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POVZETEK 

 

Integracija romskih otrok v vrtec je za uspešnost v šoli pomembna in ima nanjo precej vpliva. 

Otroci so v družinskem okolju deležni »drugačne« kulture, ki daje poudarek fizičnemu delu, 

skrbi za dom in mlajše družinske člane. Kultura in jezik sta zelo pisana. Doma se romski 

otroci pogovarjajo v večini v romskem jeziku, ki pa ga veliko uporabljajo tudi v javnih 

ustanovah, kamor spada tudi šola, kar pa privede do nesporazumov, saj ostali ne razumemo 

romščine, Romi pa imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika. Primanjkljaj je čutiti 

tudi pri vzpodbudah romskih staršev, ki jih posredujejo svojim otrokom. Prav tako so 

ključnega pomena mnogi drugi dejavniki, kot je socialno-ekonomski položaj družine. Družine 

so revne, starši so brezposelni, kar je posledica nizke izobraženosti. Tako se neuspešnost 

romskih otrok, ki je posledica vseh omenjenih dejavnikov, vrti v krogu in se ne konča. Oviro 

pri vključevanju romskiih otrok v vrtec pa predstavlja poleg revščine, zaradi katere je veliko 

otrok neurejenih in nima potrebščin, tudi nezaupanje romskih staršev v institucije, kot je 

vrtec. Potrebna bi bila boljša komunikacija med starši in strokovnimi delavci v teh ustanovah, 

ki mora biti dvosmerna. Vsekakor pa bi se prenehal ta začarani krog neuspešnosti romov v 

šolstvu, pozneje pa tudi pri končni izobrazbi in iskanju zaposlitev z vključevanjem otrok v 

vrtec, kjer bi dodatno krepili slovenski jezik, ki je zanje tuji oziroma drugi jezik. Prav tako bi 

jim obisk v vrtcu, druženje in usvajanje vsakodnevne rutine pripomoglo k lažjemu vstopu v 

svet šolstva. 
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ABSTRACT 
 
 
The integration of Roma children in kindergartens is very important for their success at school 

and has a substantial influence on it. Roma children are subject to a 'different' culture in their 

family environment; they enjoy a culture which stresses physical work and looking after home 

and younger family members. Their culture and languages are multifarious. At home, Roma 

children generally talk in a Roma language. To quite some extent, they also use it in public 

institutions (including schools), which often leads to misunderstandings, as the non-Roma 

population does not understand the Roma language and Roma children have problems with 

Slovene. The deficit can be felt in the number of encouragements of Roma parents which they 

give to their children. One other key factor of unsuccessful integration is the socio-economic 

condition of Roma families, since the families are poor and the parents unemployed due to 

inferior education. Next to poverty, another barrier to integration of Roma children in 

kindergartens is the lack of trust in educational institutions by Roma parents. Bearing in mind 

everything said, the vicious circle of school failure is created. Therefore, better 

communication between the parents and the school/kindergarten staff is needed, as it would 

definitely help Roma children bridge the gap between exclusion and integration. What is 

extremely important, by attending kindergarten the Roma children practice Slovene, which 

actually represents a foreign or second language to them. Moreover, if a child has a learning 

disability or problem, it is identified at an early age and she or he can get proper help to 

overcome the problem. Also, in kindergartens Roma children spend time with non-Roma 

children and experience different everyday routines. Later on, these early steps would help 

them finish schools and consequently find jobs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Roma children, integration, (Slovene) language, kindergarten, school 
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0 UVOD 
 

V svojem diplomskem delu bom pisala o ljudstvu, ki je pred približno 1000 leti zapustilo 

svojo domovino z željo po raziskovanju, boljšem življenju. Zgodovina in mi smo jih 

zaznamovali, da so danes prav takšni, kakršni so. Za vse nas drugačni.  

