
 

 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE 
Govorni material za poljubno število izvajalcev 

 

 
 

 

Govorni material za predstavo je strukturiran kot dramsko besedilo, z osebami, replikami itn.  

Vse z imenom in priimkom identificirane osebe dejansko obstajajo in so v realnosti izrekle 

tukaj zapisane besede. Nobena beseda, ki ni bila res izgovorjena, ni dodana. Besedilo je 

nelektorirano in priporočam, da takšno tudi ostane. Nekaterih posameznikov ni bilo možno 

identificirati z imenom in priimkom. Zato so navedeni kot »anonimni posamezniki«. 
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Osebe (v zaporedju pojavljanja): 

 

 

Šinkovec /Alojz Šinkovec, predsednik krajevne skupnosti 

Vaščani, anonimni posamezniki 

Vaščani, množica 

Janša /Janez Janša, Predsednik vlade Republike Slovenije/ 

Župan /Jernej Lampret, župan občine Ivančna Gorica/ 

Novinarka 

Novinar 

Novinarji 

Bojan Tudija, podpredsednik Zveze Romov 

Zoran Grm, novomeški svetnik 

Mate /Dragutin Mate, Minister za notranje zadeve v vladi Republike Slovenije/ 

Mirko Strojan, Rom 

Drnovšek /Janez Drnovšek, Predsednik Republike Slovenije/ 

Mati Elka /Elka Strojan/, Romkinja 

Otroci 

Romi, anonimni posamezniki 

Policija 

Telesni čuvaji 

Kamermani 
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Sestanek v  krajevni skupnosti: zahtevamo preselitev 

 

Šinkovec, vaščani, kamermani. 

 

 

ŠINKOVEC: S tem, ker smo imeli določene predloge oziroma predloge, da jih predstavimo, 

pa bomo razpravo imeli okrog tega. Na svetu krajevne skupnosti je bilo govora, da se 

sprejmejo naslednji trije sklepi. Ti pa so – seveda, če jih boste potrdili oziroma bomo imeli še 

razpravo, lahko jih dopolnimo, lahko jih skrajšamo – ti pa so: zahtevamo od ustreznih 

organov v naši državi, da se Romi preselijo na ustreznejšo lokacijo zaradi varnostnih in 

ekoloških razlogov… 

VAŠČANI ploskajo:: Bravo, bravo… To … Bravo. 
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Sestanek v  krajevni skupnosti: vodnjak = sekret  

 

Šinkovec, vaščani, kamermani. 

 

 

VAŠČAN 1: Napisano: »Pozor, vodovarstveno območje! Odlaganje odpadkov in drugih 

škodljivih snovi strogo prepovedano in kaznivo dejanje.« To je še zdaj zapisano, lahko si 

ogleda vsakdo, podpis je pa občina Ivančna Gorica. Več od tega pa niso storili, kajti dobrih 

200 metrov zračne linije ali morda še ne je naše suhokrajinsko vodno zajetje Globočec. Romi 

pa so naseljeni, kot sem že omenil, tistih slabih 200 metrov nad Globočcem. To se pravi, zbira 

se tam raznorazne stvari, tako kemične kot tudi organske, in tudi starine in vse sorte, 

prepričan sem, da to onesnažuje okolje. Ampak občina o tem nič. To je podobno, kot če bi 

dober kmet postavil poleg svojega poslopja in hiše vodnjak, na vrh vodnjaka bi pa postavil še 

sekret. 

VAŠČANI ploskajo:  To, to … Bravo, tako je …  

VAŠČAN 2: Lepo vas pozdravljam, posebno medije in ostale novinarje. Če smo pravna 

država, naj veljajo pravice za vse, za civilno prebivalstvo in za Rome. Če recimo jaz plačujem 

davke, naj jih tudi Rom. S tem da ga je treba civilizirat, mu dat možnost, ampak če pravic ne 

bo spoštoval, je treba tud kaznovat ga kdaj. Tako, zdaj bom pa še povedal par primerov. 

Poglejte, vsi vemo, da je zažig avtomobila škodljivo za okolje in tega se ne sme delat. Rom, 

na moje lastne oči, ko se je avto ustavil tam nekje ob gozdu, ko se mu je pokvaril, kaj mislite,  

kaj  je naredil? Vzel je kanto bencina, ga polil in ravno tam zažgal. Dostkrat sem prišel v dim, 

včasih tle mimo naselja, tud videl nisem dobro čez, tako se je kadilo.  

VAŠČAN 3: Treba je povedat, da ponovno potrjujemo sklepe iz leta tega in tega, ker zdaj v 

javnosti s strani medijev je skoz jasno, da  smo se to zdaj spomnili. Naj bo potrjen, da so to 

isti sklepi, kot so bili takrat …  

VAŠČANI: Ja, ja … 

ŠINKOVEC: V redu, v redu, dajmo glasovat, dajmo na glasovanje. Glasujete, dvigujete roke 

za vse tri sklepe v paketu. V redu?  

Ploskanje. 

ŠINKOVEC: Mislim, da ste vsi za. 

Ploskanje. 

VAŠČANI: Ja … 



 

 5 

Ploskanje, žvižganje. 

ŠINKOVEC: Hvala.
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Krvave demonstracije 

 

Vaščani, policija, kamermani. 

 

 

Naj gre gor. 

Gor grejo. Banda. 

Hej. 

Hej. 

Pustite jih. 

Policaji. Hej. 

Dol vsi. 

Buuuuuhaaaa … Cigani, Cigani ….  

/Žvižganje./  

Aaaa …  

Hej, hej … 

Milicija, milicija. 

Buuuhhhaaaa … Cigani, Cigani … 

Buuuuuuu.  

Cigani … buuuuu ….  

Žvižganje. 

Pravna država. 

Žvižganje.  

Hej, hej … 

Snemaj, snemaj … 

Sramota … 

Vse je črno … 

Snemajte, sramota … 

To slikaj, to slikaj … 

se ne vidi, ej… 

Cigani, Cigani … Banda hudičeva, Cigane ščitite … 

Živijo. 

Živijo.  
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Ena, dva. 

Spustite nas. 

Hej, hej … hej … uaaa … 

Kaj boš, pizda ti materina … 

Cigani …uaaa … 

UAAAA! 

Ubij. Ubij. 

Uaaa … cigani …  

Policija! 

Ubij ga, ubij ga … 

Banda! 

Marš u kurac, po narodu udarte …  

Koji kurac po narodu udarte … 

Marš u pizdo materino … 

Uuuuuaaaa … Cigani … uaaaaa … 

Snemaj … 

Uuuuuaaaa … hej … uaaaaa … 

Tukaj smo, tukaj smo na … 

Čaki mal, čaki mal … 

Kurac! 

Hej, a si dobil … Hej, pizda ti materina …  

Žvižganje.  

Slikaj, jebemti mater … 

Hej!  

Ti boš mene branu … 

Slikaj … Kje je kdo, kje je kdo … 

Slikaj … 

U glavnem … 

Slikaj, pičku jim materinu … 

Jebemti, otroke … 

Dej, hej … 

Daj daj, pritisni, slikaj! 

Slikaj! 

Pizdu mater … 
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Oni nas ustrahujejo … 

Hej, hej … 

Banda … 

 … uaaa … banda … aaaa … uuuuu … slikaj, slikaj … aaauuuuu … kurbe … ubij … Cigani 

… ubij …banda …  

Žvižganje.  

Tamle, glej … 

Nazaj pejt, nazaj! 

Nazaj! 

Nazaj, dej ga … 

Pravna država  … 

… uaaa … aaaa … buuuu … aaaa … banda … aaaa … hej hej … nazaj ... banda … 

Jebem vam mater! 

Nazaj, nazaj … 

Policaji so prišli … 

Uit moramo … ne … uit moramo … u pizdu mater … 

Katastrofa … 

Slikaj … 

Sej mu ne bom nič naredil, sej mu nismo nič naredili, sej kurba stoji … Kje je pravna 

država?? ... Jebemti mater … Banda … Moji otroci so v strahu živeli, ne vaši … Glej ga, čist 

krvav je …  

Kaj … Gori? ...  

Hej, hej … 

Rešilca! 

Unga slikaj! 

Slikaj, slikaj! 

Gasilce! 

Gasilca! 

Prasice! 

Slikaj, hej! Slikaj ga … Jebemti kurbe … hej … Cigane, Cigani …  

Tišina! 

Tisto slikaj … Tole …  

Slikaj, slikaj, tole slikaj …  

Žvižganje. 
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Hej, ja … 

Banda … 

Da vam jebem … 

Jebemti mater … 

Dol s cigani, marš pizda … 

V Ambrus! 

Poslušajte!  

Rešilca! 

Tam … dej ga, prasice …  

Sej so ga odpeljali, sigurno … 

 

Opomba: če bi zmanjkalo govornega materiala, si izvajalci lahko pomagajo z izumljanjem 

svojih. V nadaljevanju je še ena serija, za vsak primer. 

 

Nnneeeee, ej! 

Ajde! 

Si … 

Uuaaa … 

Cigani, Cigani! 

Eeeej, eej … 

Milica! 

Daj se! 

Cigan … 

Uaaaa … 

Cigani … 

 … kaj … 

Fijuu … 

Noben … 

Fijuuu … 

Ej, snemaj, snemaj, snemaj … 

Vse je črno … 

Kurba, ste nabiti … 

Slikaj … 

Banda … 



 

 10 

Živijo … 

Snemal si … 

Daj … 

Aaaaa … 

Cigani! 

Eeeej! 

Ubij ga, ubij ga … 

Koji zdaj kurac … 

Po narodu udarte … 

Vii, viii … 

Eeeej … 

… Cigani … 

Kaj, pizda! 

Tukaj, tukaj … 

Snemaj! 

Eej, pa si dubu te … 

Pizda ti materna … 

Kaj, zakaj … 

Ubij jih … 

Daj ga sem … 

Slikaj! 

Jebem ti mater … 

Slikaj! 

