov, financiranih s strani MIZŠ in ESS: Center vseživljenjskega 

učenja dolenjske, Dvig ravni pismenosti, Splošno neformalno izobraževanje odraslih, 

Pomoč Romom pri socializaciji … 

 

Tabela 5: Aktualni projekti 
 

Obdobje Naslov projekta Cilji projekta Rezultati 

2012 - 

2014 

Program 

Vseživljenjsko 

učenje: 

Usposabljanje 

strokovnih 

delavcev za boljšo 

prihodnost Romov 

z motnjo v 

duševnem razvoju 

(EXP-ROM) 

- Razvoj programa 

usposabljanja strokovnih 

delavcev različnih 

področij, ki se pri svojem 

delu srečujejo z Romi z 

motnjo v duševnem 

razvoju; 

- prispevati k boju proti 

diskriminaciji , temelječi 

na ne sprejemanju oseb z 

motnjo v duševnem 

razvoju in povečanju 

sprejemanja Romov z 

motnjo v duševnem 

razvoju v njihovi 

skupnosti in širši družbi. 

 

 

- Analiza stanja in 

priprava izhodišč za 

razvoj programa 

usposabljanja 

- razvoj programa 

usposabljanja in 

podornih gradiv; 

- pilotna izvedba 

programa 

usposabljanja. 
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2013 -

2015 

Program 

Vseživljenjsko 

učenje: 

Mentorski sistem 

za romska dekleta 

na njihovi poklicni 

in izobraževalni 

poti (MS4ROW) 

- Razviti celovit 

alternativni model 

mentorstva romskim 

dekletom na njihovi 

izobraževalni in poklicni 

poti; 

- opolnomočiti romska 

dekleta za spopadanje z 

diskriminacijo, temelječo 

na spolni neenakosti v 

izobraževanju, dostopu 

do zaposlitve in povečati 

sključenost romskih 

deklet v družbo. 

- Analiza stanja in 

priprava izhodišč za 

razvoj mentorskega 

programa in spletne 

aplikacije; 

- razvoj programa 

mentorskega sistema, 

spletne aplikacije in 

podpornih gradiv; 

- pilotna izvedba 

mentorskega sistema. 

 

Vsebine programov so bile razvite v skladu s prioritetami in ukrepi evropskih, 

nacionalnih in področnih strateških dokumentov ter zahtevami razpisov. 

 
1.2.6 Romsko kulturno društvo ROMANO DROM in ROMSKI MUZEJ HUDEJE 

 
Občina je nudila vso potrebno pomoč, da se je ustanovilo romsko kulturno 

društvo Romano drom (romska pot).14 V društvu se zavzemajo za izboljšanje položaja 
pripadnikov romske skupnosti v občini, za ohranitev identitete in posebnosti romske 
skupnosti, s poudarkom na pravici do uporabe romskega jezika, šolanja romskih otrok, 
ohranjanju in razvijanju romske kulturne dejavnosti že  vse od leta 2005. 

 

Kulturno društvo je leta 2012 organiziralo prireditev v počastitev svetovnega 
dneva Romov in ob tej priložnosti odprlo tudi Romski muzej Hudeje. 
 
 

 
 

Slika 5: Romski muzej Hudeje 
(Vir:http://www.siol.net/scena/druzabna_kronika/2012/04/v_romskem_naselju_hudeje_odprli_romski_muzej.aspx) 

 
 
 

                                                 
14

 Več o kulturnem društvu Romano drom si lahko preberete na http://hudeje26.si/?page_id=8. (dostop: 28.03.2014, 12:39) 

http://www.siol.net/scena/druzabna_kronika/2012/04/v_romskem_naselju_hudeje_odprli_romski_muzej.aspx
http://hudeje26.si/?page_id=8
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1.3 SOCIALNO VARSTVO  
 

Socialno delo z Romi zajema dejavnosti Centra za socialno delo Trebnje v zvezi 
z odpravljanjem revščine in socialne izključenosti Romov. Navedena cilja center 
zasleduje preko redne dejavnosti in preko projektnega dela. 
 
1.3.1 Redna dejavnost predstavlja:  
 
 

A)  Izvajanje javnih pooblastil 
 

Javna pooblastila so temeljno področje dela, ki centru za socialno delo dajejo 
pristojnost za odločanje o pravicah posameznikov in družin. Javna pooblastila obsegajo 
naloge s področja varstva otrok in družine, preprečevanja nasilja v družinah, s področja 
obravnave mladostnikov, odraslih in drugo. Najobširnejše  naloge s področja javnih 
pooblastil so odločanje o pravicah iz javnih sredstev na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev ter na podlagi Zakona o starševskem varstvu. 
 

Varstvo  otrok in družine 
 

Med predstavniki romske skupnosti večina družinskih skupnosti obstaja na osnovi 
sklenjenih zunajzakonskih zvez. V povezavi s tem je CSD v preteklem letu v 5 primerih 
izvedel postopek ugotavljanja očetovstva. V primerjavi s preteklim letom ugotavljajo, da 
je bilo teh postopkov manj za 2 primera. Ugotavljajo, da to vprašanje Romi urejajo tudi 
na UE.  

 

Razpad družinske skupnosti  smo v letu 2012 obravnavali za 3 družine, kjer smo 
staršem nudili pomoč pri sklenitvi sporazuma o zaupanju otrok, preživnini in stikih, v letu 
2013 pa za 2 družini. 

 

Na področju nasilja ugotavljajo porast problematike v zadnjih letih, kar pripisujejo 
boljšemu informiranju in bolj doslednemu prijavljanju. V letu 2012 so zaradi nasilja v 
družinah obravnavali 3  družine, v letu 2013 pa 5 družin. Nasilje v družinah  rešujejo v 
okviru Zakona o preprečevanja nasilja v družinah in preko storitev. Zaradi ugotavljanja 
ogroženosti otrok so v letu 2012 obravnavali 4 otroke, v letu 2013 pa 6 otrok. 
Ogroženost otrok rešujejo preko ukrepov (ZZZDR) in preko storitev. 

 

V preteklem letu so na CSD obravnavali 5 povzročiteljev nasilja, 2 je bila izrečena 
prepoved približevanja. Povzročiteljem so nudili pomoč v obliki storitve prva socialna 
pomoč ter jih usmerjali v obravnavo v Društvo za nenasilno komunikacijo, ki izvaja 
skupinsko in individualno obravnavo v Novem mestu. Usmerjali pa so jih tudi v druge  
obravnave (urejanje zasvojenosti, Svetovalnica Srečanje). Največkrat je bilo v družinah 
prisotno  fizično in psihično nasilje. 

 

Zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj so v letu 2013 obravnavali 5 otrok, ki še niso 
bili kazensko odgovorni. V letu 2012 zaradi tega ni bilo obravnavanih otrok. V 
kazenskem postopku in v postopku o prekršku  so obravnavali 4 mladostnike, vzgojni 
ukrep strožjega nadzorstva organa socialnega varstva so izvajali za 2 mladostnika. Pri 
obravnavi mladinskega prestopništva  ugotavljajo,  da  samo naselje  Vejar  ne izstopa 
po tej problematiki.  

 
Varstvo odraslih  
 

Na področju varstva odraslih med predstavniki romske skupnosti na CSD ne 
beležijo namestitev v institucionalno varstvo ali pri organizaciji  pomoči na domu  zaradi 
težav v starosti ali na področju skrbništva. Beležijo pa nekoliko večje število 
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obravnavanih odraslih v sodnih postopkih in sicer 2012 - 5 uporabnikov, 2013 - 4 
uporabniki.  

 

V zvezi z nadomestno kaznijo in uklonilnim zaporom je bil s strani sodišča v letu 
2012 izrečen  ukrep  21 osebam, 8 jih je bilo napotenih na družbeno koristno delo. V 
letu 2013 je bil ukrep izrečen 16 osebam, 4 so bili napoteni na družbeno koristno delo. 
Vsi, ki so bili napoteni na opravljanje družbeno koristnega dela so ga izvedli. Vsi so delo 
opravili v preteklem letu. Ostali Romi se na povabilo Centra niso odzvali, ali je bila 
oseba v zaporu.  