 

Romi so ljudstvo ognja in vetra s simbolom kolesa na zeleno-modrem polju. Sama delam v 

vrtcu 5 let in imam nekaj izkušenj tudi z delom z Romi. Prav to je bil moj povod za izbiro 

teme diplomskega dela, saj sem bila presenečena, ko sem v vrtcu pomagala v romskem 

oddelku, kjer je bilo od 18 vpisanih otrok prisotnih le 4–6 otrok dnevno. Otroci so se večino 

časa pogovarjali v slovenskem jeziku, a kadar so bili jezni, žalostni ali veseli, so se izražali v 

romščini. Prav tako med igro. Vzgojiteljica se je vsakodnevno trudila, da bi otroci krepili tako 

slovenski kot romski jezik, ki je bil njihov materni jezik. 

Ker sama nisem razumela romščine, pa čeprav živimo v sožitju z Romi, me je zanimalo, ali so 

otroci Romov, ki so integrirani v vrtec, v šoli kaj bolj uspešni od romskih otrok, ki vrtca niso 

obiskovali. Od tod tudi izvira moj naslov diplomskega dela – Integracija romskih otrok kot 

napovednik uspešnosti v šolstvu. Poudarila bom jezikovni vidik, saj je neznanje slovenskega 

jezika osnovna težava pri vključevanju v osnovno šolo. 

Svoje celo otroštvo sem živela obdana z Romi, saj so v vasi, kjer sem živela, bivali na dveh 

koncih. Naselja so na robu, v gozdovih. Spominjam se revnih, z lesom obitih hiš, umazanih 

otročkov, ki so se podili, prepevali romske pesmi, se veselili kljub revščini in nasilnemu 

življenju. Takrat, pred 15 leti, se je slišal tudi kakšen strel v mestu. Bilo je veliko nasilja v 

šolah, a je danes slika »naših« Romov in teh dveh naselij bistveno drugačna.  

Tisti Cigani, kot smo jim rekli, živijo danes v zidanih hišah, z urejeno okolico, obiskujejo 

šolo, so zaposleni in urejeni. Z leti se je njihova drugačnost bistveno zabrisala in vsakodnevno 

se vse bolj vključujejo v »naše« družbeno življenje. 

Danes sta izobrazba in znanje zelo pomembna dejavnika v družbi. Znanje prinese veliko k 

uspešnemu vključevanju v družbo, hkrati pa z njim spreminjamo kakovost življenja in okolja, 

v katerem živimo. Menim, da zgodnje vključevanje otrok v vzgojno-izobraževalne institucije 

doprinese veliko k razvoju otrok na vseh področjih – tako socialnem kot govornem in 

telesnem. V takšnih institucijah se vsakodnevno negujeta in nadgrajujeta že osvojeno znanje 

in vrline. 

Vključenost romskih otrok v oddelke predšolske vzgoje je danes nizka. Vpisanih je veliko 

otrok, a je njihov obisk v vrtcu zelo majhen. Menim, da država nudi mnoge ugodnosti 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Dijana Miladić: Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu 

 8 

romskim otrokom pri vključevanju tako v vrtec kot osnovno šolo, a žal tudi to ne pripomore 

veliko k njihovemu obisku teh institucij. Velik problem, ki botruje osipu udeležbe v vrtcu in 

šoli, je neznanje jezika. Praviloma imajo romski otroci največ težav s slovenskim jezikom. Da 

bi se lažje naučili slovenskega jezika, je pomembno, da poznajo svoj materni jezik, romščino, 

kar se pričakuje tudi od nas vzgojiteljev, učiteljev. Da bi lažje vzgajali romske otroke, 

moramo poznati njihovo kulturo, jezik, običaje in navade, saj na nek način živimo v sožitju z 

njimi. Vzgojitelji se moramo nenehno izobraževati in obnavljati znanja in spretnosti pri delu z 

romskimi otroki, saj je tako naše delo bolj strokovno in obrodi sadove – zadovoljstvo, dobro 

počutje in znanje romskih otrok. 

Po mojem mnenju bodo sistemske rešitve, ki jih ponekod že uvajajo, veliko prispevale k 

večjemu vključevanju otrok Romov v vrtce, kar pa ne pomeni le boljše znanje slovenskega in 

romskega jezika, ampak tudi rednejši obisk osnovnih šol, to pa bo pripomoglo k izobrazbi in 

znanju Romov. Slednje bo v veliko pomoč temu tako drugačnemu ljudstvu pri zaposlitvi in v 

družbi. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Dijana Miladić: Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu 

 9 

Novi časi                                                                                

 

Bogati Cigani se vozijo 

z velikimi avtomobili 

po širnem svetu. 