Kje je kdo … 

Slikaj pizdarije … 

Pičku materinu … 

Dej, dej, zapiskaj … 

Slikaj … 

Cigani … 

Eeej, eeej … 

Eeej … 

Oooo … 

Aaaaa … 

Slikaj, slikaj Cigane … 
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Uuuuuuuuuu … 

Uuuuuuuuuu … 

Uuuuuuuu … 

Uuuuuuuuu … 

Ej! 

Fijuuu … 

Fijuuu … 

Ubij … 

Ubij … 

Ubij jih … 

Banda … 

Oooh … 

Oooh … 

Policaj … 

Nazaj pejte … 

Nazaj! 

Ubiiiij! 

Cigani! 

Ooooo … 

Oooo … 

Banda  … 

… baanda … 

… bandaaaaa … 

… moramo … 

… marš u pizdu materinu … 

Ne vredi … 

… naj, kurba, stoji na miru … 

… saj je pravna država … 

… jebem ti mater … 

… moji otroci so v strahu živeli … 

… un je dol padel … 

… čist krvav je … 

Čist krvav … 

… ej … 
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… ej … 

Slikaj! 

… slikaj … 

… slikaj ga … 

… jebem ti kurbe … 

… ej … 

Ej … 

… une, une slikaj … 

Une slikaj … 

Kurbe … 

Policaj … 

Jebo …  

… ti mater … 

… Cigani, lej, Cigani … 

… ej … 

… ej …  

… v Ambrus … 

Kam … 

… a znaš se borit … 
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Prekleta pravna država 

 

Vaščani, policija, kamermani. 

 

 

OKRVAVLJENI VAŠČAN: Prekleta pravna država. Jaz bi Hanžka sem postavil … Tle na 

ljudi it, tkole, tolčt s pendrekom … 35 let plačujem … za tale asfalt, za vsakega policaja, … 

plačujem pokojnino in vrtec … mene bo pa s pendrekom tepel. 

 

VAŠČAN: Cigane tam glej.  

VAŠČAN: Jaz sem prišel sem … 

VAŠČAN: Cigan. Čez tole ograjo … 

VSI: Ja, kaj je, kaj je … 

VAŠČAN: Bravo, bravo.  

VSI: Tišina! Ne, ne. Hej!  

VAŠČAN: Pravi teror! 

VAŠČAN: Denar zapravljate. Sramota v državi … 

VAŠČAN: Najprej me dej dol … 

VAŠČAN: Prej ste pravno državo udarili … 

VAŠČAN: Da vas ni sram! 
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Na barikade gremo od A do Ž 

 

Vaščani, Župan, Novinarka, Novinar, novinarji, kamermani. 

 

 

VAŠČAN: Na barikade gremo od A do Ž.  

VSI: Ja, takoj 

VAŠČAN: Sram me je, sram me je, pa prijavil jih bom atletski zvezi na dolge proge. 

VAŠČAN: Ha, ha … 

VAŠČAN: Nalog so izdali pa bežal … 

VSI: Ja, tako je, toooo, bravo… Ploskanje. … Če nima jajc, da se postavi, da naj spizdi … 

VAŠČAN: Mislim, da je spizdu.   

VAŠČAN: Z vlade, z vlade naj gre … 

VAŠČAN: Saj je … 

VAŠČAN: Ja, sej je … 

VAŠČAN: Kakšna vlada je to, da nima minister ... 

ŽUPAN: Pogovori, pogovori se začno, in pogovori ni nujno, da se v isti sobi in v istem kraju 

zaključijo.  

VAŠČAN: Tukaj se bojo … 

ŽUPAN: Pogovori grejo naprej, izjava je šla naprej … 

VSI: Tukaj se bojo, tukaj se bojo …  

VAŠČAN: A nismo vredni, da bi nam on to povedal! 

VAŠČAN: Plačilni nalog so nakazal … 

OSTALI: Ne, nisi vreden, ti si vreden, puši nam kurac, nič nisi vreden, ti si jim toliko vreden, 

da jim davke plačuješ …     

ŽUPAN: Komisarje so mogli pripeljat … 

VAŠČAN: Na POP TV-ju, če je blo slučajno, naj pokažejo …  

VSI: Bravooooo … Ploskanje, žvižganje. … bravoooooo …Toooooooo … 

ŽUPAN: Jaz to ne vem, jaz to ne vem … 

VAŠČAN: Jaz sem pa vidu na lastne oči … 

ŽUPAN: Jaz ne vem, kako so vozili in kaj je blo tam dol, jaz ne vem, samo takle skup ljudi, 

se marsikej tam lahko dogodi, lahko, pravim, lahko. 

OSTALI: Lahko se še večkrat, saj se bo še večkrat … 
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ŽUPAN: Treba je z izsledki počakat in najbrž bodo povedali, kaj se dogodi … 

VAŠČAN: Dva mrtva imamo, dva človeka v nezavesti … 

VAŠČAN: To ni zadosti, a ni to zadosti, me zanima, če bo v ponedeljek, ko bodo Cigani imeli 

zbor pred parlamentom, tudi tako stisnil rep, kot ga je danes. Me prav zanima. 

ŽUPAN: Takrat, takrat, ko so imeli tisti, ki so o nas govorili, da …  

VAŠČAN: Sej sm ti reku, da nisi … Čakej, tiho bodi!  

ŽUPAN: … da smo nestrpni, takrat ni blo nikogar, ki bi kej drugače rekel. Poglejte, televizija, 

tukajle so, posnemali so le to … 

VAŠČAN: Ja, ja …      

VAŠČAN: Nismo mi novinarji s televizije … 

ŽUPAN: Mi smo bili pa diskriminatorci, pa šunder brez imena, pa take stvari, pa kaj ni 

naredu. To je to.   

VSI: Ja, ja … to je to … stoprocentno … ja … A si upaš ime povedat … 

ŽUPAN: In mediji, kaj počnejo v takih trenutkih, ki jih imamo zdejle? Zdejle, in, in …. 

VAŠČAN: POP TV je povedal. 

VAŠČAN: Delajo, kar jim paše …  

VAŠČAN: Meni pa zmeraj višjo naročnino pobirajo. POP TV je kurac! 

VAŠČAN: Zato je pa Delo prepolovil naklado … 

VAŠČAN: Saj jo bo še, nič ne objavijo, nič takega ne objavljajo … 
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Roška, Roška 

 

Vaščani, Novinarka, Janša, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

VAŠČANI: … Roška, Roška, Roška …  Žvižganje. … uaaaaa … Buuuuuuuuu … Prasice … 

Cigani, Cigani, Cigani, Cigani … 

VAŠČAN: Ja, takole ti pricaplja … sej nismo vedli … 

VAŠČAN: Fantje, da vas ni sram …  

VAŠČAN: Čez naselje … prekleta banda … 

NOVINARKA: A si to posnel vse? A si posnel Janšo, ko … Se sliši, kako vpijejo? 

KAMERMAN: Ko je šel, ne?
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Župan ne daje izjav 

 

Vaščani, Vaščanka, Župan, Novinarka, Novinar, novinarji, kamermani. 

 

 

VAŠČANKA: Dol z županom!  

ŽUPAN: Tako, sam še skup padem. 

VSI pojejo: Da mi je ljubavi, da mi je ljubavi …  

NOVINARJI : Kaj ste se dogovorili konkretno, verjetno ste dosegli kakšen konkreten 

dogovor? 

ŽUPAN: Dogovorjeno je bilo, da dajejo izjave predstavniki vlade … 

NOVINARKA: Ampak vi ne morete … 

ŽUPAN: Ne morem, zato ker so še ostali noter, so še noter ostali … 

VAŠČANKA: Te ne spustimo dokler ne poveš… 

NOVINAR: Ali vam je nekdo ukazal, da ne smete dat izjave? 

ŽUPAN: Ja, dogovorili smo se tako, dogovorili smo se tako, da bo predstavnik vlade dal 

izjavo, če ne zdaj ta trenutek, pa malo kasneje, ne vem, kdaj. 

VAŠČAN: Prpica. Stolček se mu maje … 

NOVINARKA: Kaj se bo zdaj z Ambrušani dogajalo? 

VAŠČAN: Gospod župan, a me ti zastopiš? A boš povedal, kaj ste sklenili? 

VAŠČANKA: Vedno se nekaj dogaja, v tajnosti nihče ne pove resnice, vsi lažejo. Zdej je pa 

enkrat dovolj. 

ŽUPAN: Poglejte … 

VAŠČANKA: Mi smo župana volili zase, ne za Rome … 

ŽUPAN: Vse se je vedelo in vse se ve. 

VAŠČANKA: Ni res, ni res! 

VAŠČAN: Ja, ja, mi ne vemo … 

VAŠČANKA: Pa zdajle povej, če veš, kaj se ve, zdele … 

VAŠČAN: Danes so spet nastradali nedolžni ljudje … 

VAŠČANKA poje: Da mi je ljubavi, da mi je ljubavi … 

VAŠČAN: Nedolžen. Zakaj? Ne eden, trije … 

ŽUPAN: Poglejte, vprašanje ne naslavljate na pravo ime. 

VAŠČAN: Na koga pa? 
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ŽUPAN: Jaz sem bil zdajle v Stični, na kulturni prireditvi, prej … 

VAŠČANKA: Jaz sem bla pa doma. 

ŽUPAN: … tako kot ste bili tudi vi, pa ste bili tudi drugje, lahko bi tam bili, drugega vam ne 

morem povedat.  

VAŠČAN: Janša bi lahko dol prišel … 

ŽUPAN: Občina ima rešitev … 

VAŠČAN: Povejte, kaj ste se pogovarjali. 

VAŠČANKA: Vsi so iste svinje. 

VAŠČAN: Kaj je s sklepom občine v zvezi s Strojanovimi? 

ŽUPAN: Sklepi veljajo. 

VAŠČANKA: Se pravi, jih ne moremo še … 

ŽUPAN: Sklepi veljajo. Ste jih dobili. 

VAŠČANKA: Sklepi, kateri sklepi? 

VAŠČAN: Kateri sklepi? 

ŽUPAN: Občinski sklepi veljajo. Sklepi veljajo, ja. 

VAŠČANKA: Kateri?  

