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Porrajmos – genocid nad Romi med drugo svet. 

vojno, ko je umrlo okrog 500.000 Romov



Auschwitz – največje uničevalno 

taborišče v Tretjem rajhu





Leta 1941 je v Dravski banovini živelo 

dobrih tisoč Romov. 



Skupina Romov na Dolenjskem okrog leta 1940



Po dosedanjih ocenah naj bi revolucionarno nasilje 

skupaj v treh mesecih 1942 na ozemlju t. i. Ljubljanske 

pokrajine zahtevalo življenja okrog 170 Romov.

Stane Semič – Daki (1915–1985), narodni heroj, 

„zaslužen“ za poboje Romov spomladi 1942. 



Poročilo 

italijanskih 

karabinjerjev iz 

Črnomlja o 

partizanskem 

nasilju nad Romi 

v Kanižarici, 19. 

julij 1942

(Vir: Arhiv RS)



Mavrlen pri Črnomlju, prizorišče skupinskega 

pomora Romov iz Kanižarice (Vir: Zaveza)



Člani Komisije vlade RS za reševanje vprašanj 

prikritih grobišč na terenu pri Mavrlenu



Člani odbora za izkop in pokop umorjenih Romov 

med drugo svetovno vojno, Črnomelj 2015.



Okolica mesta poboja Romov v Iški



Spominsko 

znamenje v Iškem 

Vintgarju, v spomin 

na partizanski poboj 

Romov sredi maja 

1942.



AS 1867, t. e. 7, Poročilo Šercerjevega bataljona, 

18. maj 1942, omemba pomora Romov v Iški



AS 1852, t. e. 3, Operacijski dnevnik 

Šercerjevega bataljona s poročilom 1. čete



Morišče Romov na t.i. Benkovem travniku v Iški



Zračni posnetek mesta odkopa v Iški (2017)



V Iški so izkopali: 7 grobov – 3 enojni, 2 dvojna in 

2 množična groba



Skupinski grob pobitih Romov pri Iški (2017)



IZKOPAVANAJ V DOLINI IŠKE

Dela je izvajala ekipa arheologov in antropologinje družbe Avgusta d.o.o., 

pod vodstvom dr. Uroša Koširja in mag. Draška Josipoviča, antropološko 

analizo je opravila fizična antropologinja dr. Petra Leben Seljak. Namesto 

dveh predvidenih grobnih jam je bilo odkritih 7 grobov – 3 enojni, 2 dvojna 

in 2 množična groba. Kljub množičnima grobovoma in prepletenosti 

posmrtnih ostankov, so bile žrtve individualizirane in zatorej postopoma 

(posamezno) ekshumirane iz grobov. Skupno so bili odkriti posmrtni 

ostanki 53 oseb, vštevši nerojenega otroka. Manjši množični grob je 

vseboval posmrtne ostanke 12 oseb, v večjem pa je bilo odkritih 34 

skeletov. 26 oseb je bilo starih nad 20 let, od tega 14 moških in 12 žensk, 

med njimi tudi nosečnica v zadnjem ali predzadnjem mesecu nosečnosti. 

Dvoji posmrtni ostanki so pripadali mladostnikoma, starima med 15 in 17 

let, domnevno moškemu in ženski. 25 je bilo otrok, mlajših od 14 let. V 

enem izmed dvojnih grobov je bil pokopan štiriletni otrok, v množičnih 

grobovih pa je bil 1 otrok star eno leto, 8 otrok starih med dvema in šestimi 

leti, 14 pa med sedmimi in trinajstimi leti. Na nekaterih lobanjah žrtev so 

bile opazne strelne rane.



Odkopano okostje nosečnice s plodom (2017)



Dvojni grob v Iški



Med posmrtnimi ostanki so bili odkriti številni predmeti žrtev, 

večinoma deli oblačil kot so spone hlač in pasov ter gumbi. Dosti 

je bilo osebnih predmetov, kot so svetinjice, rožni venci, 

denarnice, glavniki, ogledalca, v manjšem množičnem grobu in v 

enem izmed dvojnih grobov pa so bili čez posmrtne ostanke 

odvrženi različni večji predmeti kot so emajlirane posode, 

dežnika in usnjeni torbici. V eni izmed odkritih usnjenih torbic sta 

bila najdena brusna kamna za nože in rezervni deli dežnikov, 

namenjeni njihovemu popravilu. 


