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Romi v Sloveniji

V Sloveniji živi 10.000 do 12.000  Romov. 

Živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, 

v  mestih: Maribor, Velenje, Ljubljana, Jesenice,...                                  

• V Slovenijo so Romi prišli že v 14. stoletju.

• Naselitev Romov v našem prostoru so  potekala po treh 

poteh:predniki Romov, ki živijo v Prekmurju, so prišli  prek 

madžarskega ozemlja, predniki dolenjskih Romov preko 

Hrvaške, na Gorenjskem pa so se naselile manjše 

skupine Sintov, ki so k nam prišli s severa prek današnje 

Avstrije.

• V večjih mestih kot so Ljubljana, Maribor, Velenje in Celje 

pa živijo Romi ki so k nam prišli iz nekdanje Jugoslavije. 



Situacija – življenje Romov

Velik del Romov v Sloveniji živi v težkih socialnih 

razmerah, predvsem zaradi neizobraženosti, revščine, 

pa tudi zaradi diskriminiranosti. 

Položaj Romov se razlikuje od občine do občine, kakor 

tudi po področjih, sociala, šolstvo, bivalne razmere, ter 

po odgovornosti samih Romov do reševanja 

problemov. 

Na položaj Romov vplivajo tudi kulturni vzorci in 

položaj Romov po pokrajinah in regijah.



Položaj Romov 

• Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v 

RS je  Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji –

ZRomS-1 (Uradni list RS, št. 33/2007) ki je bil sprejet v 

letu 2007. 

• Krovna romska organizacija Svet romske skupnosti.

• Zakon o lokalni skupnosti iz leta 2002 ureja politično 

participacijo romske skupnosti na lokalni ravni in 

zagotavlja pravico pripadnikom romske skupnosti do vsaj 

enega predstavnika v občinskem svetu v  20 občinah, kjer 

Romi živijo tradicionalno.



Organiziranje Romov

Zveza Romov v Slovenije, Zveza Romov za Dolenjsko, 

Zveza za razvoj romske manjšine Preporod, Zveza 

romske skupnosti Umbrella- Dežnik,  Zveza društev 

slovenskih Sintov.

Delovanje romskih zvez in društev je usmerjeno 

predvsem na povezovanje romske skupnosti na lokalni 

ravni, ohranjanje identitete, razvijanje jezika, kulturno 

delovanje, organizacija različnih prireditev ter 

izboljšanje romskega položaja v okoljih, kjer živijo.



ROMSKI JEZIK – ROMANI ČHIB

•Romski jezik je temeljna osnova, ki jo je romski narod 

prinesel seboj iz domovine Indije. 

•V romskem jeziku je veliko besed, ki izvirajo iz raznih 

držav in dežel, kar je posledica stalnih selitev Romov.

•Slovnične oblike in besednjak, so podobne tistim v 

indoevropskih jezikih, ki jih v Indiji govorijo še danes. 

•Na današnji  romski jezik  je vplivalo prilagajanje 

jeziku okolja,…



Obrti in poklici Romov - nekoč

V preteklosti so se Romi na Dolenjskem preživljali tudi z 

drobljenjem gromoza in delom v kamnolomih. 

V Prekmurju so poleg brušenja nožev in kovaštva pogosto

pomagali kmetom pri kmečkih opravili. 

Gorenjski Sinti so bili znani kot godbeniki in upravljalci

vrtiljakov v potojočih zabaviščih.

• KAKO JE DANES ?



Iz zgodovine Romov 

Redko je bilo katero ljudstvo tako prezirano, zasmehovano, 

preganjano, osovraženo in tako nerazumljeno kot ravno 

Romi.                                                                                 

Zaničevanja vredno nečloveško ravnanje z Romi je vse do 

danes ostalo prej pravilo kot izjema.                                             

»Proti-ciganski-zakoni« so predstavljali zakonsko podlago 

preganjanju Romov. Za ulovljene in ubite Rome so bile 

razpisane nagrade. 

V obdobju avstro ogrskih vladarjev Marije Terezije in Jožefa 

II. se je proces asimilacije Romov zelo zaostril. 

Prepovedano je bilo nomadsko življenje, preseljevanje iz 

kraja v kraj, opravljanje romskih tradicionalnih poklicev,  

medsebojno poročanje in govorjenje v romskem jeziku. 



Iz zgodovine Romov

Mnogi Romi imajo izkušnjo romskega holokausta iz 

druge svetovne vojne - Porrajmos, številni pa so bili 

odgnani na prisilno delo ali v koncentracijska 

taborišča. 