VAŠČAN: Romov v Ambrus ne bo, niti v občino, če veljajo sklepi. 

VAŠČANKA: Ni res … 

VAŠČAN: To je blo že pred 14 leti rečeno … 

VAŠČANKA: Saj jih ni blo.  

VAŠČANKA, VAŠČAN: Kako ne, če pa … če pa … 

VAŠČANKA: Ja, ne more policija 30 Romov zadržat, ampak mora prit v Ambrus pretepat 

domačine, ki so davkoplačevalci. 

VSI: Takoooo … bravoooo …  

VAŠČAN: Enemu moraš povedat … 

ŽUPAN: Ne morete eno občino ubogo za neko državo, jaz nimam ministra v rokah, jaz 

nimam predsednika vlade v rokah … 

VAŠČANKA: Zagovarjaš vlado. 

ŽUPAN: Ne zagovarjam ničesar. Jaz sem povedal, da greste lahko domov. Ni problema …  

VAŠČANKA, VAŠČAN: Ne bomo šli, mi ne bomo šli … 

ŽUPAN: Pa ne. 

VAŠČAN: Ne, pa ne. 

ŽUPAN: Tudi jaz …    

VAŠČANKA, VAŠČAN: Kje so trenutno Romi, ajde, po vaše Romi, kje so?  
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ŽUPAN: Ne vem, ne vem … 

VAŠČAN: Se pravi, mi bomo čakali … 

ŽUPAN: Ja prav, lahko sem z vami, pa čakamo.  

VAŠČANKA, VAŠČAN: V redu bomo pa čakali. 

ŽUPAN: V redu, če je tako boljše … 

VAŠČANKA, VAŠČAN: Če ne bomo pa pol … Bodo moral poklicat specialce iz cele 

Slovenije, da nas bodo trinajst taužend pregnal … Jaaa … Če ne, če ne … Kaj ste delal eno 

uro in pol, da ne znate povedat? Če kdaj pa zdaj smo … Zdaj gremo pa do konca … Če ne bo 

drugače, bo najbrž potrebno to naredit … Sej ne vemo, kaj bo zdaj … Mogoče bodo specialci 

prišli nazaj in bomo mi tisti, ki jih bomo dobili. Tako kot oni trije v Zagradcu … Ne vem, ne 

vem … Zdej gremo do konca … 

NOVINARKA: Imate kakšne ukrepe? 

ŽUPAN: Ne vemo, jaz ne vem! V Ivančni … 

VSI: Hej, hej! 

ŽUPAN: Ne vem … 

VSI: Povej! 

ŽUPAN: Država išče … 

VAŠČANKA, VAŠČAN: Zakaj pa državniki z nami nočejo govorit? Saj jih ne bi požrli. 

ŽUPAN: Zato, ker se že jutri barikade naprej delajo, vse mogoče, to morate vedet … 

VAŠČANKA, VAŠČAN: Ja, ja … zakaj se pa … 
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V roku 10 dni 

 

Vaščani, Bojan Tudija, podpredsednik Zveze Romov, Zoran Grm, novomeški svetnik, 

Šinkovec, kamermani. 

 

VAŠČANI: Ne, neee … 

VAŠČAN: Počakaj. 

VAŠČAN: Takoj zdejle … 

VAŠČAN: Takoj … 

VAŠČAN: V vojaška stanovanja v Ljubljani … 

VAŠČAN: V domove na Celovški … 

VAŠČAN: Vojaška stanovanja so prazna … 

VAŠČAN: K beguncem naj grejo … 

BOJAN TUDIJA: Spoštovane krajanke in krajani, prihajam iz Novega mesta in sem Bojan 

Tudija. Danes bi vam rad povedal, kar sem slišal od Romov, ki se nahajajo med vami. To so 

Romi, ki z vami živijo in verjetno bodo… 

VAŠČAN: Neeee, neee … Žvižganje. … Buuuu … To so Romi, ki nas ustrahujejo … 

BOJAN TUDIJA: Naj povem … 

VAŠČAN: Neeee, neee … Žvižganje. … Buuuu … 

BOJAN TUDIJA: Rad bi vam povedal, da so mi rekli takole: Romi so pripravljeni iti iz tega 

območja, ko jim bodo zagotovili iz državnega nivoja … lokacijo … 

VAŠČAN: Ja, ja … ne nakladaj … 

BOJAN TUDIJA: V roku desetih dneh, do takrat pa ne moremo obljubiti nič kakor samo to, 

da z naše romske strani ne bo nobene nasilnosti proti vam, nobenega nasilja. 

VAŠČAN: Kako ne? 

BOJAN TUDIJA: Predsednik krajevne skupnosti bodo tisti, ki vas bodo obvestili, kaj se je 

zgodilo. Mislim pa, da se bo v desetih dneh sigurno zagotovilo, kje bodo ti Romi. 

VAŠČAN: Za ta čas jih domov pelji. Tam naj grejo, kjer si bili.  

BOJAN TUDIJA: V šolo. 

VAŠČAN: Buuuuuuuuu … 

BOJAN TUDIJA: Tam kjer … V šolo … 

VAŠČAN: Buuuuuuuuu … 
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ZORAN GRM: Poglejte, poglejte, če boste tako, ne bomo nič povedali, ker me nekateri že 

poznate … 

VAŠČAN: Buuuuuuuuu … žvižganje … 

ZORAN GRM: Poglejte, če boste tako nadaljevali, ne bom jaz mogel nič vam povedat, kdo 

med Romi in Neromi, povedat, veste …. V roku desetih dneh, jaz obljubim kot Zoran Grm, 

Romi, sama država in občina, naj pritisne tiste, ki so bolj malo take visoke nivoje, da te Romi 

lahko dobijo drugo lokacijo, pa jih bomo tam preselili, sigurno. 

VAŠČAN: Kam bodo pa šli? 

VAŠČAN: Kaj si pa vi mislite? Kam? V Novo mesto jih dejte …   

ZORAN GRM: Jaz in predsednik krajevne skupnosti, midva sva se že pogovarjala … 

VAŠČAN: No v redu, prav. 

ZORAN GRM: Ne moremo, nimajo kam it. Otroke imajo majhne … 

VAŠČAN: To je sramota. Domov. Domov jih vzemi. K sebi domov. 

ZORAN GRM: Ja nimam kam, jaz imam majhne otroke. 

VAŠČAN, VAŠČAN: Zakaj so pa moral it od tukaj? Ker se ni dalo zdržat.  

ZORAN GRM: Ne morem. 

VAŠČAN: Ti imaš pa audija na leasing. 

ZORAN GRM: Ja, seveda imam … 

ŠINKOVEC: Dogovorjeno je bilo, da se verjetno danes zvečer pet, šest ljudi na takratnem 

zboru dobimo z ministrom Podobnikom, verjetno zvečer, ali v Ivančni, kje, to se bo še po 

telefonu dogovorilo. Prisotni naj bi bili minister Zver, minister Dragutin Mate, minister 

Podobnik, z ministrstva za pravosodje in pa verjetno še kdo. To lahko povem, kar smo se tam 

dogovorili.  

VAŠČAN: To ni bil namen.  

ŠINKOVEC: Zaradi varnostnih in ekoloških razlogov Romi tukaj ne morejo biti.  

OSTALI: To ste šele zdaj pogruntali. 

VAŠČAN: Mate naj da izjavo.  

VAŠČAN: Eni pa tle čakajo …  

ŠINKOVEC: Glejte, jaz ne bom, zdaj tukaj … 

VAŠČAN: Vemo, kam pa kaj … 

ŠINKOVEC: Zaprosu bom ministra, da vas informira okrog tega … 

VAŠČAN: Ja ja … pizda jim materna … 
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ŠINKOVEC: Ministru ne morem rečt prej, kot se vi ne strinjate. Verjetno bo pa zdaj okrog 

telefona, da se bomo zmenili. Sem bil na tehle pogovorih in res je, s kakšnim nasiljem ne 

bomo nič naredili. 

VAŠČAN: Bomo bomo, bomooooo … Žvižganje. 

ŠINKOVEC: Treba se je vzet nazaj, pa malo počakat na pogovore. Glejte, jaz sem že zdajle 

predlagal, iskali bomo kakšnega sogovornika... 

VAŠČAN: 12 let … 

ŠINKOVEC: ... kdo ima ključe od domov v Ljubljani za tele begunce? Bom probal dobit, kdo 

ima te domove čez … 

VAŠČAN: Na Celovški … 

ŠINKOVEC: … da se jih magari premakne proti gor … 

VAŠČANI: Buuuuuu … 

ŠINKOVEC: Bom probal dobit kakšne informacije, kdo je zadolžen za te domove, in če je 

prostor bomo probal pritiskat na ljudi, da jih vzamejo za nekaj časa, dokler se lokacija ne 

najde.  

VAŠČAN: To je romska problematika. To je en kriminal 

ŠINKOVEC: Moram še povedat, če ne bomo dobili tega dogovora, bomo morali … en 

kompromis bomo morali sklenit in se enega dogovora držat. Dogovorit se nekaj in kulturno se 

držat takega dogovora. 

VAŠČAN: Lojz! 

 



 

 23 

09 

Kaj počnejo novinarji? 

 

Mate, Vaščani, novinarji, Šinkovec, policija, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

MATE: Dober večer želim, kako smo? 

POLICAJ: Dober večer. 

TELESNI ČUVAJ: Novinarji, kam gremo pa novinarji? Ne ne, ne morete naprej, ne ne, kar 

počakajte tukaj … o, mir …  

VAŠČANI: Buuuuuuuuuuuuuuu …  

ŠINKOVEC: Prosim, tišina, tišina. Povedal vam bom, kako bodo potekali nadaljnji pogovori, 

dogovori, in seveda tudi okoli rešitev. Lepo prosim, da prisluhnete. 

VAŠČANI: Ja, sej bomo.  