 

Na tem področju Center izpostavlja problem, da izvajalske organizacije ne želijo 
sprejemati Romov na družbeno koristno delo. V zadnjem letu je pozitiven odnos do 
sprejemanja Romov na družbeno koristno delo pokazala Župnija Mokronog, prav tako 
se ta odnos spreminja v Komunali Trebnje.     
 
 

Uveljavljanje  pravic iz javnih sredstev 
 

Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila. 
Denarne prejemke vlagatelji uveljavljajo v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. 

 

Subvencije in znižana plačila so: znižano plačilo vrtca, subvencija malice  za 
učence in dijake, subvencija kosila za učence, oprostitev plačila socialnovarstvenih 
storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanja. 
  
 
 

Tabela 1: Število prejemnikov denarne socialne pomoči po uveljavitvi nove 
socialne zakonodaje: 
 

 

Povprečno je imelo v letu 2013 26 upravičencev do denarne socialne pomoči, le-
to dodeljeno v  funkcionalni obliki. Število le-teh je bilo največje v mesecu februarju – 38.  

 
 
 
 

Tabela 2: Število družin, ki so prejemniki otroškega dodatka po uveljavitvi nove 
socialne zakonodaje: 
     

 
 
 
 
 
Tabela 3: Število prejemnikov varstvenega dodatka po uveljavitvi nove socialne 
zakonodaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leto samska oseba par družina skupaj 

2012 35          9 50 94 

2013 41 10 50 101 

Leto št. družin 

2012 51 

2013 51 

Leto št. prejemnikov 

2012 4 

2013 4 
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Tabela 4: Število prejemnikov državne štipendije po uveljavitvi nove socialne 
zakonodaje: 
 

 
 
 
 
 
Tabela 5: Število družin, ki so upravičene do subvencije vrtca po uveljavitvi nove 
socialne zakonodaje: 
 

 
 
 
 
 
Tabela 6: Število  vlog in upravičencev do izredne denarne socialne pomoči  po 
uveljavitvi nove socialne zakonodaje: 
 

Leto št. vlog pozitivne odločbe negativne odločbe 

2012 87 45 42 

2013 104 65 39 

 
 

Družinski prejemki 
 

Družinski prejemki po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so: 
starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za 
nego otroka,  delno plačilo za izgubljeni dohodek.  

 

Starševski dodatek  je v letu 2012 prejemalo 9, v letu 2013 pa 8 Rominj, za vse 
novorojence so starši prejeli tudi pomoč ob rojstvu otroka. Nihče od očetov ni uveljavljal 
pravice  do očetovskega dopusta. 

 

Dodatek za veliko družino je v preteklem letu  prejelo 19 družin s tremi oz. štirimi 
otroki in več.   
        
 

B)  Socialnovarstvene storitve 
 
 

Socialna preventiva 
 

V preteklem letu je CSD na področju romske tematike izvajal 2 preventivna 
programa : 
 

      1. Poletni tabor za romske otroke 

Poletni tabor za romske otroke iz Hudej se izvaja že 8 let zapored. Osnovni 
namen programa pa je, da se v okviru zanimivih dejavnosti šoloobvezne otroke iz 
romskega naselja Vejar pripravi na vstop v novo šolsko leto in jih hkrati povabi k 
socialnemu učenju za življenje. 

Program poteka zadnji teden v poletnih počitnicah. Dejavnosti potekajo v različnih 
delavnicah (športne aktivnosti, likovne dejavnosti, izdelovanje raznih izdelkov – okvirji za 
slike, šivanje, dejavnosti ves čas spremlja povezovanje otrok v skupino, timsko delo, 
upoštevanje pravil, krepitev sodelovanja in prijateljstva). En dan je namenjen  izletu na 
morje, saj si veliko otrok tega s starši ne more privoščiti, prav tako se romski otroci ne 
udeležujejo letovanj humanitarnih organizacij in se težko ločijo od svojih družin.   

 

Leto št. prejemnikov 

2012 0 

2013 0 

Leto št. prejemnikov 

2012 9 

2013 20 
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Zadnji dan je  namenjen zaključku poletnega tabora, kamor so povabljeni starši in 
kjer se jim predstavi dejavnost Poletnega tabora, ob tem se spečejo palačinke, 
dejavnost pa povezuje pogovor o šoli, o pomenu rednega obiskovanja pouka, o 
sodelovanju s šolo, o pomembni vlogi, ki jo imajo starši pri vzpodbujanju otrok na 
izobraževalni poti. Ves teden je namenjen tudi utrjevanju nenasilnega vedenja med 
otroci.   

 

Pri izvedbi programa sodelujejo zunanji sodelavci – tako strokovnjaki na tem 
področju kot tudi večje število prostovoljcev, z njihovo pomočjo se  omogoči več varnosti 
pri izvedbi programa prav tako pa se  otroci navajajo  na stike z ljudmi, ki prebivajo izven 
romskega naselja.   
 
      2. Program za romske starše 

Program CSD izvaja že tretje leto. Namenjen je romskim staršem, ki imajo bodisi 
šoloobvezne otroke ali pa še predšolske. Program predstavlja dopolnitev dejavnosti, ki 
jih Center v romskem naselju že izvaja. V program je Center povabil tudi ostale odrasle 
Rome in starejše mladostnike, ki so že ali niso zaključili osnovne šole ter so si že začeli 
ustvarjati svoje družine. V letu 2013 je bilo pripravljenih 13 skupinskih predavanj oz. 
delavnic za starše, vsaka delavnica je trajala 2 uri (skupno število je 26 ur). Programa 
se je lani udeležilo 44 staršev in starejših mladostnikov. Povprečno število udeležencev 
na delavnici je bilo 9-12 staršev. 

Teme predavanj in delavnic: Postavljanje meja otrokom (2x), roditeljski sestanek 
z OŠ Trebnje ( 2x), roditeljski sestanek z Vrtcem Trebnje ( 1x),  Skrb za zdrave in čiste 
zobe (2x),  Nasilje v družinah – predavanje in delavnica (2x),  Psihologija motivacije - 
želje in načrti, Skrb žensk za svoje zdravje, kuharske delavnice (2x). 
 

Izvajanje  preventivnih programov je sofinancirala Občina Trebnje. 
 
 
 

Prva socialna pomoč, osebna pomoč   
 

Center je izvajal storitev prve socialne pomoči tudi za predstavnike romske 
skupnosti, vendar v manjšem obsegu. Kot uporabniki storitve osebna pomoč se Romi 
niso pojavljali.   
 
 
 

Storitev pomoči družini za dom 
 

Pomoč družini za dom je usmerjena v urejanje odnosov med družinskimi člani. 
Obsega svetovanje, pomoč pri oskrbi otrok in usposabljanje družine za opravljanje  
njene vloge v vsakdanjem življenju. Ta storitev je za družino  prostovoljna, vendar pa je 
ponujena vedno, kadar bi se s tako obliko pripomoglo k večji kvaliteti življenja družine in 
k vzgoji otrok. To storitev je CSD v letu 2013 izvajal v 29 družinah, z vsemi vključenimi v 
storitev pa je bil podpisan tudi dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike. 
Družinam se je na podlagi teh dogovorov pomagalo pri razpolaganju s sredstvi 
družinskega proračuna, zaradi česar je bila denarna socialna pomoč s soglasjem 
upravičencev preusmerjena v funkcionalno obliko. Ostale aktivnosti na podlagi teh 
dogovorov so tudi odplačevanje morebitnih  drugih dolgov (prehrana v OŠ) in 
spremljanje obiska otrok v programe v osnovnošolskega izobraževanja in v program 
predšolske vzgoje. Na podlagi tega je vzpostavljeno sodelovanje z OŠ, spremlja se 
obisk otrok v izobraževalnih programih in  izvršuje se ukrepe na podlagi sklenjenih 
dogovorov z ukrepanjem preko DSP, sodeluje se s starši z vzpodbujanjem, 
dogovarjanjem in navodili.  
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Na podlagi dogovora med CSD Trebnje in Komunalo Trebnje o odplačilu dolga iz 
naslova komunalnih storitev, so bili v letu 2013 odplačani vsi dolgovi iz tega naslova in 
sicer se je dolg mesečno odplačeval iz sredstev denarne socialne pomoči.  