Stereotipne predstave o nomadskem ljudstvu, ki se ne 

more ustaliti in zgolj krade je napačna, saj so bili k 

pogostim selitvam Romi pogosto primorani. 

Posledice so opazne tudi v današnjem času!

- STRAH PRED INŠTITUCIJAMI, UNIFORMAMI 



Religija - verovanja

Romi so vedno sprejeli religijo skupnosti, v kateri so živeli. 

V Sloveniji  je večina Romov katoliške veroizpovedi. 

Slovenski  Romi romajo v različna romarska središča. 

15. avgusta prekmurski Romi romajo v Turnišče. 

Na Brezje k baziliki Marija Pomagaj pa  množično romajo

tudi Romi iz različnih krajev Dolenjske in Bele krajine. 

V Mariboru in okolici živi  več kot 3000 Romov. Večina

tamkajšnjih Romov je islamske veroizpovedi.

Ženska božanstva

Kali Sara



Romske navade in običaji 

Najpomembnejši in najštevilnejši v romski

skupnosti so običaji, ki se vežejo na rojstvo, 

poroko in smrt. Ko govorimo o romskih običajih, ne 

smemo pozabiti romske raznovrstnosti.

Le nekaj običajev je enakih vsem Romom, ki še

sledijo tradicionalnemu življenju, obstajajo pa

seveda številni običaji, po katerih se skupine ali 

celo družine med seboj razlikujejo. 

In to tako, kakor se razlikujejo običaji prebivalstva

od območja do območja na katerem Romi živijo.  



DAN ROMOV  8 april

• V skladu z dogovorom na prvem svetovnem kongresu 

Romov leta 1971 v Londonu se uradno uporablja izraz 

Romi. Romska himna »Gelem, gelem« in lastna zastava 

pa so postali simboli za medsebojno povezanost. 



ZNANI ROMI

• Odnos do Romov temelji na stoletja starih predsodkih in

stereotipih, ki so izjemno zakoreninjeni in se jih moramo 

nujno znebiti. 

• Večina Romov je ustaljenih, med njimi najdemo umetnike, 

poslovneže, politike, akademike itd..

• Slavne osebe z romskimi koreninami!



Romska kultura 
• Glasba in ples sta prvini romske kulture, ki sta kljub 

odporu do Romov očarali ves svet.



Ustno pripovedništvo Romov

Ima dolgo in bogato tradicijo. 

Izrednega pomena za informiranje in ohranjanje romskega

jezika, so tudi publikacije in dela ki jih izdajajo romska

društva ali posamezniki. 

V knjigi »Romi v svetovni literaturi«, ki jo je napisal dr. 

Rajko Djurić je predstavljenih več kot sto pisateljev in

njihovih del iz različnih evropskih držav, ki so obravnavali

tematiko Romov v svetovni literaturi in umetnosti.



Podoba Romov 

Romi smo sestavni del evropskega prostora in 
nimamo le dolžnosti, temveč tudi pravice in želje kot 
vsi drugi, zato nas  je treba priznati kot enakopravne 
sodržavljane ter spoštovati naše  človekove pravice.                                                                         
Poleg tega je romska kultura v celoti tudi del kulturne 
dediščine Evrope.

Znano je  da je podoba Romov v medijih napačna, 
izkrivljena in izmišljena nerealna, veliko laži o Romih je 
predstavljeno. 

Romski mediji imajo - imamo zelo pomembno vlogo pri 
informiranju in odpravljanju predsodkov,                      
kakor tudi pri ohranjanju jezika in identitete. 



So vakeres?  Amare droma

• Romske informativne oddaje imajo pomembno mesto 

pri ohranitvi romske identitete, jezika in kulture. 

• Na področju informativne dejavnosti je opazen  velik 

premik pri pripravi in predvajanju radijskih in televizijskih 

oddaj za Rome, ki jo pripravljajo Romi sami.

• V okviru nacionalne RTV SLO: se od decembra 2007 na 

nacionalnem radiu predvaja tedenska romska oddaja 

»Naše poti – Amare droma«.

• od marca 2008, na prvem programu nacionalne televizije 

na vsakih 14 dni poteka 15-minutna oddaja z naslovom 

»So vakeres? – Kaj govoriš?«.



ROMIC

• Od leta 2003 deluje Romski informativni center – ROMIC, 

ki je v začetku leta 2008 pridobil lokalno radijsko 

frekvenco za območje Murske Sobote z okolico, 97,6 

MHz.



Romski prazniki

• Romski prazniki: 8. april, 2. avgust, 5. november                         

• informacije o Romih

• literatura



Parikijrav.

Hvala za pozornost.