MATE: Dober večer, oprostite, ker ste dolgo časa čakali. Na žalost sem bil izven Ljubljane in 

nisem mogel priti prej. Predlog, ki ga imamo v tem trenutku, je takšen, da pridejo vaši 

predstavniki sem in se skupaj s predstavniki romske skupnosti, ki živi tukaj, da se 

dogovorimo za predlog, ki je bil izoblikovan in pripravljen. Upam, da bo predlog takšen, da 

ga boste lahko sprejeli vi vsi in tudi seveda romska skupnost ter da bomo rešili to situacijo, ki 

je tukaj nastala. Predlog je takšen, da bomo lahko takoj v tem hipu rešili situacijo in potem 

poiskali tudi trajno rešitev, ki bo, upam da, sprejemljiva za obe strani. Tako da bi prosu, da 

vaši predstavniki pridejo sem, da se dogovorimo o tem predlogu in da vas s tem seznanijo, in 

upam, da bomo to zadevo hitro rešili, tako da boste lahko šli danes domov in da boste 

zadovoljni s predlagano rešitvijo. 

VAŠČANI: Bravo, bravo … Ploskanje.   

MATE: So vaši predstavniki tukaj? 

VAŠČANI: So ja, so …  

MATE: Predlagam, da se umaknemo, da ne bo težav. 

TELESNI ČUVAJ: Gremo, gremo nazaj … Gremo, gremo stran … 

MATE: Tukaj nekje se umaknimo. Jaz bi prosu, da nas spustite, da lahko gremo skozi. 
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Romi prespijo to noč 

 

Mate, Vaščani, novinarji, Šinkovec, policija, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

MATE: Še enkrat dober večer, jaz upam, da me vsi slišite. 

VAŠČANI:  Slabo, slabo, bolj glasno. 

MATE: Slabo? A lahko bolj glasno date? Zdaj pa prosim za malo tišine, da boste lahko slišali, 

kaj smo se dogovorili. Jaz sem predstavil predlog vašim predstavnikom in predstavnikom 

Romov, opravil sem tudi daljši pogovor z celo skupino Romov, ki živijo na tem območju. 

Sprejeli so predlog, ki sem ga predlagal, predlog pa je sledeč in nekako upam, da ga boste tudi 

vi sprejeli in da ne bomo imeli težav nadaljnjih. Romi ostanejo danes tukaj in prespijo, jutri... 

VSI:   Neeee, neeee … Žvižganje.  

Tiho, tiho … Svinje …  

Neee, neeeee, neee …  

Počakaj …  

Tišina! …  

Naj pove do konca …  

A ste živali ali kaj ste …  

Naj do konca pove … 

MATE: Jutri zjutraj … A lahko samo malo, lepo prosim, če hočete izvedet, ne … 

VSI: Naj pove do konca. 

MATE: Jutri zjutraj bodo pripravili vse svoje stvari in se odpeljali iz tega zaselka. Dobili 

bodo neko začasno rešitev za tri tedne, v tem času bo vlada našla dokončno rešitev in ne bodo 

se več vrnili v ta zaselek, kjer se zdaj nahajajo. 

VAŠČANI: Jaaaaaaa,  jaaaaaaa … Ploskanje. 

Mate … Jaaa, too, tooo …  

Gremo … 

MATE: Lahko povem do konca … V času od sedaj do zjutraj bo ostalo nekaj policijskih enot 

… samo malo … in se bo nahajala izven območja vaše občine, potem pa bodo prišli še enkrat, 

vzeli in pobrali stvari, ki jih trenutno ne bo mogoče odpeljati. In tukaj ne bodo več živeli, 

ampak bodo živeli na nekem novem prostoru. Glede vseh ostalih vprašanj, lastnine in tako 
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dalje, bo država uredila z njimi, tako da to ne bo več težava, s katero se boste vi ukvarjali na 

tem prostoru. Zdaj pa bi prosil še enega od vaših predstavnikov, da vam pove nekaj besed.     

VAŠČANI: Hvala lepa.Tooo, bravooo … Ploskanje. 

ŠINKOVEC: Spoštujte dogovor, in da pustimo to lastnino nedotaknjeno. Pustimo to lastnino 

nedotaknjeno, bodimo kulturni in se danes lepo razidimo, gremo domov, v dvorano, v 

Ambrus, v dvorano in naprej se dogovorimo za postopke. Da ne bomo tukaj neumnosti počeli.   

VAŠČANI: Prav! Tooo, bravooo … Ploskanje. 

MATE: Jaz vas bom zdajle zapustil. Upam, da boste šli, tako kot je vaš predstavnik dejal, 

domov in da bodo zadeve tekle, kot je bilo obljubljeno. Hvala, lahko noč. 

VAŠČANI: Hvala lepa. Bravooo … Ploskanje. 
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Segli smo si v roke, tako kot je pri njih običaj 

 

Mate, Vaščani, novinarji, policija, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

NOVINARJI: Gospod minister, eno izjavo bi prosili. Lahko poveste torej še enkrat, kaj ste 

jim predlagali? 

MATE: Ja, predlog je bil dokaj enostaven, romska skupnost je izrazila po večih različnih 

kanalih željo … 

VAŠČANI pojejo Zdravljico: … da koder sonce hodi …  

MATE: … da se preseli iz tega območja, kjer je življenje nevzdržno, zaradi tega smo 

pripravili v vladi predlog, jaz sem potem prišel sem, da ta predlog poskušam predstavit vsem 

stranem, predlog je takšen, da Romska skupnost  danes ostane tukaj … prespi, jutri zjutraj 

bodo pobrali svoje stvari in odšli bodo na drugo lokacijo …  

Vaščani ploskajo.    

MATE: … kjer bodo začasno nastanjeni. V roku dveh do treh tednov bo vlada poiskala 

pravno rešitev za njihovo nastanitev… 

MATE: … ki bo v nekem naselju, ki bo malo na samem, cesta bo blizu, v gozdu bo … 

MATE: … tako da bodo lahko živeli v skladu s svojimi običaji in navadami. 

MATE: Romi so sprejeli ta predlog, tako da jutri zjutraj bo romska skupnost od tukaj odšla na 

drugo lokacijo, ki se nahaja v občini Postojna … 

MATE: … gre za bivši azilni center … 

MATE: … ne gre za center za tujce, to posebej poudarjam, oni bodo živeli v tisti stavbi stare 

vojašnice na levi strani ceste, če se po stari cesti približujete mestu … 

MATE: … kjer imamo še vedno nekaj ljudi s statusom azila iz časov vojn na Balkanu … 

MATE: … tam jim bomo mi priskbeli, se pravi, postavili jim bomo postelje … 

MATE: …  dobili bodo posteljnino in pripeljali bodo svojo osebno lastnino, ki je premična. V 

času od dveh do treh tednov bomo našli primerne rešitve. Komisija …   

MATE: … za romske pravice in za vprašanja Romov se bo …  

MATE:  … sestala že v ponedeljek, vodil jo bo predsednik minister Zver … 

MATE: … in tam se bodo potem izoblikovale nadaljnje … 

MATE: … rešitve, ki bodo predstavljene romski skupnosti, ki je živela tukaj … 
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MATE:: … in skupaj bomo potem, upam, da našli v dveh do treh tednih trajno rešitev, in 

sledili bomo tem dogovorom, tako da jaz mislim, da smo zadevo pripeljali na nek kultiviran 

način do točke, kjer sta zadovoljni obe strani. 

MATE:: Rešitev ni idealna … 

MATE:: … seveda pa bomo tudi vmes reševali vprašanje lastnine, ki je tukaj, in vse bomo 

poskušali v enem paketu rešiti. 

NOVINARJI: Gospod minister, a se ne bojite podobnih … A se ne bojite, da bi to 

vzpodbudilo še druge krajane na Dolenjskem, da bodo … 

MATE: Ne, jaz mislim, da ne, zato ker smo se lotili tega primera zelo previdno … 

MATE:: … in bomo … tukaj gre za eno zelo specifično situacijo. Zakaj takšni predlogi? Ne 

samo zaradi napetosti med lokalnim prebivalstvom, če tako rečem …  

MATE: … in romsko skupnostjo, gre za … 

MATE: … problem pitne vode in zajetij pitne vode, ki se nahajajo na tem območju, in zato je 

to unikatna rešitev, ki jo bomo na tak način rešil, hkrati pa je še druga stvar, ki je izredno 

pomembna … 

MATE: … to da je romska skupnost sama izrazila … 

MATE: … interes, da gre iz tega prostora in da živi v miru … 

MATE: … na nekem prostoru, kjer lahko živi v skladu s svojimi običaji. 

MATE: Ti dve zadevi sta ključni, da smo lahko prišli do te rešitve, nikakor pa ne želim in 

upam tudi, da ne bo prihajalo do tega, da bi … 

MATE: .. poskušali kjerkoli drugje … 

MATE: … in iz kakšnih drugih razlogov izsiljevati takšno rešitev. Rešitev je možna samo 

dogovorno, zato sem jaz predlog najprej predstavil predstavniku ali pogajalcu obeh skupin … 

MATE: … potem sem se pogovoril najprej z romsko skupnostjo … 

MATE: … in podrobno razložil vse podrobnosti, oni so potem to sprejeli … 

MATE: … podali smo si roke, tako kot je to pri njih običaj … 

MATE: … in šele potem sem to rešitev predstavil meščanom vasi. 

NOVINARJI: Še to mi povejte, a policija bo tle ostala? 

