
 

 

 

    

 

                        

 

 

Aktivnost sofinancira Svet romske skupnosti Republike Slovenije iz razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske 
skupnosti (romske zveze) v letu 2020, JR-PRS2020. 

Aktualne razmere v romskih naseljih v času Koronavirusa  

 

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod in Forum romskih svetnikov Slovenije sta v četrtek, 9. 

aprila 2020 organizirala prvi spletni koordinacijski sestanek na temo Aktualne razmere v romskih 

naseljih v času Koronavirusa COVID-19 in možne rešitve, ki je potekal preko spletne aplikacije Zoom. 

 

Na dogodku so sodelovali Darko Rudaš in Rok Petje iz Zveze Preporod, Teodora Petraš, Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, Manuel Vesel, Generalna policijska uprava, Mag. Stanko Baluh, Urad RS za 

narodnosti, Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, Andrej Kavšek, Občina Črnomelj, Simon Starc, 

Občina Ribnica, Jože Kapler, Občina Škocjan, Nataša Horvat, Romska svetnica ter Rahela Hojnik Kelenc, 

Ljudska univerza Lendava.  

 

Na dogodku smo izmenjali mnenja o trenutnih razmerah v romskih naseljih v času Koronavirusa COVID-

19. Spregovorili smo o različnih problemih s katerimi se soočajo romska naselja, občine in institucije v 

času Koronavirusa COVID-19. Nadalje smo si izmenjali mnenja o aktivnostih ter primerih dobrih praks, 

ki se izvajajo v posameznih občinah ter o aktivnostih, ki bi jih morali v prihodnje izvesti, da bi razmere 

v romskih naseljih ostale stabilne. 

 

V prvi vrsti je bilo ugotovljeno, da so varnostne razmere iz vidika obvladovanja  Koronavirusa COVID-

19 v romskih naseljih stabilne, saj za enkrat v samih naseljih ne beležimo prisotnosti virusa, kljub temu 

pa je potrebno še naprej dosledno spoštovati vse potrebne ukrepe, ki jih zapoveduje vlada. Policija 

namreč ugotavlja, da v romskih naseljih še vedno prihaja do kršitev, še posebej navodila o množičnem 

zbiranju. Zato znova pozivamo, da v romskih naseljih ne praznujete praznikov, obletnic, rojstnih dnevov 

in podobnih dogodkov, saj lahko hitro pride do množične okužbe.  

 

Prav vdor virusa v posamezna romska naselja pa bi lahko imel hude posledice, saj se v naseljih srečujejo 

z izjemno slabo komunalno infrastrukturo in v primeru prisotnosti virusa tega praktično nebi bilo 

možno zajeziti. Največji problem predstavlja dostop do vode, ki ga nekatera naselja nimajo urejenega. 

S prisotnimi župani smo spregovorili o rešitvah, ki jih izvajajo v posameznih občinah. Kot začasna rešitev 

se uveljavljajo predvsem cisterne z vodo, vendar so se sogovorniki strinjali, da gre zgolj za začasno 

rešitev, morda pa je prav epidemija priložnost, da se razmere v naseljih lahko pričnejo hitreje urejati.  
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Zato je nujen preboj v smeri infrastrukturne urejenosti romskih naselij, legalizacije in boljših bivalnih 

pogojev, ti namreč pomembno večajo možnosti za višjo izobraženost, ta pa zaposljivost in njihovo 

vključenost ter posledično enakopravnost in sožitje (država mora zagotavljati finančno pomoč 

občinam). Torej moramo sistematično delati na urejanju romskih naselij in predvsem izobraževanju. 

Ta dva vidika lahko temeljito zmanjšata napetosti v družbi. S tem bomo prišli do bolj strpne družbe in 

do lažjega vključevanja v vsakdanje življenje. 

 

Eden izmed večjih problemov, ki smo ga identificirali na dogodku je bila tudi problematika skupnega in 

poenotenega delovanja romske skupnosti, še posebej pri izvajanju aktivnosti na terenu ter pri 

informiranju in obveščanju javnosti. Institucije in organizacije ugotavljajo, da želijo nekatere 

organizacije in posamezniki krizo izkoristi za svoje lastne interese, izvajajo ukrepe na terenu, ki niso 

skladni z navodili vlade, ogrožajo pripadnike in pripadnice romske skupnosti in kar je najpomembnejše 

s svojo komunikacijo širijo netočne informacije v povezavi z epidemijo Koronavirusa in aktivnostmi 

različnih institucij. Zato gre na tem mestu poziv vsem, da delujejo povezano, enotno in izključno v 

skladu z navodili in priporočili Vlade RS za obvladovanje epidemije. Tudi s tem namenom bo Forum 

romskih svetnikov Slovenije še inteviziral komunikacijo z romskimi svetniki in jim nudil vso potrebno 

podporo v posameznih občinah.  

 

Ob koncu koordinacijskega sestanka smo spregovorili tudi o področju izobraževanja, kjer lahko 

pričakujemo večje težave šele po zaključku epidemije. V prvi vrsti se romski otroci srečujejo z izjemno 

slabo računalniško infrastrukturo, ki jim otežuje delo na daljavo. Kljub temu je potrebno pohvaliti šole 

in druge humanitarne organizacije, ki poskušajo zagotoviti primerno opreme. Problem se bo pojavil 

tudi pri doseganju znanja, zato bo potrebno v prihodnje pripraviti načrt in ukrepe s katerimi bomo 

lahko nudili dodatno pomoč otrokom, ki bodo to pomoč potrebovala. V prihodnjem tednu načrtujemo 

posebni koordinacijski sestanek prav na temo izobraževanja.  

 

 

 

 