 

Od septembra dalje, se tudi redno plačuje obveznosti do Vrtca Trebnje, prav tako 
iz sredstev denarne socialne pomoči.  

 

Z izvajanjem te storitve skuša CSD doseči cilj, da bodo Romi sami prevzeli 
odgovornost  za redno plačevanje položnic.  
 

V funkcionalno obliko se na podlagi dogovorov z upravičenci dodelijo tudi 
denarne socialne pomoči v primerih, ko gre za nakup kakšne stvari večje vrednosti 
(štedilnik, peč, pralni stroj, drva, šolske potrebščine, …), ko se je s trgovinami  ali 
posameznikom (predvsem prodajalci drv) potrebno dogovoriti o obročnem odplačevanju 
in nato mesečno skrbeti, da so obroki odplačani iz sredstev denarne socialne pomoči. 
Upravičencem se izdaja tudi naročilnice za trgovino in potrjuje račune, ki so izstavljeni 
na podlagi izdanih naročilnic. 
 
Naloge CSD v vlogi koordinatorja v lokalni mreži 

Center za socialno izvaja vlogo koordinatorja med izvajalci v lokalni mreži. 
Pričakovanja do Centra v tej vlogi so zelo velika in včasih slonijo tudi na nerealni osnovi 
(prenašanje nalog na CSD pri reševanju težav s posameznih področij- neplačevanje 
obveznosti, paša konj, kraje poljščin, ukrepanje CSD na področju oskrbe otrok). 

Center za socialno delo se zaveda, da je potrebno rešitve soustvarjati skupaj s 
predstavniki izvajalcev v lokalni skupnosti in predvsem s sodelovanjem s predstavniki  
romske skupnosti.  
 

V preteklem letu je CSD v sodelovanju z osnovno šolo izpeljal dva roditeljska 
sestanka v romskem naselju Hudeje. V sodelovanju z Vrtcem Trebnje je uspel doseči, 
da se je 21 otrok vpisalo v vrtec, skupaj z njimi pe je Center v septembru  sodeloval na 
roditeljskem sestanku  v vrtcu Hudeje. 

  

Aktivno CSD sodeluje s Policijsko postajo  Trebnje,  KS Račje selo, organiziral je 
okroglo mizo za izvajalce na področju reševanja romske problematike. 

 
1.3.2 Dodatni programi in dopolnilne dejavnosti 
 

1. Dnevni center Kher šu beši 
 

Dnevni center je bil ustanovljen aprila 2009 za otroke in mladostnike v romskem 
naselju Vejar. Sredstva za delovanje navedenega programa Center pridobiva na razpisu 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, del sredstev prispeva 
Občina Trebnje. V letu  2012 in 2013  so izvajali dejavnost v dnevnem centru z 1 
strokovno delavko in dvema izvajalkama javnih del,  za katere sredstva za strošek dela 
prispevata Zavod za zaposlovanje in delno Občina Trebnje. Občina Trebnje prispeva 
tudi sredstva za materialne stroške. Dnevni center je odprt vsak dan 5 h in je namenjen 
otrokom v starosti od 5 do 15 let. V dnevni center je bilo vključenih povprečno po 32 
uporabnikov. Dnevni center je specifičen, ker je namenjen romskim otrokom, ki 
potrebujejo in zahtevajo veliko pozornosti, pomoči ter individualne obravnave. Otrokom 
se v centru nudi vsakodnevno psihosocialno pomoč, učenje socialnih veščin in pomoč 
pri odpravljanju socialnih stisk  ter  se jih opogumlja in podpira  na tistih področjih, kjer 
imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav in primanjkljajev. Otroci so po 
prihodu iz šole večinoma prepuščeni samim sebi, zato je namen dnevnega centra, da 
tem otrokom nudi kakovostno in polno preživljanje prostega časa, kjer se lahko med 



 21 

seboj družijo v drugačnih okoliščinah ob spremljanju in podpori strokovnih in laičnih 
delavk.  
 

2. Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za  otroke v romskem  
 naselju Hudeje 

  

Program je CSD izvajal kot konzorcijski partner v sodelovanju z Inštitutom za 
narodnostna vprašanja RS in sicer od 01.09.2011. Program se je zaključil 31.8.2013 in 
ga je CSD izvajal z eno strokovno delavko. Financiranje programa se je pokrivalo iz 
ESS sredstev. V program je  bilo vključenih povprečno 15 otrok  mesečno. Poleg 1 
strokovne delavke so bile izvajalke učne pomoči tudi prostovoljke. Učna pomoč se je 
izvajala v romskem naselju, na domovih otrok in v OŠ Trebnje.  
 

3. Programi javnih del 
 

Center za socialno delo že več let izvaja program javnega dela  Pomoč Romom 
pri socializaciji. V programu sta zaposleni dve izvajalki od katerih je ena predstavnica 
romske skupnosti. 
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1.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1.4.1 Uvodne ugotovitve 
 
 

Romi imajo v primerjavi z večinsko slovensko populacijo več otrok, po drugi strani 
pa z izboljšanjem socialnih razmer in dostopno zdravstveno oskrbo življenjska doba 
Romov narašča, kar se kaže v povečevanju števila Romov v občini. 

Zdravje Romov je, zaradi specifičnosti romske populacije, manj kot pri ostalih 
skupinah prebivalstva odvisno le od zdravstvenega varstva. Ob posebnostih romske 
kulture in tradicije, ki je ponekod zavezana starodavnim običajem naravnega in 
magičnega zdravljenja, je njihovo zdravje odvisno tudi od izboljšanj stanovanjskih in 
bivalnih razmer, higienskih prilik, zaposlovanja in večje socialne varnosti, pa tudi od 
vzgoje in izobraževanja. 
 
1.4.2 Zdravje Romov v občini Trebnje 
 
 

V občini Trebnje do sedaj še ni bila narejena raziskava, ki bi ocenila zdravje 
romske populacije. Podatki o zdravju Romov so odraz anekdotičnih poročil in izkušenj, 
ki jih imajo zdravstveni delavci z obravnavo romske populacije. Opažajo, da so v slabo 
izobraženi romski skupnosti pogosteje kot sicer prisotni dejavniki tveganja za razvoj 
kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so kajenje, nezdrava prehrana, telesna nedejavnost 
in debelost, ter posledično z nezdravim življenjskim slogom povezane kronične bolezni. 
Pri zdravljenju kroničnih bolezni, posebno tistih, ki zahtevajo tudi spremembo 
življenjema sloga ter dolgotrajno jemanje zdravil, Romi pogosto slabo sodelujejo v 
zdravljenju. Slabo sodelovanje pri Romih je pretežno posledica  tradicionalnega načina 
življenja, slabšega življenjskega slog ter slabše splošne ravni poučenosti Romske 
populacije, ki težje sprejema in izvaja navodila, podana s strani zdravstvenega osebja. 
Kot ostali populaciji so tudi Romom trenutno v sistemu zdravstvenega varstva 
zagotovljena ustrezna zdravila in zdravljenje, tako, da dostopnost do zdravnika in zdravil 
ni dejavnik, ki prispeva k slabšemu sodelovanju pri zdravljenju. 
 

Pretežno med žensko populacijo zdravstveni delavci opažajo veliko 
psihosomatskih motenj, ki jih Rominje predstavijo s telesnimi simptomi in zaradi njih 
pogosto obiskujejo dežurne ambulante, kar ni v skladu s Pravili obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Vodenje teh bolnikov pri osebnih izbranih zdravnikih je 
praviloma uspešno, medtem ko stihijsko reševanje trenutne situacije vodi v ponavljajoče 
se obiske dežurnih ambulant. 
 