MATE: Policija bo ostala na tem prostoru, ne v takšnem obsegu in s temi silami, ostalo bo 

nekaj patrulj, zato da zagotovimo … 

MATE: … da ne bi slučajno … 

MATE:: … zaradi vroče krvi na katerikoli strani prišlo do kakršnihkoli težav … 

NOVINARJI: Tudi jutri ostajajo še tukaj? 
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MATE: Ostanejo tukaj, dogovorjeno je, da bodo odnesli svojo lastnino, Romi, ki to želijo, z 

vozili, prišli bodo v spremstvu policijskih … 

MATE: … vozil, ne zato, da bi karkoli onemogočali … 

MATE:: … predvsem zaradi tega, da jih pripeljemo na lokacijo in da pridejo tja, da jih 

nastanimo … 

MATE: … potem pa se bodo svobodno gibali, seveda  … 

MATE: … potem bo tukaj ostala še vedno prisotna policija, zato ker smo Romom … 

MATE: … zagotovili, da …  

MATE:: … se njihova lastnina tukaj, kar ostane, ne bo uničevala, ne bo poškodovana, tudi to 

sem povedal občanom vasi … 

MATE: … ki se s tem strinjajo, njihovi predstavniki so rekli, da … 

MATE: … bodo naredili vse, zato tudi gredo nazaj, na srečanje v dom, kjer bodo zagotovili 

… 

MATE: … da se lastnina… 

MATE: … Romov ne bo uničevala, pozneje, ko bomo našli trajno rešitev, se bodo prebivalci 

tega romskega zaselka … 

MATE: … preselili na drugo lokacijo in prišli še enkrat sem, vzeli … 

MATE: … vse tiste stvari, ki mislijo, da jih lahko še odpeljejo na to lokacijo, če bo potrebno, 

jim bomo pri tem pomagali in seveda potem bomo uredili tudi vse …    

MATE: … lastniške odnose, tako da ne bo … 

MATE: … nihče prikrajšan glede svoje lastnine. 

MATE: Mislim, da bo ta predlog, ta rešitev takšen, da bo lastnina …  

MATE: … tega področja prešla v last občine, ali države, ali nekoga, tako da bo trajno 

zagotovljena … 

MATE: … varnost vodnih zajetij, ki se nahajajo na tem območju … 

NOVINAR: Pravite, da ste prepričani, da ne bo prišlo do pogromov, imam podatke, ki 

pravijo, da v Bučni vasi že pripravljajo podobno…  

MATE: Ne, jaz nisem rekel, da sem prepričan, rekel sem, da upam, da tega ne bo, pogromov 

ne bo in ne morejo biti.  

MATE: Živimo v demokratični državi, kjer se moramo pogovarjat. 

MATE: Današnji dogovor je možen samo izključno zaradi tega, ker se obe strani strinjata, s 

tem, da … 

NOVINAR: … Da pod pritiskom mase ... 

MATE: … če se, če se … tudi to je delno res, kar ste rekli, vendar … 
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MATE: … jaz mislim, da … 

MATE: … smo našli neko rešitev, ki bo lahko trajna in gre predvsem za … 

MATE: … problem, ki se nahaja na tem območju glede zajetij pitne vode … 

MATE: … ki so seveda potencialno ogrožena zaradi različnih dejavnikov in načinov 

življenja, ki se pač dogajajo na tem prostoru. Drugje takih zajetij ni in zato seveda … 

MATE: … nima čisto nobenega smisla, da bi nekdo poskušal s kakšno silo … 

MATE:  … delat takšne in podobne zadeve. Romi so … 

VSI: … državljani Republike Slovenije … 

MATE: … in imajo enake pravice kot ostali državljani in policija bo zagotovila njihovo 

varnost, tako kot varnost drugih državljanov Slovenije … 

MATE: Nas pa čaka veliko dela, ne samo na področju policije, mi smo zadnji, ki … 

MATE: … pridemo potem na teren in rešujemo zadeve … 

MATE: … veliko drugih inštitucij v Sloveniji bo moralo narediti bolj odločne in pomembne 

korake, da bomo lahko vzpostavili takšne pogoje, kjer bo lahko neka lokalna skupnost in 

romska skupnost živela v sožitju. 

MATE: Imamo takšne primere dobre prakse … 

MATE: … v Prekmurju in lahko bi jih imeli tudi kje drugje, zato morajo vse inštitucije … 

MATE: … delati trdo in rešitev ne bo možna čez vikend.  

MATE: Ne bo možna z rokava jo potegnit, ne bo možna v pol leta … 

MATE: … treba bo načrtno delat, na veliko vprašanjih, in kot veste, vlada … 

MATE: … pripravlja tudi zakon o Romih, ki bo pripomogel k temu, da se bodo 

institucionalno te zadeve začele reševat. 
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Zadovoljni smo, da bolj ne bi mogli bit 

 

Vaščani, novinarji, Šinkovec, kamermani 

 

 

NOVINARJI: Kje so pa zdaj predstavniki teh …? No, povejte, kako ste zadovoljni … Samo 

malo, če se obrnete bolj na kamero, prosim … Kako ste zadovoljni s to rešitvijo? 

ŠINKOVEC: Ja, če je ta rešitev resnična, smo tako zadovoljni, da bolj ne bi mogli bit. Mi smo 

res … rešitev, ki smo si jo samo želeli, vse te čase, ves ta čas, ko smo delali na tem, da se 

premaknejo Romi iz tega kraja, smo si lahko samo želeli takšno rešitev. In jaz bi pozdravil to 

rešitev in se zahvalil gospodu Mateju, da je najdel tako rešitev, ki je, zgleda, sprejemljiva tudi 

za Rome. 

NOVINARJI: Kaj pravite, je pravzaprav pravi razlog, zakaj ste želeli, da Romi odidejo?   

ŠINKOVEC: Prvič zato, ker so … iz varnostnih razlogov, ker so nevarni ljudje, ker take 

stvari počnejo tle, da smo mi bili v strahu živeli. Drugič, ker je nad vodovarstvenim, nad 

Globočcem, in če ste kaj pogledali, tukaj v bližini je vse požgano, ker so kurili avtomobile, 

gume in spodaj je pa pitna voda, izvir pitne vode. In to za velik konec Suhe krajine.   

NOVINARJI: Ali lahko zagotovite, da se z njihovim premoženjem, dokler so odsotni, ne bo 

nič zgodilo? Baje je včeraj, pred dnevi zagorela baraka? 

ŠINKOVEC: No, jaz bom dal vse sile, da se to zgodi, da bo ostalo tako, kot je. Mi se bomo 

zdajle zbrali v Ambrusu in bom ljudi posvaril in pripravil na to, da bo to tako.   

NOVINARJI: Torej lahko zagotovite, da ne boste več delali nobenih problemov, da se boste 

zdaj tukaj razšli in da ne bo nič nasilnega se zgodilo? 

ŠINKOVEC: Normalno, z veseljem, to si upam rečt in ljudje bodo to potrdili. Mi nismo 

nasilni, mi nismo bili proti Romom kot Romom, mi smo bili proti nasilju, proti temu, ker nam 

uničujejo vodno zajetje, in zaradi tega smo se tudi upirali. Nam je prišlo čez glavo in smo se 

mogli enkrat dvignit. Ker kot ste vidli, če pogledate nazaj, vlada do zdej ni našla rešitve, 

dokler nismo pritisnili z vso močjo in se je rešitev najdla. 

NOVINARJI: A lahko še ime poveste, prosim? 

ŠINKOVEC: Šinkovec Alojz. 

NOVINARJI: Alojz, predsednik krajevne skupnosti. 

NOVINARJI: OK, hvala. 
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Ja, zadovoljni smo in nismo zadovoljni 

 

Novinarji, Mirko Strojan, kamermani. 

 

 

NOVINARJI: Kako ste zadovoljni s to rešitvijo? 

MIRKO STROJAN: Ja, zadovoljni, zadovoljni smo. Glejte, nismo bili čisto zadovoljni, ali je 

sila, moramo. 

NOVINARJI: Koliko vas pa je tukaj? Koliko se bo ljudi preselilo? 

MIRKO STROJAN: Enih 20.  

NOVINARJI: Pa verjamete tem obljubam, da vam bo vlada našla res trajno rešitev po treh 

tednih? 

MIRKO STROJAN: Ja, kokr je reku, jaz mu verjamem. 

NOVINARJI: Mhm, in kaj če ne bo? Kaj če vas bodo kar pustili v tistem domu? 

MIRKO STROJAN: Če nas bodo pustili, bomo mi kar sami odšli ven iz tistega doma, tri 

tedne bomo počakali, potem bomo pa videli. 

NOVINARJI: Boste nazaj sem prišli? 

MIRKO STROJAN: Ja, če ne bo rešitev, da ne bodo dali drugo lokacijo, bomo prišli nazaj. 

NOVINARJI: Spet nazaj, pa čeprav je taka situacija, da bi spet lahko prišlo do nasilja s 

krajani? 

MIRKO STROJAN: Ja, seveda, ko je to last, naša zemlja. 

NOVINARJI: Ok. Ma še kdo? Aja, sej noben več ne snema.  

NOVINARJI: Vi ste Mirko Strojan. 

MIRKO STROJAN: Mirko Strojan.  

MIRKO STROJAN: Moramo na silo it, boš al ne boš, bolje it kot pa v grob ali pa 30 let 

zapora.  

 

 



 

 32 

14 

Živijo, mali junaki 

 

Drnovšek, Elka, Otroci, Romi, anonimni posamezniki, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

ELKA: Veste, kako je to, z otroki, sama sem. 

DRNOVŠEK: Ja, vem, da je hudo. 

ELKA: … vaš otrok, kaj se to dela … 

STROJANOVA: Daj, daj … 

DRNOVŠEK:  Nč ne, bo še veliko dobrih stvari, ki bojo pomagal, boste videl. 

ELKA: Sej vidte, kaj se tu dela, otroci sami, moža sem zgubila, vidite, sama sem tukaj živela, 

na svoji zemlji sem živela, svojo zemljo sem imela. To je naredil župan, da se ni upal že prej 

to naredit, komaj zdaj se je, pozimi, sem mu rekla, da bi se to dalo spomladi … Živijo … 

DRNOVŠEK: To ni ničemur podobno …  

ELKA: … sej vidite, kaj se tukaj dela … 

DRNOVŠEK:  Saj že peljejo zdajle, kontejner. 

ELKA: To je hudo zame … Smo rekli, mi se žrtvujemo, pa vidimo, da ima besedo. Kaj 

imamo od teh praznikov, nič.   

DRNOVŠEK: Nekaj malega bomo uštimal, boste videl. Bo šlo na boljš, včasih pridejo stvari 

popolnoma na slabše, da slabše ne morejo biti.  

ELKA: Veste kaj, oni mi je rekel, da barake bodo pustili. 

DRAŽEN: Zdravo, pozdravljen. 