 

Revni Cigani se vozijo  

s starimi vozovi in suhimi konjički 

po vaških poteh. 

 

Obojim ljudje grozijo, 

ki se temnih voznikov bojijo, 

ko se zapeljejo mimo. 

 

Samo še otroci, ki na vozu sedijo, 

se močno veselijo, 

ko starega konjička na cesti 

z avtomobili prehitijo. 

 

Jelenka Kovačić, prevod: Alina Marić 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 ROMI 
 
V prvem delu diplomske naloge bi rada predstavila Rome – kdo so, od kod so prišli na naše 

ozemlje, kakšno je življenje in kako je potekal razvoj od njihovega odkritja do danes. 

 

Ljudstvo, o katerem pišem v diplomskem delu, je skozi zgodovino veliko potovalo in se selilo 

po svetu. Zdaj so se selitve te indijske nomadske skupine dokaj ustavile. Naselili so se povsod 

po svetu, a kjerkoli so, so odrinjeni. Romi, večni potniki, ljudstvo ognja in vetra, so etnična 

skupnost brez lastne države. Kljub razkropljenosti in razseljenosti pa jih združujeta romski 

jezik (romano chib) in kultura (Tancer, 1994: 21).  

Kljub njihovi drugačnosti menim, da se tudi oni v naši družbi razvijajo in postopoma 

sprejemajo, kar ponuja družbeni sistem. Njihovi začetki, zgodovina, selitve in prilagajanja so 

bili pestro obarvani skozi zgodovino, polni padcev in nekoliko manj vzponov, zato želim 

predstaviti Rome od izvora do naseljenosti v Evropi in po svetu, prikazati njihovo pisano 

kulturo, življenjske navade, jezik in težave ter vzpone na njihovi poti, kar je budilo veliko 

zanimanja tudi pri mnogih pesnikih in pisateljih, ki so napisali velika dela o tem temnopoltem 

ljudstvu. 

1.1 IZVOR 
 
Izvor Romov, temnopoltega ljudstva, zelo dolgo ni bil znan in dokazan. Precej časa se je 

zaradi temne polti verjelo, da izhajajo iz Indije. Pozornost nase so pritegnili z drugačnostjo, s 

kulturo in svojim jezikom. Prav slednji je bil pomemben faktor pri odkrivanju izvora tega 

neznanega ljudstva. 

Mnogi družboslovci so že dve stoletji raziskovali izvor in življenje Romov. Romi o sebi niso 

vedeli veliko. Cigani so pripovedovali legende o domovini, vendar o preteklosti in svojem 

izvoru niso imeli podatkov. So bili pa zanimanje mnogih umetnikov, pisateljev in pesnikov. 

Ob umetniških delih se je postopoma oblikoval znanstveni fundus (celotna količina stvari, ki 

so navadno podlaga kake dejavnost) romologije, ki vsebuje vse do sedaj obdelano, 

proučevano gradivo o poreklu in življenju Romov (Tancer, 1994: 43). 

Večina avtorjev, ki jih je zanimal izvor Romov, je bila enotna, da izhajajo iz Indije. Razhajajo 

pa se mnenja, kje oziroma na katerem predelu naj bi živeli, preden so se začeli preseljevati 

(Šiftar, 1970: 11). Začetki resne in poglobljene misli o izvoru Romov segajo v čas iz 16. v 17. 
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stoletje. Eden prvih znanstvenikov pri raziskovanju ciganskega etnosa je bil Bonaventura 

Vulcabius, ki je polagal prve trdne temelje za nadaljnje raziskovanje ostalim romologom. V 

sam vrh znanstvene misli o Romih segajo prav tako Jacob Tomasius, H. M. G. Grellmann in 

A. F. Pott.  

Pomemben romolog slovenskega rodu Franc Miklošič je proučeval dialekte Romov v Evropi. 