Preventivni programi, vključno s cepljenji pri otrocih, so ob trudu dispanzerja za 
otroke in šolarje dobro obiskani in delež precepljenih otrok ne odstopa od deleža pri 
večinskem narodu. 
 

Patronažne sestre, ki izvajajo patronažno varstvo nosečih in novorojenčkov ter 
dojenčkov pa še vedno poročajo o slabih higienskih navadah Romov. Dojenčki so po 
pravilu že oskrbovani s sodobnimi pripomočki za nego (plenice za enkratno uporabo, 
negovalni pripravki), vendar pa šepa pri osnovni higieni (umivanje, nega oblačil …)  
 

V preventivne programe za odrasle se Romi slabo vključujejo, deloma zato, ker 
nimajo osebnega zdravnika, po drugi strani pa se na povabila pogosto ne odzivajo. 
Morebitni državni program preventive ni prilagojen in sprejemljiv za Rome (nižja stopnja 
izobrazbe, kulturne razlike). 
 

Opažamo, da Romi pogosteje kot prebivalci večinskega naroda obiskujejo 
dežurno ambulanto, kar je deloma posledica dejstva, da vsi nimajo osebnega zdravnika, 
po drugi strani pa so slabše izobraženi in težje prepoznajo, kdaj gre za stanje, ki 
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zahteva obisk zdravnika. V dežurni službi lahko rešujejo le akutna in življenjske 
ogrožajoča stanja, medtem, ko pa je za kakovostno vodenje in celosten pristop, bolnika, 
ki ima pogosto več zdravstvenih problemov, potrebna kontinuirana obravnava, ki jo 
lahko zagotovi le osebni zdravnik.    
 
1.4.3  SWOT analiza zdravja Romov v občini Trebnje 
 

Tabela 1: SWOT analiza zdravja Romov. 
 

Prednosti Slabosti 

 Samozdravljenje in poznavanje 
zdravilnih zelišč 

 Podpora družine in romske 
skupnosti iz naselja 

 Večina Romov živi v enem 
romskem naselju Vejar, ki je blizu 
ZD Trebnje 

 Izboljševanje socialnih in bivanjih 
razmer v naselju Vejar 

 Romski vrtec in vključenost otrok v 
program osnovnega šolanja   

 
 

 Vsi Romi nimajo izbranega 
osebnega zdravnika 

 Slaba zdravstvena osveščenost 
romske populacije in nezdrav 
življenjski slog (kajenje, prehrana, 
pomanjkanje gibanja) 

 Nesodelovanje Romov v 
preventivnih programih 

 Nesodelovanje pri zdravljenju 
kroničnih bolezni 

 Medicinska stroka ne pozna 
romske kulture in ustreznih 
pristopov k romski populaciji 

 Neustrezna koriščenje 
zdravstvenih storitev – izkoriščanje 
službe nujne medicinske pomoči  

Priložnosti Nevarnosti  

 Javno zdravstvo, ki omogoča 
brezplačen dostop do zdravstvene 
službe 

 Vsak Rom ima osebnega 
izbranega zdravnika 

 Promocija higienske kulture ter  
zdravega življenjskega sloga 

 Izobraževanje Romov na področju 
skrbi za lastno zdravje  

 Izobraževanje Romov za poklice v 
zdravstvu 
 

 Ukinitev brezplačnega 
zdravstvenega zavarovanja 

 Ukrepi, romske politike 
izboljševanja zdravja za Rome, ki 
za Rome ne bodo spremenljivi (ker 
so nastali na osnovi nepoznavanja 
populacije Romov)  

 Težave romske populaciji pri izbiri 
osebnega zdravnika 

 Zaustavitev nadaljevanja procesa 
izboljševanja bivanjskih in 
socialnih razmer, izobraževanja ter 
zaposlovanja Romov 

 
Razvojne priložnosti, ki sledijo SWOT analizi 
 

Na osnovi SWOT analize zdravstveni delavci predlagajo razvojne priložnosti na 
področju ozaveščanju Romov o možnostih, ki jih ponuja zdravstvena služba (osebni 
zdravnik, preventivni programi) ter vključitve Romov v zdravstveno vzgojne programe, ki 
bodo prilagojeni Romom tako po vsebini, kot časovni in prostorski dostopnosti. 
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1.5 ZAPOSLOVANJE 
 

Na Zavodu RS za zaposlovanje v okviru svojih rednih dejavnosti vključujejo 
Rome tako v osnovno in poglobljeno svetovanje, kot tudi v vse ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. Glede na namen in zahtevnost programov se v nekatere programe 
aktivne politike Romi vključujejo v bistveno manjšem obsegu, kot bi se lahko. To so 
predvsem programi subvencioniranja zaposlitev, programi izobraževanja in 
usposabljanja kot so institucionalno usposabljanje, priprave in preverjanje na pridobitev 
nacionalnih in temeljnih poklicnih kvalifikacij ter usposabljanje na delovnem mesto. 
Razlog za to je predvsem v tem, da Romi nimajo končane osnovne šole, ki je v večini 
primerov pogoj za zaposlitev ali izobraževanje. Rome zavod vsako leto vključuje v 
ukrepe: 
 

A) Javna dela 
 

Z izvajanjem programov javnih del, kateri se izvajajo že dobrih 20 let, se je 

povečalo tudi zaposlovanje Romov. Namen programov javnih del ni samo izvajanje 

določenih nalog, ampak udeležencem omogoča ponovno socialno vključenost, 

ohranjanje in pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc. Na območju Občine 

Trebnje se v zadnjih letih izvajajo programi kot pomoč Romom pri socializaciji. V 

letošnjem in lanskem letu so bili v programe vključeni 4 Romi.  
 

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 je povečalo možnost 

vključevanja Romov, saj je javno povabilo razdeljeno na 2 sklopa. V SKLOPU 1 se 

lahko izvajajo programi javnih del, ki v Katalogu programov javnih del sodijo v področja 

izvajanja programov kmetijstvo, vzgoja, izobraževanje šport, naravovarstvo in 

komunala, kultura, socialno varstvo in razvojni programi. SKLOP 2 opredeljuje 

razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti 

socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb iz ranljivih skupin, v 

katero sodijo tudi Romi. Ti razvojni programi javnih del se lahko izvajajo dve leti s ciljem 

ustanovitve socialnega podjetja tipa B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega 

socialnega podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih 

del je njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. Ravno 

pri slednjem se odpira dodatna možnost, da se Romi vključijo in zaposlijo v okviru 

socialnega podjetništva.  
 

B) Formalno izobraževanje  
  

Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zaposlovanje Romov, prav tako pa 

tudi na samo povezovanje z okoljem v katerem Romi živijo, je njihova pomanjkljiva 

minimalna splošna izobrazba. Spoznavanje in uporaba slovenskega jezika jim omogoča 

kvalitetnejše komuniciranje s širšim okoljem, izboljšajo se lahko njihove zaposlitvene 

možnosti itd. Izkazalo se je, da je predvsem program Osnovne šole za odrasle tisti, ki 

jim omogoča opismenjevanje in dokončanje osnovne šole. Zavod vsako leto na 

področju Urada za delo Trebnje v program vključi od 13 -20 Romov, od tega polovico 

žensk.  
 