STROJANOVA: Dej še ti rokico predsedniku.  

ELKA: Da, v barakah sm jaz …  

DRNOVŠEK: Živijo … 

STROJANOVA: Si vprašal? 

DRNOVŠEK: … mali junaki. 

Strojanova v ozadju nekaj pripomni. 

ELKA: Ta prvič je rekel, da bojo barake pustili, da bojo notri otroci, pol pa bajte. 

DRNOVŠEK: Ja…  

ELKA: Ko so šle barake na tla, ko so nam rušili, so rekli ljudje, če lahko, pa sem rekla, naj me 

gor pustijo, jaz sem v barakah, ko so grdo delali, potem pa niso pustili, da pridejo novinarji … 
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STROJANOVA: … Lovci so lovci … Poglej, kaj ti je predsednik prinesel. To bom dala pa 

mami, ja. 

DRNOVŠEK: Kaj vam zdaj ponujajo eno hišo pri Ljubljani? 

STROJANOVA: Čak, čak … počakaj. 

STROJANOVA: Ta, ta … Čaki. 

STROJANOVA: Kaj so že v sobi pol? 

ELKA, STROJANOVA: Kje pa, kje? 

DRNOVŠEK:  Bomo to rešili. Tukaj je pa takšen plinski gorilnik. 

ELKA: Ja, ja … 

DRNOVŠEK:  … pa petrolejka, pa sveče, pa vse to … 

ELKA: Hvala, hvala, hvala. 

STROJANOVA: Bom jaz nesla tja. 

DRNOVŠEK: Bo potem Marjan skupaj sestavil in pokazal. 

ELKA: Sicer pa, čakaj, to bi mogla policija … 

Strojanova iz ozadja nekaj pripomni. 

ELKA: … zakaj je policija na strani, sej je policija zato … Sandi … 

DRNOVŠEK: Gremo potem skupaj. 

ELKA: Ja, kar pejte, fantje pa naj ostanejo … Nč … Kontejnerji grejo, ja …  
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Ste vi ljudje? 

 

Vaščani, anonimni posamezniki, Drnovšek, telesni čuvaji, kamermani. 

 

 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: A ste končno pršli še krajane pogledat.  

DRNOVŠEK: A zdaj boste še mene pretepli? 

VAŠČAN 1: Kdo je koga tepu? 

VAŠČAN 2:  Počakaj! Noben civil ni še Cigana udaril … 

VAŠČAN 1: Najcivilnejše … 

VAŠČAN 2: Boste še nas udaril? 

VAŠČAN 1: Sramota, Drnovšek. 

VAŠČAN 2: Sramota, Drnovšek, sramota. Dva smrtna primera imamo. Taka država je. 

DRNOVŠEK: A zdele hočte, da zmrznejo, ženske in otroci? 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Imajo, imajo, v Postojni imajo … Zakaj nimate komande, da bi 

reku, na, jih bomo tukaj dali … 

DRNOVŠEK: A pa rajši jih pustite, da počasi zmrznejo? 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Pa naj, pa naj. Ni res, oni izsiljujejo … 

DRNOVŠEK: Ma, kaki … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Kaj ne izsiljujejo, ni res! 

DRNOVŠEK: Za božič, zdele, za božič. 

VAŠČAN 1: Jaz bom živčni zlom dobil.  

DRNOVŠEK: Tam bodo pa oni zmrznili.  

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Zakaj pa niste do zdej ničesar rešili? Imel ste dovolj časa, dovolj 

dolgo ste bili na oblasti, zdej ste predsednik, pa niste nič rešil. Kontejnerje ste pripeljal, a to je 

rešitev? 

DRNOVŠEK: Povsod drugje... samo pri vas je problem... 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Še zdej je človek v kliničnem centru v komi. V vas je problem, ker 

še do zdej niste našli rešitve. 12 let to traja, pa ni nihče … 

DRNOVŠEK: Kriminalci so, kriminalci, nobeden jih ne zagovarja … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Zakaj, kaj pa so? Vi jih zagovarjate, vsi jih zagovarjate, kaj da ne 

…  

DRNOVŠEK: Treba jih je prijet … 
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VAŠČAN 1: Poglejte, Drnovšek, samo en primer …  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1:  Dve leti pa pol, maja, 15., je bil ustreljen … 

DRNOVŠEK: Ampak ženske pa otroci pa niso. 

VAŠČAN 2: A ste poskrbel zanje?  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1:  Dve leti pa pol je minilo od 15. maja, je bil človek ustreljen, pa še 

zdej ima kroglo noter, samo zaslišan je bil, tudi postopka ni bilo … 

DRNOVŠEK: To je absolutno slabo in se strinjam … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1:  Tako je. 

DRNOVŠEK: Tako ne more bit. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1:  In potem nam je naenkrat prekipelo. 

DRNOVŠEK: Ampak ženske in otroci zato niso nič krivi. 

VAŠČAN 1:  Izkoriščajo otroke … 

VAŠČAN 2: Nismo mi socialna služba. 

VAŠČAN 1:  … za dosego političnih ciljev. 

VAŠČAN 2: Posiljujejo … 

VAŠČAN 1: Gospod Drnovšek … 

DRNOVŠEK: Ni res. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Svoje otroke posiljujejo. Posiljujejo jih. 

VAŠČAN 2: A nimajo boljšo lokacijo zdej tam? 

VAŠČAN 1: A je to rešitev? A je to rešitev? 

VAŠČAN 1: A imajo boljšo? 

DRNOVŠEK: Glejte, glejte …  

VAŠČAN 2: Ne pa na tistih grmadah.  

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: A je treba ravno nad zajetjem pitne vode …  

DRNOVŠEK: Poslušajte, poglejte, jaz sem včeraj poslal svoje odposlance in so govorili 

dolgo cajta z mamo Strojan in jo skušali prepričat, da gre v Postojno v center nazaj, z otroki, z 

vsem … 

VAŠČAN 2: No, pa zakaj se tako ne pogovarjamo? 

DRNOVŠEK: Pa jim ni ratalo. Potem sem rekel, dajte ji telefon, bom jaz z njo govoril. In sem 

govoril z njo dolgo po telefonu in jo prepričal, naj gre v Postojno v center, ker zdaj ni druge 

možnosti na kratki rok. Ampak ona pravi, jaz tukaj raje umrem in živa ne grem. Nas bojo, 

sam nas, me bojo odnesli. In sem dolgo z njo govoril in zdajle sem ji spet rekel, pa ne. 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Potem jih pa v kontejner naložite. 
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DRNOVŠEK: Ampak, ampak poglejte, če je taka situacija, sem rekel, za božič, za novo leto, 

pa ne moremo. 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Ne, neee … 

DRNOVŠEK: … jih pa ne moremo … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Ne, neee … 

DRNOVŠEK: … da bodo tukaj na mrazu zunaj umrli. Zaradi tega jim dejmo vsaj toliko 

pokazat … kot ljudje … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Še starih božičev, mi jim želimo srečen božič. 

DRNOVŠEK: … A ste vi ljudje al kaj ste? 

VAŠČAN 1: A lahko govorim?  

VAŠČAN 2: Čakaj malo … 

DRNOVŠEK: A ste vi ljudje?  

VAŠČAN 2: Poslušte … šššš … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Lepo je rekel minister Podobnik, da je dovoljeno, dogovorjeno do 

spomladi s centrom v Postojni, zakaj pa ne gredo? Trmasti so pa izsiljujejo  Zakaj ne gredo? 

DRNOVŠEK: Dobro, ampak zakaj so pa zdele porušili pred božičem? 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Že 12 let to traja! 

DRNOVŠEK: Zakaj pa zdej, je blo to treba? 

VAŠČAN 2: 12 let, ej! 

DRNOVŠEK: A zdele je pa treba glih pred božičem, na mraz, to pa … 

VAŠČAN 1: 12 božičev je šlo mimo. 

DRNOVŠEK: Ja, pa to se je … nardilo … 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Mi smo napeti že dva meseca.  

DRNOVŠEK: Ampak, ampak … 

VAŠČAN 1: Tuki ne bo šlo. 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2:  Pa dajte jih vi prepričat, da gredo za božič lepo v Postojno, v lepe 

prostore, tople.  

DRNOVŠEK: Saj sem poskušal, pa mi ni ratalo. 

VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: No, to se pravi, da so tudi oni pokvarjeni. Imamo šest primerov, 

dva smrtna, to sploh ne bomo več prenašal, pol boste spet govoril, da povzročamo nestrpnost 

… 

DRNOVŠEK: Glejte, glejte, saj tisti kriminalci so tam … 
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VAŠČAN 1, VAŠČAN 2: Nas ne boste prepričal, nas ne boste prepričal. Okrog se sprehodite, 

tamle gor, pejte se sprehodit tamle gor, boste videl, kakšen svinjak je. Skoz govorite 

voda,voda, voda … 

VAŠČAN 1: Poglejte, po televiziji je rekla, da žrtvuje enega sina, samo da bo enega ustrelil. 

On je rekel, da bo Zagradec zgorel, da bo Ambrus, in je vse tiho. 

VAŠČAN 2: Zavedajte se, da Elka izkorišča in posiljuje svoje otroke za dosego nekaterih 

ciljev. 

VAŠČAN 1: In to političnih. 

VAŠČAN 2: In to političnih.  

VAŠČAN 1: Točno tako. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Elka  jih izkorišča, svoje otroke, in je pripravljena … 

VAŠČAN 1: Zakaj pa otroke socialna ne pobere? 

DRNOVŠEK: Političnih? Bodite resni. Kaj ma pa ona s politiko? To so neumnosti. To pa ni 

resno.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: To niso neumnosti. Nobene neumnosti niso. Tóle so neumnosti. To 

so velike neumnosti. 

DRNOVŠEK: A ste vi ljudje? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Smo. 

DRNOVŠEK: A res? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Pošteni ljudje, delovni, pošteni.  

DRNOVŠEK: Ja … in boste pustili otroke in žensko, da tam zmrznejo … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Pošteni davkoplačevalci smo, mi vas plačujemo. 