Natančnejše statistike glede aktivnosti, ki jih na Zavodu RS za zaposlovanje 
izvajajo za Rome ne morejo podati, saj ne vodijo statistike glede na etnično pripadnost, 
ker bi bilo to diskriminatorno. Rome prepoznavajo le po značilnih priimkih, kar pa ne 
zagotavlja točnosti podatkov.  
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1.6 VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
 
1.6.1 Splošna ocena varnostne problematike 
 
 

Policijska postaje Trebnje je pri opravljanju rednih policijskih nalog na območjih, kjer 
živijo pripadniki romske skupnosti v naseljih Vejar ter bližnjih naseljih in zaselkih, kjer 
žive Romi (Korita, Zagorica pri Velikem Gabru) identificirala sledeča deviantna dejanja, 
ki so zelo moteča tako za okoliške prebivalce romskega naselja oziroma zaselkov, kjer 
žive Romi, kot tudi za Rome same: 
 

- streljanje s strelnim orožjem,  
 

Pri obravnavi posameznih primerov streljanj je bilo ugotovljeno, da so se streljanja 
pojavila tako pri praznovanjih raznih dogodkov, ki so jih posamezni Romi priredili, 
kakor tudi pri posameznikih, ki so vpleteni v razne spore med družinami. S ciljem 
preprečevanja in odkrivanja kršiteljev je Policijska postaja  Trebnje  izvedla  
represivne in preventivne aktivnosti  za ugotavljanje  posesti nelegalnega orožja in 
preprečevanje streljanj. 
 

- kršitve nočnega miru in počitka zaradi glasne glasbe,  
 

Pri obravnavi tovrstnih kršitev je bilo ugotovljeno, da se kršitve pojavljajo na 
organiziranih družinskih zabavah in praznovanjih (rojstni dnevi, krsti, …) z živo 
glasbo in posameznih primerih predvajanja mehanske glasbe. Ob  ugotovljenih 
kršitvah so bile zoper kršitelje izvedeni ustrezni postopki v skladu z zakonodajo. 

 

- zadimljenje okolice zaradi kurjenja raznih odpadkov,  
 

- tatvine poljščin prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini, 
 

- neupravičena zavzetja nepremičnin, 
 

- pojav potepuških psov, 
 

- paša konj na travnikih brez dovoljenja lastnika nepremičnine. 
 

Nekateri najbolj moteči dejavniki so razvidni iz sledeče tabele: 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Št. prijavljenih streljanj 6 1 1 3 19 3 
Št. prijavljenih zadimljenj zaradi 
kurjenja 6  - 0 3 6 

2 

Št. prijav kršitev nočnega miru in 
počitka  5  - 4 1 2 

1 

* 
do 20. 3. 2014 

 
1.6.2 Ugotovitve  
 
 

Ob vseh zaznanih kršitvah so policisti tudi ustrezno ukrepali in sicer so bili 
kršiteljem prekrškov izdani plačilni nalogi oziroma izdane odločbe o prekrških, zoper 
storilce kaznivih dejanj so bile podane kazenske ovadbe. O kršitvah, ki ne sodijo v 
pristojnost policije, so bili o tem obveščeni pristojni organi. Izvedenih je bilo tudi več 
preventivnih aktivnosti, ki so bile pozitivno sprejete. 
 

Za izboljšanje varnosti v krajevni skupnosti Račje selo je bil v letu 2007 
ustanovljen sosvet kot partnerska oblika med krajani krajevne skupnosti Račje selo in 
policijo, ki pa ni zaživel oziroma ne opravlja svoje funkcije zaradi katere je bil 
ustanovljen 
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2. IZVEDBENI UKREPI 
 

2.1 IZBOLJŠANJE BIVALNIH RAZMER IN UREDITEV ROMSKEGA  
 NASELJA 

 
2.1.1 Premoženjsko – pravne zadeve 
 
 

1. Poimenovanje romskega naselja, ki se izloči iz naselja Hudeje in postane z 
odlokom novo naselje Vejar (občinski svet in občinska uprava sta postopek izvedla in 
odlok je bil sprejet 12. 2. 2014). 
 

2. Vsem objektom v naselju Vejar, ki imajo gradbeno dovoljenje, se je do 1. 4. 
2014 pridobilo hišne številke. Vsem ostalim objektom, ki so na zazidljivih zemljiščih in 
se v prostorskem aktu vodijo kot HUD-013 SK (M) pa se podelijo začasne številke. 
 

3. Kjer do sedaj v romskem naselju Vejar še ni bila izvedena parcelacija, se ta 
pripravi v letu 2014. Občinski svet in občinska uprava še v letu 2014 pripravita vse 
potrebno za prodajo posameznih parcel v naselju Vejar, ki imajo gradbeno dovoljenje, 
ali pa tistih, ki so že ustrezno parcelirane in so posamezne družine same pripravljene 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Posamezna romska družina lahko kupi samo eno parcelo. 
Za vse ostale, ki niso zainteresirani za nakup pa se od 1. 1. 2015 obračuna minimalna 
najemnina, ki jo v postopku določi občinski svet.  
 

4. V delu se pridobi zemljišče k.o. Ševnica, parc. št. 871 in 872, z menjavo ali z 
nakupom omenjenih parcel (parceli ležita ob cesti v smeri Račje selo – Vejar na desni 
strai). Pridobivanje se izvede zaradi možnosti vzpostavitve obvozne ceste in ker na 
teh dveh parcelah Romi povzročajo veliko škodo.  

V primeru ustreznega razpisa se za pridobivanje opredeli še naslednja zemljišča 
parc. št. 865/83, 864/2 in 863/5, vsa k.o. Ševnica. Omenjene parcele ležijo na območju, 
ki je s prostorskim aktom opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti pod oznako CDI 
HUD-002 CDI(X). Ta prostor v skupni izmeri ca. 1,5 ha bo namenjen vzpostavitvi 
območja socialnega podjetništva.15 

Na delu parcele 865/81, ki je v naravi in prostorskih planih kmetijsko zemljišče, v 
skupni izmeri ca. 1,2 ha, se preuči možnost vzpostavitve individualnih vrtičkov za 
posamezne romske družine. Preuči se tudi možnost, da pred razdelitvijo tega prostora, 
to površino preorjemo in v prvem letu posejemo/posadimo kulture, ki bi ob podpori 
ustreznega programa pomenile delno samooskrbo tega naselja. Občinski svet sprejme 
ustrezne sklepe, ki omogočajo županu in občinski upravi, da prepreči vsako samovoljo 
posameznikov pri poseganju in gradnji na parcelah brez predhodnega soglasja 
ustreznega organa.  
 

5. Na ureditveni enoti HUD-001 CDI (M) se takoj odstranijo vsi objekti, ki so tukaj 
postavljeni s strani posameznih romskih družin in se še v letu 2014 vzpostavi 
kontejnerska zloženka, ki bo namenjena za edukativne programe (Kher šu beši, 
Inštituta za narodnosti in drugih »mehkih« projektov na socialnem področju). 
 

6. V primerih, ko se nekatere romske družine odločajo za nakupe nepremičnin 
izven romskega naselja, mora lokalna skupnost zagotoviti ustrezno podporo za te 
nakupe, kar pomeni da ne podleže pritiskom posameznikov, ki ne želijo Rome za 
sosede. V prid normalnega komuniciranja se za te primere vzpostavi model obnašanja 
in spremljanja take družine za obdobje 2 – 4 let.   
 
 

                                                 
15

 Več o socialnem podjetništvu na strani 14.    
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2.2   VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 
2.2.1  Predšolska vzgoja  

 
 

1. Občina ima pripravljen DIIP za večnamenski prostor in vrtec na območju 
HUD-001 CDI (M). Za ta projekt poizkuša pridobiti ustrezna sredstva na razpisih ali 
državnih oziroma regionalnih spodbudah, program 2014 – 2020.  
 

2. V sodelovanju z Občino Trebnje Vrtec mavrica Trebnje usposobi enega 
romskega pomočnika – pomočnik vzgojitelja. 
 

3. Cilj strokovnih delavcev vrtca Mavrica Trebnje je doseči redno plačevanje 
položnic za varstvo romskih otrok v vrtcu, kar se bo doseglo v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo. 
 

4. V procesu vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo se stremi k čim 
višjemu vpisu otrok prve starostne skupine ter tudi vključevanje romskih otrok v redne 
oddelke vrtca Mavrica Trebnje, torej izven naselja Vejar.   