DRNOVŠEK: Ja, ja. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Pošteni davkoplačevalci, mi vas plačujemo.  

DRNOVŠEK: Ja, saj, saj, saj …  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi vas plačujemo in boste za nas delal. 

DRNOVŠEK: … vas ne skrbi, da nas zdaj cela država gleda? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Seveda. 

DRNOVŠEK: Ja. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Seveda bo. 

DRNOVŠEK: Ja. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Tud upam, da bo. Ne gre drugače.  

DRNOVŠEK: Kar vzamete jo … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ne gre drugače, ne gre drugače … 
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DRNOVŠEK: Vzemite, vzemite, vi boste država. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Tud plačujemo, plačujemo vas, da ste vi država. Res, res, brez 

zajebancije, samo neki smo trpeli, taktizirali, sej bo boljš, sej bo boljš, žal res, potem nas pa 

obsojajo … 

DRNOVŠEK: A vi jim ne pustite, da so v kontejnerjih čez božič in novo leto … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ne, ne, mi jim želimo vse dobro, ampak naj gredo … sej imajo 

prostore … kaj če mu kontejner če ima zidan prostor … 

DRNOVŠEK: A, to pa nočejo. Pravi, da bo raje umrla.  

VAŠČAN 1: Trmasti so. 

DRNOVŠEK: In zdaj naj na oči cele Slovenije in celega sveta, tukaj, da bodo za božič in 

novo leto zmrznili.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ni se treba zgovarjat na božič. Božičev je blo že veliko, pa nismo 

imeli nič od tega. 

DRNOVŠEK: To je božič. 

VAŠČAN 2: Glejte, gospod Drnovšek, stvar je taka, dva človeka … 

DRNOVŠEK: Kaj mislite, kaj mislite … 

VAŠČAN 2: … sta že umrla … 

DRNOVŠEK: … kaj mislite … 

VAŠČAN 2: … kaj, ko še eden umre, kaj bomo pol? 

DRNOVŠEK: … da bi Kristus rekel na to, kar vi zdejle govorite?  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ni treba govort o Kristusu. 

VAŠČAN 1: Kristus je zagovorjal kriminalce. On je kriminalce zagovarjal. Sej poznate te 

stvari. 

DRNOVŠEK: Se pravi, ste vi proti Kristusu? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi smo zelo krščanski ljudje … 

DRNOVŠEK: Ni videt, ni videt … 

VAŠČAN 2: Mi nismo budisti … 

DRNOVŠEK: Ni videt. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi nismo budisti, hinduisti … 

DRNOVŠEK: Ni videt.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Zelo krščanski. 

DRNOVŠEK: Daleč od tega. Sam v besedah … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: No prav …  

DRNOVŠEK: … ne pa v srcu. 



 

 39 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: … potem pa daleč od tega, da bodo te kontejnerji gor prišli … 

VAŠČAN 1: … naj gredo tam, od koder so prišli … 

DRNOVŠEK: Ja, seveda, saj ste vi tukaj oblast, a ne? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ja, ja, bom tud jaz tako plačo dobil … 

DRNOVŠEK: Ja, ulica, kar ulica … Kaj bodo pa še drugi rekli … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Potem bodo pa še drugi rekli … 

DRNOVŠEK: Vsak bo vzel oblast v svoje roke … 

VAŠČAN 1: …ulica … 

DRNOVŠEK: … pa se bomo začeli pobijat. 

VAŠČAN 1: Ulica je nastala zaradi nedelovanja pravne države. Tudi vas.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi smo bili prisiljeni v to. Mi smo bili prisiljeni. 12 let smo trpeli. 

Zato jih imamo tolk. Zato je to. Pravna država je takrat odpovedala, malo prej, ne zdajle. 

Ulica se je zgodila zaradi vas.   

DRNOVŠEK: Sej oni, sej ne bojo … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi smo svoje zahteve predstavili. A smo jih mi prišli preganjat, a 

to hočete povedat? 

DRNOVŠEK: Sej oni ne bojo … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Mi smo vas zahteval, da pridete pa da odreagirate …  

DRNOVŠEK: Sej ne bojo več pršli … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: … hočemo, da odreagirate … 

DRNOVŠEK: … ampak … 

VAŠČAN 2: Kako, če jim kontejnerje vozite??? 

DRNOVŠEK: Zato, da bodo zdejle v tem mrazu … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Nee, neee!!! Preselte jih! Bo počilo. V Postojno, pa konec. 

DRNOVŠEK: A jih vi torej vzamete na svojo vest?  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Gospod Drnovšek, naj jih Cerarjeva vzame, če jih tako zagovarja. 

VAŠČAN 1: Samo nekaj vam povem … 

DRNOVŠEK: Vi, ki ste tukaj, vi ste odgovorni za to, kar se jim bo zgodilo. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Kaj se bo zgodilo??  

DRNOVŠEK: Če se jim bo zgodilo … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Kaj se bo? 

DRNOVŠEK: Če bodo zmrznil, zbolel … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: … nikomur ne bomo skrivili las! 

DRNOVŠEK: Če bodo kdo umrl …  
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VAŠČAN 1: Zarad nas ne bo noben zbolel.   

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Zbolel bo zaradi vas! 

VAŠČAN 2: 12 let! 12 let!  

DRNOVŠEK: Odgovarjali boste nekje drugje.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Tople prostore imajo. Sedem naših ljudi je v bolnici.  

DRNOVŠEK: Tam boste odgovarjali. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: S krščansko vzgojo sem pripravljen odgovarjat. Za te grehe sem 

pripravljen odgovarjat.  

DRNOVŠEK: Vaše krščanstvo ni vredno nič. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Je, je, bolj kot vaše. 

DRNOVŠEK: Ker ga ni, ni! 

VAŠČAN 2: Meni verjemite. 

DRNOVŠEK: Ker je samo v besedah. Samo v besedah. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Meni verjemite, da je bolj kot vaše. Če bi vi hoteli rešit zadevo, bi 

jo na drugačen način reševali, samo ne na krščanski, ampak na pravni način. Izzivate ulico. 

DRNOVŠEK: V tem momentu ni možno nič drugega naredit… 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Izzivate ulico … 

DRNOVŠEK: Samo kot človek, kot kristjani lahko pomagate ali pa ne pomagate. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Kdaj ste prišel pa nas pogledat? Kdaj ste prišli vprašat, kaj mi 

mislimo, kdaj? Kje ste bili, ko je bil prvi mrtev? Ulico ste prišel izzivat s kontejnerji! 

DRNOVŠEK: Zdajle, smo tik pred božičem … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Dostkrat smo bili tik pred božičem, dostkrat, 12 let! 

DRNOVŠEK: Zdele … vi pravite, da ste kristjani … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Sej smo! Brez skrbi, da smo. In to pošteni. Lasu ni bil skrivljen od 

nas. Lasu! 

DRNOVŠEK: Niste. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Niti klofuta ni padla.  

DRNOVŠEK: Niste. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Dva sta bila ubita, šest razbitih, en je še zdaj v Kliničnem centru … 

DRNOVŠEK: Niste. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: … pa kristjani moramo potrpet. 

DRNOVŠEK: Niste. 

VAŠČAN 1: Aha, a ste šel Jožeta …? 
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VAŠČAN 2: Če hočete naredit kakšno dobro potezo obrnite tele konterjnerje, ker gor ne bodo 

prišli ker bodo žrtve... 

DRNOVŠEK: Kaj pa če bi vi naredili kakšno dobro potezo? 

VAŠČAN 1: A ste šli Jožeta v bolnico pogledat? 

VAŠČAN 2: Mi smo do sedaj delal dobre poteze.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: 12 let, še več! '94 smo zapisnik pisali … 

DRNOVŠEK: Pa ne bi naredili še ene dobre poteze?  

VAŠČAN 1: Gospod Drnovšek, a ste mogoče unega obiskal, ki ima razbito glavo? 

VAŠČAN 2: Nobenga ni, sploh vprašal ni. 

DRNOVŠEK: Ne bi naredili zdaj še kakšne dobre poteze? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Vas bom pošteno vprašal, res vas bom vprašal kot kristjan: a imate 

resnično željo, da bi tem ljudem dobro naredili? 

DRNOVŠEK: Jasno. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Potem pa naredite tako, kot smo mi rekli. Zato, ker to je sigurno v 

tem trenutku najboljše. Imajo radiatorje, imajo preskrbljeno streho nad glavo … 

DRNOVŠEK: Jaz sem jih skušal prepričat … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Dajte … 

DRNOVŠEK: … pa jih nisem mogel. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Dajte še naprej … 

DRNOVŠEK: Nisem jih mogel. 

VAŠČAN 2: Meni verjemite, da tole ni pravi način. Meni verjemite. Kakorkoli me lahko 

spoštujete, kot kristjana ali kot nekristjana, meni verjemite, da to ni pravi način. Prej bi vsaj 

vprašal ljudi, če hočemo tako reševati, prej bi prišel sem. 

DRNOVŠEK: Kako boste pa vi … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Potem pa rečete: ulica! 

DRNOVŠEK: Kako bi jim vi zdejle pomagali? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Postojna! Preselit jih v Postojno! 

VAŠČAN 2: Dal bi jim streho nad glavo, kar si zaslužijo, pa hrano. 

VAŠČAN 1: Postojna! 

VAŠČAN 2: To bi jim dal. 

DRNOVŠEK: Ja, točno tako.  

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: To bi jim dal. Amen. 

VAŠČAN 1: Ponujeno ne sprejemejo.  
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VAŠČAN 2: Samo za vse veljajo isti zakoni. Na tej lokaciji so vse službe strokovne povedale, 

da ne smejo bit. 

DRNOVŠEK: Ali vi lahko zdele kej pomagate? 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Nič!!!! Kaj, kaj naj jim pomagamo?  

DRNOVŠEK: Da ne bodo zmrznili. 

VAŠČAN 1: Lepo vas prosim, s čim? Saj smo jim dovolj pomagali, saj so jim dali celo 

kasarno. 

VAŠČAN 2: Nas ne smete pustit skup, da bi skupi prišli. 