 
2.2.2   Osnovnošolsko izobraževanje 
  
  1. V procesu osnovnošolskega izobraževanja romske populacije se predvidi 
možnost izvajanja poučnih delavnic, ki se jih zagotovi v okviru možnosti.  
  Namen je, da se pri učencih razvija zdrav življenjski slog, ustrezen odnos do 
prehrane, higiene, koristne izrabe prostega časa in vključevanja v socialne skupnosti. S 
tem se obogati pristop k razvijanju njihovih znanj in socializacije. V te dejavnosti 
vključujemo romske pomočnike, kot enega pomembnih dejavnikov za uspešnejšo 
socializacijo romskih učencev. Poleg tega pa je namen delavnic tudi, da se romske 
otroke preko le-teh spodbuja k odkrivanju in razvijanju lastnih močnih področij, s čimer si 
povečujejo možnosti vključevanja v srednješolsko izobraževanje in nadaljnjo poklicno 
pot. 
 

2. Osnovna šola oziroma njeni strokovni delavci med neromskimi učenci vsako 
drugo leto izvedejo anketo o odnosih med romskimi in neromskimi učenci. Izsledke 
ob analizi anket posredujejo ustrezni strokovni službi Občine Trebnje. 
 

  3. V procesu celotnega šolanja se predvidi možnost povezovanja šole, s CSD 
Trebnje, ZD Trebnje, PP Trebnje in CIK Trebnje.  
  Namen povezovanja je sodelovanje inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z 
romsko problematiko in povečevanje učinkovitosti izvedbe načrtovanih dejavnosti. 
 

 4. Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja se predvidi možnost 
povezovanja s srednjimi šolami.  
 Namen je vzpostavljanje možnosti vključevanja romskih učencev v nadaljnje 
šolanje.  
 

   5. Občina v svojem proračunu, v primeru da romski otroci uspešno zaključijo 
osnovno šolo in izrazijo željo po vpisu v srednjo šolo, zagotovi štipendijo za prvih 15 v 
srednješolsko izobraževanje vključenih Romov. 
   Namen je vzpodbuditi in prepričati romsko populacijo, da se v procesu 
izobraževanja lahko doseže še kaj več kot samo osnovni nivo pismenosti.  
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2.2.3   Izobraževanje odraslih 
 
 1. CIK Trebnje bo v obdobju 2015-2020 kot nosilec še naprej izvajal Osnovno 
šolo za odrasle in učno pomoč šolajočim se odraslim Romom, ki se bo financirala 
iz proračuna MIZŠ in MDDSZ-ZRSZ ter proračuna občin.  

Namen aktivnosti je zagotoviti vsaj osnovnošolsko izobrazbo vsem mladim 

Romom in jih preko tega vzpodbuditi k sodelovanju v sekundarnem in terciarnem 

izobraževanju. 

Cilji so dvigniti izobrazbeno raven in raven pismenosti odraslih Romov, z 

namenom razviti ustrezno delovno silo; povečati vključenost Romov v vseživljenjsko 

učenje za dvig kompetenc; povečati socialno vključenost, aktivnost in zaposljivost 

Romova; zagotoviti dostop do izobraževanja odraslim Romom. 
 

2. CIK Trebnje bo z ostalimi partnerskimi izvajalci (druge organizacije za 

izobraževanje odraslih, občine) v obdobju 2014-2016 izpeljal Pripravo strukture in 

programa mreže izvajalcev IO za Rome. Ta dejavnost se bo financirala iz občin. 
 

Namen aktivnosti je pripraviti predlog strukture in programov mreže 

izobraževanja odraslih za Rome. 

Cilji pa so razviti programe za izobraževanje in usposabljanje Romov, ki bodo 

zagotavljali kontinuiteto izvajanja tako z vidika financiranja kot vsebinske izvedbe ter 

povezovanje vseh občin jugovzhodne regije s ciljem pripraviti mrežo programov z 

namenom, da se opozori državo na pripravo in financiranje razpisov za Rome, ki so 

perspektivni in učinkoviti. 
 

3. CIK Trebnje bo v sodelovanju z drugimi organizacijami za izobraževanje 

odraslih ter gospodarskimi in negospodarskimi subjekti od leta 2014 naprej izvajal 

Usposabljanje za aktivnejše vključevanje na trg dela ter zagotavljanje enakosti 

med spoloma, ki se bo financiralo iz državnih sredstev (ESS in Proračun RS) ter 

proračunov občin.  

Namen aktivnosti je večja socialna vključenost in opolnomočenje predstavnikov 

romske skupnosti. 

Cilji so dvigniti raven pismenosti mladih Romov, z namenom razviti delovno silo; 

implementirati mentorski sistem za mlade Rome, zlasti dekleta na njihovi izobraževalni 

in poklicni poti; opolnomočiti romska dekleta za spopadanje z diskriminacijo, temelječo 

na spolni neenakosti v izobraževanju, dostopu do zaposlitve in povečati sključenost 

romskih deklet v družbo; povečati vključenost Romov v vseživljenjsko učenje za dvig 

kompetenc; povečati socialno vključenost, aktivnost in zaposljivost Romova; zagotoviti 

dostop do izobraževanja odraslim Romom. 

 
2.2.4  Računalniško opismenjevanje 
 

V samem naselju se vzpostavi Wi-Fi točka (brezžična, brezplačna dostopna točka do 
interneta).  

Namen ukrepa je sedanjo populacijo vključiti v računalniško opismenjevanje. 
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2.3    SOCIALNO VARSTVO  
 

CSD Trebnje na svojem področju predvideva načrtuje sledeče ukrepe:  
 
1. Na področju redne dejavnosti bo Center pobudnik, da bi Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti priznalo dodaten kader za delo na 
področju romske tematike. Sedaj ima Center priznanega 0,5 strokovnega delavca za 
delo na področju te tematike.  

 

 2. Pri izvajanju svojega dela bo Center izvajal javna pooblastila v skladu z 
zakonodajo in  krepil  izvajanje storitve osebne pomoči za posameznike in storitve 
pomoč družini za dom.  
 Namen je soustvarjati rešitve za predstavnike romske skupnosti skupaj z njimi 
tako, da bodo v večji meri prepoznavali in sprejemali odgovornosti za  določena 
ravnanja (redno plačevanje položnic, pošiljanje otrok v šolo, vključevanje otrok v vrtec, 
redna zdravstvena oskrba otrok,  vključevanje mladostnikov v poklicno izobraževanje). 
Preko te storitve bomo soustvarjali tudi izboljšanje bivalnih pogojev  Romov.  
 

3. Center bo še naprej razvijal in izvajal preventivne programe kot sta Poletni 
tabor za romske otroke in program za starše.  

Namen je vključevanje staršev preko vsebin, ki jih motivirajo za delo z otroki in jih 
podpirajo pri njihovih pozitivnih ravnanjih, ker izkušnje kažejo, da samo delo z otroki ni 
dovolj in da je zelo pomembno  vključevanje staršev. 
 

4. Center  si bo prizadeval, da se bo še naprej izvajal program Dnevnega 
centra KHER ŠU BEŠI ter da se dejavnost  prenese na nevladno organizacijo ali javni 
zavod katerega soustanovitelj je Občina Trebnje ter ima izkušnje za delo s predstavniki 
romske skupnosti.  
 

5. Center  bo krepil vlogo koordinatorja in se redno povezoval  z vsemi 
izvajalci  na področju reševanja romske problematike, prav tako pa tudi s Krajevno 
skupnostjo Račje selo, kjer živi najštevilnejša skupina Romov.  
 Namen je, da Center nadaljuje z aktivnostmi tako, da se med romskimi 
predstavniki razširi število sogovornikov, ki je sedaj skrčeno na romskega svetnika (da 
se izoblikuje skupina, ki bo  pri reševanju problematike, pri sprejemanju načrtov 
predstavljala glas predstavnikov romske skupnosti). 

Cilj pa je tudi zmanjšanje škode na poljih. CSD se bo povezoval z lokalno 
skupnostjo pri vzpostavitvi vrtov za pridelavo zelenjave in sodeloval  pri izvedbi delavnic 
na tem področju.  
 

6.  Na problem nasilja v družinah bo Center nadaljeval z ukrepi, ki jih že izvaja 
(izobraževanje  žensk preko predavanj in delavnic  o prepoznavanju nasilja, in 
opolnomočenje žrtev za  prijavo nasilja) in z delom v družinah preko storitve pomoč 
družine za dom, za obravnavo povzročiteljev nasilja pa se bomo povezovali z Društvom 
za nenasilno komunikacijo Ljubljana in s Svetovalnico srečanje (Toni Kočevar), katerih 
storitve se že sedaj poslužujejo. 

 

7. Na problem medvrstniškega nasilja se bo Center odzival z uvajanjem  
delavnic na temo nasilja  tako v Dnevnem centru Kher šu beši, kot tudi v obeh 
preventivnih programih (Poletni tabor za romske otroke, Program za starše romskih 
otrok).  
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2.4 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

2.4.1 Ključne usmeritve 
 

Poskrbeti, da bodo imeli vsi Romi osebnega izbranega zdravnika družinske medicine 
oziroma pediatra, če gre za otroke, ženske pa tudi izbranega  ginekologa. 

 

Pripraviti delavnice o osnovnih higienskih načelih in zdravem življenjskem slogu, ki 
bodo po vsebini in trajanju ter lokaciji prilagojeni Romom (delavnice v romskem naselju). 

 

Določitev patronažne medicinske sestre, ki se bo poglobljeno ukvarjala z Romi ter bo 
dnevno prisotna v naselju zaradi izvajanja kurativnega in preventivnega programa. 

 

Pridobitev objektivnih podatkov (izvesti ustrezno raziskavo) o zdravstvenem stanju 
Romov in zdravstvenih potrebah Romov v občini Trebnje in na osnovi pridobljenih 
podatkov izvesti  izobraževanje zdravstvenih delavcev o pristopih k izboljšanju zdravja 
za Rome v občini. 
 
2.4.2     Programi in projekti na področju zdravja in zdravstvenih storitev 

 

Zdravstveni dom Trebnje že izvaja vse aktivnosti, ki so predmet Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Pri tem ne razlikujemo med romsko in neromsko 
populacijo. Iz obstoječega dokumenta izhaja, da so potrebne dodatne aktivnosti, 
prilagojene specifičnosti populacije, ki bi se izvajale v njihovem okolju. Te aktivnosti niso 
predmet financiranja zdravstvenega zavarovanja, zato je za njihovo izvajanje potrebno 
zagotoviti sredstva iz drugih virom (občine, razpisov ministrstev, sredstev EU). 
 

1. Projekt: Analiza zdravstvenega stanja in potreb romske populacije v 
občini Trebnje, katerega nosilec bo ZD Trebnje in Katedra za družinsko medicino 
medicinske fakultete v Ljubljani v povezavi z Romsko skupnostjo v Trebnjem, je 
namenjen pridobitev objektivnih podatkov o zdravstvenem stanju Romov in zdravstvenih 
potrebah Romov v občini Trebnje in na osnovi pridobljenih podatkov izvesti 
izobraževanje zdravstvenih delavcev o pristopih k izboljšanju zdravja za Rome v občini. 

Cilj bo prepoznati zdravstveno stanje Romov in načrtovati aktivnosti za 
izboljšanje zdravstvenega stanja Romske populacije. 

Aktivnosti bodo vključevale izvedbo raziskave o zdravstvenem stanju Romov 
(kvantitativno) ter o potrebah Romov (kvalitativno) ter oblikovanje strategije za 
izboljšanje zdravstvenega stanja Romov, ki bo temeljila na ugotovitvah.  
 

2. Projekt zdravstvene vzgoje za Romsko populacijo v Vejarju, katerega 
nosilec bo ZD Trebnje v povezavi s Centrom za socialno delo Trebnje in Vrtcem 
Trebnje, je namenjen izboljšanju stanja higienske kulture in zdravstvene ozaveščenosti 
Romov. Potekal bo pretežno v romskem naselju Vejar (prostori vrtca oz. 
večnamenskega prostora) in bo vključeval zdravstveno vzgojne delavnice, prilagojene 
romski populaciji.  

Cilji bodo ozavestiti Rome, kaj je zdrav način življenja, da bi zmanjšali breme 
kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so med Romi glavni razlog za prezgodnjo umrljivost, 
ter ozaveščanje o pomenu izbire osebnega izbranega zdravnika. 

Aktivnosti bodo vključevale izvedbo zdravstveno vzgojnih delavnic prilagojenih 
Romom v romskem naselju. Izobraževanje bo zajemalo tudi informiranje o določilih 
Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in o pomenu in vlogi osebnega zdravnika 
(tudi pediatra in ginekologa).  
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3. Projekt dodatne vključenosti medicinske sestre v življenjsko okolje 
Romov, katerega nosilec bo ZD Trebnje, je namenjen povečanju dostopnosti romske 
populacije do ustreznih informacij potrebnih za ohranjanje in izboljševanje 
zdravstvenega stanja Romov. Ob pojavu vprašanj in težav bo patronažna sestra dnevno 
na praktičen, Romom dostopen način pomagala reševati stanja higienske kulture in 
zdravstvene ozaveščenosti Romov.  

Cilj bo dvigniti splošni nivo higienske kulture ter zdravja med Romi, posebno med 
mlajšo populacijo, ki je še zdrava. Poseben poudarek bo namenjen zdravju otrok ter 
žensk.  

Aktivnosti bodo dnevne (nekajkrat tedenske) prisotnosti medicinske sestre v 
naselju Vejar, ki bo opravljala preventivne obiske ter bo na razpolago za individualno 
svetovanje v  prostorih, ki bodo v naselju Vejar. Medicinska sestra se nato poveže z 
ostalimi zdravstvenimi delavci in socialno službo pri reševanju zdravstvenih in 
zdravstveno-socialnih problemov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 

2.5  ZAPOSLOVANJE  

 
 

1. Modeli socialnega podjetništva še niso ustrezno modelirani zato za prvo 
fazo predvidevamo izbiro ustreznih modelov, ki bi bili primerni za tukajšnje razmere, še 
pred tem pa bi lahko z vključitvijo primernih mojstrov kot javnih delavcev izpeljali 
program samogradnje bivalnih objektov na področju naselja Vejar. S tem bi Romi 
pridobili praktično znanje na področju gradbenih del in podobno.  

V programu modela socialnega podjetništva je potrebno upoštevati določene 
specifike romske populacije.  

2. Na Zavodu za zaposlovanje RS pa se bodo nadaljnje aktivnosti povezane z 
Romi izvajale v okviru razpoložljivih možnosti (programi aktivne politike zaposlovanja in 
finančna sredstva).  
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2.6  VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 

 
 

1. Za pospeševanje vzpostavitve ustreznih oziroma izboljšanih odnosov med 
romskim in ostalim prebivalstvom je potrebno na formalni ravni v sodelovanju s krajevno 
skupnostjo, občino in romskim svetnikom ustanoviti odbor, ki bo predstavljal in zastopal 
naselje Vejar, sestavljen pa bo iz zainteresiranih predstavnikov romskih družin. 
Priporočeno število formalno vključenih je med pet in sedem.  

Namen tega odbora je, da bodo predstavniki sodelovali pri urejanju naselja in na 
sosvetih (glej podtočko 3.). Takoj za tem pa je potrebno sprejeti tudi model 
medsebojnih odnosov in obnašanja, s katerim se romsko in ostalo populacijo zaveže 
k strpnosti in sprotnem reševanju odprtih vprašanj. V prehodnem obdobju je še vedno 
potrebno zagotavljati občasno prisotnost policije in občinskih inšpekcijskih služb ter 
okoljskega in gradbenega inšpektorata. Vsi našteti organi se trudijo onemogočati 
deviantne pojave. 
 