VAŠČAN 1: Da se jih bo še več po bolnicah valjalo in … 

VAŠČAN 2: To ni rešitev, me zastopite? Kako ne zastopite tega, lepo vas prosim. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Kako ne zastopite, to ni rešitev, kako ne zastopite tega? 

VAŠČAN 1: Prekleta kurba … 

DRNOVŠEK: Čez praznike, zdele, ne bodo nikamor šli. 

VAŠČAN 1: Oni so navajeni tako živet. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Tole, dejte, obrnite, pa nazaj. To ni rešitev! Ni rešitev to.  

VAŠČAN 1: To je bolj nerešitev …  

VAŠČAN 2: Treba je za njih najti rešitev.  

VAŠČAN 1: Mogoče bi mi bolj skrbeli … 

VAŠČAN 2: Mi smo bolj skrbeli za te otroke kot pa Elka. 

VAŠČAN 1: Meni verjemite, bolj. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Za otroke bo najlepši božič, če gredo v Postojno.  

VAŠČAN 1: Meni verjemite, da mi je bolj za tistega otroka, ki bos hodi po snegu …  

VAŠČAN 2: Kar otroke vprašajte, kam hočejo it … 

VAŠČAN 1: Otroke vprašajte, ni treba Elko vprašat. 

VAŠČAN 2: Nisem brez veze reku tisto, kar sem prejle reku, da so posiljeni, ampak ne z naše 

strani.  

VAŠČAN 1: Vsak od vas naj enga vzame, pa bo. 

VAŠČAN 2: Premislite, od koga so posiljeni, ti otroci. 

VAŠČAN 1: Poglejte, v časopisu … 

VAŠČAN 2: Izkorišča jih. Zarad tega ne moremo tega nardit, ustrezne službe, bom temu 

reku, zato se to ne reši. 

VAŠČAN 2: Drnovšek je bil 12 let, pa ni nič naredil na oblasti, 12 let nas je jebal …  

VAŠČAN 1: Čakaj, dejmo se umirit … To ne smeš govort … 
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VAŠČAN 1: Poslušte, glejte, v časopisu so pisali, 14-letna deklica posiljena, osumljeni so, se 

ve, kdo, a napisali so na koncu, je pa pisalo, da je Čmak bil, ko Čmaka pa sploh blo ni tle 

takrat, ko je bilo to narejeno. Vsaka stvar je zdej Čmak kriv. 

VAŠČAN 2: To so podrobnosti, dobro, dobro … 

VAŠČAN 1: Ja, kaj je, kaj, tako je … 

VAŠČAN 2: … to so zadeve, podrobnosti. Jaz sem vas lepo nekaj vprašal: če imate res željo 

tem otrokom pomagat? Meni se zdi … 

VAŠČAN 1: Pa krajanom tukaj tud. 

VAŠČAN 2: … da imamo ravno ti ljudje najboljše želje za te otroke, vsi ostali pa ne. Zato 

sem rekel, politika …  

DRNOVŠEK: Glejte … 

VAŠČAN 2: Politika.  

DRNOVŠEK: Dejmo skupaj najt rešitev. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Ne vem, kako imate zdej z LDS-om… 

DRNOVŠEK: Ja, jaz nimam nič … 

VAŠČAN 2: Ampak pravim, zato sem rekel politika … 

DRNOVŠEK: Jaz nimam … To ni politika. 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Je, je, bila je. Je, je. 

DRNOVŠEK: Pri meni je ni. 

VAŠČAN 2: Verjamem vam. Zato ker vam verjamem, zato rešujte na tak način, kot se rešuje. 

Ne dovolit, da posiljujejo naprej otroke. Glejte, tile otroci bodo ravno taki kriminalci čez 20 

let.  

VAŠČAN 1: Samo, da jih bo več. 

VAŠČAN 2: Napako smo naredili, država in mi, ker smo to dovolili pred 15 leti, zdej imamo 

pa kriminalce.   

VAŠČAN 2: In bomo imel spet kriminalce. 

VAŠČAN 1: Še večje. 

VAŠČAN 2: A je to posilstvo nad otrokom ali ni? Povejte, ali je ali ni? 

DRNOVŠEK: Glejte, drugje so se Romi kar v redu vključili … 

VAŠČAN 2, VAŠČAN 1: Hvala bogu, mi govorimo o Strojanovi družini, ne govorimo o 

Romih, mi nimamo nič proti Romom, ponavljamo vedno in znova.  

DRNOVŠEK: Problem je v glavnem pri vas. 

VAŠČAN 1: Glejte, pretepli so … 

VAŠČAN 2: Strojanove imamo … 
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VAŠČAN 1: … eden je bil pa še deset let, ni še bil polnih let, je bil pa oproščen, pa že ta brca 

človeka na tleh, ko še 10 let nima, in to bo šlo v  nedogled. 

VAŠČAN 2: Ne gre drugač. 

VAŠČAN 1: In zdej je … 

VAŠČAN 2: Kaj bo drugega ratalo kot kriminalec … 

VAŠČAN 1: … vlada, ves svet, zarad ene ženske. 

DRNOVŠEK: Samo te otroci niso nič krivi. 

VAŠČAN 2: Tako je, posiljeni so, posiljeni so! 

DRAŽEN, VAŠČAN 1: Treba je najprej poskrbet zanje. 

VAŠČAN 1: Z današnjim dnem je zame Cigan. 
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Veste, tukaj ne bo šlo 

 

Drnovšek, Elka, Otroci, Romi, novinar, novinarka, anonimni posamezniki, telesni čuvaji, 

kamermani. 

 

 

ELKA: Kaj bo zdej? 

DRNOVŠEK: Ja, ne gre skozi. Da bi se tam na silo šli kaj, pa … 

ELKA: Eehm… kje se pa, sej pridejo policija, a pridejo policija, a pridejo v vas? 

DRNOVŠEK: Ne, samo to ne gre, ne gre, da bi zdej šli na silo. Ne gre …  

ELKA: Se ne da? In kam bomo šli, kaj bodo zdaj, bomo tukaj? Nič ne bomo imeli in to je to.   

DRNOVŠEK: Jaz bi vas vseeno, tako kot sem vas že včeraj, bi … 

ELKA: Glejte …  

DRNOVŠEK: … bi vas prosil tako kot včeraj, da pejte tja… 

ELKA: … mi bomo počakal … Sej vidite, kaj se dela, kamor gremo, nikjer nič ni. 

DRNOVŠEK: Sej boste … 

ELKA: Sej vidite, kaj se dela. To bi mogla že policija pridet in to bi mogli vaščani pustit, da 

mi … 

DRNOVŠEK: Poglejte, tukaj so zdaj tako, tukaj je tako zavrelo, tukaj se ne bodo pomirili. To 

sem zdaj videl.  

ELKA: Jaz ne morem nič pomagat. 

DRNOVŠEK: Sej tam tista hiša, ki vam jo zdej ponujajo, baje ni slaba, je v redu. 

ELKA: Ehmm … kje pa?  

DRNOVŠEK: Super lokacija, pri Ljubljani. 

ELKA: V Ljubljani tudi se ne da. Vem, kako smo šli pogledat in kaj je narod delal.  

DRNOVŠEK: Hja, nekaj, neka druga je še … 

ELKA: Sej sm že rekla, da bi dobili eno lokacijo, poklicat tja, če se da, pa na nas, pa gremo 

takoj. Saj vidite, kaj se dela. To se res … 

DRNOVŠEK: Ja, se strinjam, da se ne da, ampak …  

ELKA: Ne vem, kaj bomo naredili …  

DRNOVŠEK: Glejte, bom jaz vladi rekel, naj pohitijo… pa ministru Zveru povedal za vse 

tole, baje neka varianta obstaja, da vas čimprej prestavijo tja. 

ELKA: Kje pa? Kje nas bodo …?  
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DRNOVŠEK: No, sej to bo on povedal … Ja, meni je žal, jaz sem poskusil vse, kar se je dalo, 

ampak ne morem pa it v to, da bi tam prišlo do nasilja zaradi tega, lahko bi se vse še 

poslabšalo. 

ELKA: To se mi čudno zdi … No, no … Glejte, kamor gremo, to ni nič. 

NOVINAR: To ne rabiš snemat. 

ELKA: Mi bomo kar zmrznili tukaj. 

ROMI: Joj, joj, joj, ja, ja … 

NOVINARKA: Glej race... 

DRNOVŠEK: Takole pa res ne morete bit, ampak tukaj ne bo šlo, veste. 

ELKA: Vem, sej vidim, sej vidim, ja, pa kamor bomo prišli, se bo to naredilo.  

DRNOVŠEK: Ne ne, ne povsod, veste … 

ELKA: Ehmm …  je bilo to v Ljubljani isto, je bilo na Igu isto, so mislili, da se gremo Romi 

… 

DRNOVŠEK: Samo, gospa Elka, sej vi sami veste, da ste vi in vaši fantje počeli stvari, zaradi 

tega so tukaj krajani zelo zelo ogorčeni… 

ELKA: Poglejte, tisti, kateri je to naredil, tisti je … 

DRNOVŠEK: Zdej je treba čimprej, zdej je treba to takoj … 

ELKA: Zima bo, ne vem kje, sej ne vem, kje … To, če hočejo, kje, sej se ne da …  

DRNOVŠEK: Ampak se bo, sej bo povedal … Bo še danes kdo prišel, pa bo povedal … 

ELKA: Glejte, ker mi je tudi odvetnik rekel, da tisti prostor … 

DRNOVŠEK: Veste kaj, preveč izbirat pa tudi ne smete … 

ELKA: Ja, sej, tisto bi lahko šli pogledat … 

DRNOVŠEK: Veste, ampak res, veste, tukaj ne bo šlo, to sem videl. 
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Cigani 

 
Šinkovec, Vaščani, Janša, Župan, novinarji, Bojan Tudija, Zoran Grm, Mate, Mirko Strojan, 

Drnovšek, Elka, Otroci, Romi, policija, telesni čuvaji, kamermani. 

 
VSI: Cigani, Cigani, Cigani, Cigani, Cigani … 

 