2. Policijska postaja Trebnje ocenjuje, da bo varnostno problematiko izboljšala 
s sledečimi ukrepi: 

Na podlagi 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) 
policijska postaja Trebnje sporazumno z Občino Trebnje, inšpektorjem medobčinskega 
inšpektorata, predstavnikom odbora naselja Vejar in predsednikom KS Račje selo 
ustanovi sosvet ali drugo obliko partnerskega sodelovanja.  V tem sosvetu sta člana 
nujno župan/nja Občine Trebnje in direktor/ica Centra za socialno delo Trebnje. Skliče 
se najmanj dvakrat letno. 

Vzpostavitev občinskega redarja, ki bo lahko učinkovito ukrepal ob kršitvah 
urejenih z občinskimi odloki. 

 

3. Na pobudo občanov se enkrat letno skliče zbor občanov KS Račje selo, 
katerega namen je povezovanje romske in neromske skupnosti, spoznavanje in 
odpravljanje nestrpnosti.  
 

4. Občina Trebnje vzpostavi sodelovanje s PU Novo mesto oziroma osebo 
odgovorno za reševanje romske problematike ter se tako seznanja s programi in 
projekti, ki se izvajajo na področju reševanja romskega vprašanja.   

 
 
Občina Trebnje pa poskrbi, da se na koncu strategije dopolni seznam 

oziroma mreža imen in priimkov oseb in njihovih kontaktnih podatkov, ki so v 
posameznem javnem zavodu odgovorni za reševanje romske problematike oziroma, ki 
se ukvarjajo z romsko problematiko. Ta seznam občina ustrezno dopolnjuje in 
posodablja. Vsak javni zavod za svoje področje enkrat letno napiše poročilo o 
doseženih uspehih, napredku oziroma težavah in ovirah na posameznem področju. 
Vsak javni zavod to poročilo posreduje Občini Trebnje na naslov Goliev trg 5, 8210 
Trebnje najkasneje do konca januarja za preteklo koledarsko leto.  
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3.  ZAKLJUČEK 
 
 

 Glede na popolno komunalno opremljenost romskega naselja Vejar, ki je glede 
na ostala naselja v občini celo boljša, in ostale zgoraj predstavljene dosežke občine na 
področju izboljševanja položaja romske skupnosti v naselju Vejar, smemo trditi, da se je 
v naši občini odvil najhitrejši razvoj pri urejanju in reševanju romske tematike v 
slovenskem okolju. Slednje dokazujejo številni obiski romskega naselja tako domače kot 
tuje javnosti. Občina zelo dobro sodeluje z Inštitutom za narodnostna vprašanja in 
Fakulteto za družbene vede ter Uradom za narodnosti, ki se jim ob tej priliki tudi 
zahvaljuje za podporo. Občina Trebnje in Romsko društvo Romano drom pa več let 
uspešno sodelujta tudi s Filozofsko fakulteto, Oddelkom za geografijo in prof. dr. 
Jernejem Zupančičem. Tudi prof. dr. Zupančiču in ostalim na FF se lepo zahvaljujemo.   
 

 S celovitim pristopom nam je že do sedaj uspelo zagotoviti obvladovanje in 
delovanje skupnosti v normalnih okvirjih. Za še večji in hitrejši napredek pri izboljšanju 
položaja Romov v Občini Trebnje, se je potrebno še naprej aktivno in zavzeto 
prizadevati, tako s strani občine kot s strani Romov. Le tako bodo iz leta v leto rezultati 
bolj vidni. S pravimi ukrepi je potrebno vplivati tudi na razvoj in na večanje 
medsebojnega razumevanja med pripadniki romske skupnosti in večinskim 
prebivalstvom. Z jasno vizijo in uresničljivo strategijo, ter seveda podporo države in 
Evropske unije, predvidevamo, da bomo v naslednjih desetih letih lahko govorili o 
popolni socialni vključenosti romske populacije na našem področju.  
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Za lažjo predstavljivost doseženega pa zaključujemo z  slikovnim materialom, ki 

prikazuje romsko naselje Vejar (takrat še Hudeje) leta 1998 in leta 2011.   

 
Slika 6: Osnutek vizualizacije prostorskega razvoja Hudeje Geodetskega inštituta Slovenije (Vir: 

http://www.youtube.com/watch?v=P3zVPK9xjDM)  

 

 
Slika 7: Osnutek vizualizacije prostorskega razvoja Hudeje Geodetskega inštituta Slovenije (Vir: 

http://www.youtube.com/watch?v=P3zVPK9xjDM) 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=P3zVPK9xjDM
http://www.youtube.com/watch?v=P3zVPK9xjDM
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5. Seznam javnih zavodov in odgovornih za področje romske tematike ter 
njihovimi kontakti 

Javni zavod Kontakti 
Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje 
Kidričeva ulica 2 
8210 Trebnje 

Patricija Pavlič – direktorica 
07/348 21 01 
041/258 455 
patricija.pavlic@ciktrebnje.si  
 

Martina Podlesnik 
martina.podlesnik@ciktrebnje.si 

 
 

Center za socialno delo 
Trebnje 
Goliev trg 11 
8210 Trebnje 

Martina Plazar – direktorica 
07/348 15 70 
tina.plazar@gov.si   

Mateja Kozlevčar 
07/348 15 79 
mateja.k@gov.si 
  

Občina Trebnje  
Goliev trg 5 
8210 Trebnje 

Alojzij Kastelic – župan 
07/348 11 04 
alojzij.kastelic@trebnje.si 

Mateja Zupančič 
07/348 11 43 
mateja.zupancic@trebnje.si 
 

Osnovna šola Veliki 
Gaber 
Veliki Gaber 41 
8213 Veliki Gaber 

Barbara Brezigar - ravnateljica 
07/348 81 02 
ravnatelj@os-velikigaber.si  

 

Osnovna šola Trebnje 
Kidričeva ulica 11 
8210 Trebnje 

Rado Kostrevc – ravnatelj 
07/348 18 70 
031/ 602 761 
rado.kostrevc@os-trebnje.si    

Marija Kovač – svetovalna delavka 
07/348 18 84 
 

marija.kovac@os-trebnje.si 

Policijska postaja 
Trebnje 
Goliev trg 14 
8210 Trebnje 

Željko Hvalec – komandir 
07/346 27 04 
pp_trebnje.punm@policija.si  

Primož Markelj – pomočnik 
komandirja 
07/346 27 04 
p.markelj@policija.si 
 

Policijska uprava Novo 
mesto, Sektor 
uniformirane policije 
Ljubljanska cesta 30  
8000 Novo mesto 
 

Manuel Vesel - policijski 
inšpektor sektorja uniformirane 
policije 
07/332 72 47 
041/ 714 932 
manuel.vesel@policija.si  

 

Romsko društvo 
Romano drom 
Vejar 120 
8210 Trebnje 

Matija Hočevar – romski svetnik 
romanodro@yahoo.com 
07/304 13 69 

Vida Hočevar 
romanodro@yahoo.com  

Vrtec Mavrica Trebnje 
Režunova ulica 8 
8210 Trebnje  

Vlasta Starc – ravnateljica 
vvz.trebnje@siol.net    
07/348 11 80 

Ksenja Pravne – svetovalna delavka 
ksenja.pravne@siol.net  
07/348 11 85 
031/744 929 
 

Zdravstveni dom 
Trebnje 
Goliev trg 3 
8210 Trebnje  

Vera Rozman – direktorica 
07/348 17 42 
rozman.vera@zd-tr.si  

 

Zavod RS za 
zaposlovanje, 
Območna služba Novo 
mesto 
Trdinova 10 
8000 Novo mesto 

Tatjana Muhič – direktorica 
tatjana.muhic@ess.gov.si  
07/393 58 01  

Saša Rebek-Modic - svetovalka 
generalnega direktorja 
07/393 58 20 
sasa.rebek-modic@ess.gov.si 
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