A. F. Pott in Franc Miklošič sta prva odkrila pravi izvor Romov na podlagi romskega jezika, 

ki sta ga znanstveno proučila. Njuna ugotovitev je bila, da je jezik Romov soroden s 

sanskrtskim jezikom, ki je staroindijski jezik (Tancer, 1994: 21–22). Pott je preučil romski 

jezik in na podlagi tega ugotovil prvotno domovino Romov v Indiji. Franc Miklošič pa je 

nadaljeval Pottovo delo. Poleg utrjevanja znanja o Romih je raziskoval njihov odhod iz Indije. 

Na podlagi dobljenih rezultatov pa je še natančneje določil prvotno domovino Romov, in sicer 

v skrajnem severozahodnem delu indijske mejne pokrajine, ki se imenuje Pandžab, v dolini 

južnega Hindukuša (Štrukelj, 1980: 23). Podobnosti, ki so tudi pričale o sorodstvu z Indijci, 

so temnejša polt, črni lasje in oči, nizka oziroma srednja rast, pa tudi podobnost pri tradiciji in 

običajih (Cigut, 2000: 11).  

V našem času je vse več raziskovalnih institucij, ki se organizirano, načrtno, sistematično in z 

najsodobnejšo metodologijo lotevajo mnogih raziskovalnih projektov s področja Romov in 

problematike, ki jih zadeva (Tancer, 1994: 21–22). Danes se usmerja vse več pozornosti k 

proučevanju življenja in dela tega staroselskega ljudstva, k čemur je veliko doprineslo 

uveljavljanje človekovih pravic in priznavanja narodnostnih manjšin na eni strani ter 

samoorganiziranost Romov na drugi strani. 

V novejšem času so v svetovno zakladnico romologij največ prispevali Bloch, Block, Clebert, 

Đorđević, Đurić, Šiftar, P. Štrukelj in še nekateri drugi, ki segajo v sam vrh novodobnih 

romologov (prav tam). 

1.2 ROM – CIGAN 
 
Ob nazivu Cigan je dandanes vsak laik užaljen. Ta beseda pomeni žalitev in opisuje človeka, 

ki ni našel svojega mesta, ima brezskrbno življenje, prav tako pa gre za naziv za dobrega 

kovača in končno že za nacionalno pripadnost ljudem, ki uporabljajo za sebe naziv Rom. Ta 

beseda povezuje ljudstvo vetra in ognja z njihovo pradomovino, saj jih še danes v Perziji 

označujejo z besedo oziroma nazivom Doma, ki v sanskrtskem jeziku poimenuje ljudi, ki se 

ukvarjajo s petjem in glasbo. Kljub trudnemu raziskovanju in pojasnjevanju izvora in pomena 

besede Rom je ostalo še veliko neznanega oziroma nepojasnjenega (Šiftar, 1970: 10). 
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O imenu in pomenu besede Cigan je nastalo veliko študij. Za romsko ljudstvo je tako v 

evropskih narodih nastalo veliko sinonimov za to ime. Franc Miklošič je v svojih razpravah 

opozoril nanje. Ugotovil je, da v večini evropskih jezikov uporabljajo za poimenovanje 

Romov besedo Cigan v različnih oblikah oziroma spremenjeno tako ali drugače: 

slovensko – cigan 

hrvaško oziroma srbsko – cigan, ciganin 

češko – Cigan, Cingan, Cikan 

poljsko – Cygan 

malorusko – Cyhan 

rusko – Cygany 

romunsko – Tigan 

slovaško – Cigan 

bolgarsko – Aciganiny 

italijansko – Zingaro 

špansko – Gitano 

portugalsko – Giganos 

turško – Čingane 

nemško – Zigeuner, Sinti 

madžarsko – Czigany 

francosko – tzigane 

litavsko – Ciganos 

 

Pomembno je omeniti tudi ime Sinde, Sinte. To ime pripada Romom v Nemčiji. V množini se 

glasi Sindhi oz. Sinti. Ime pomeni naš človek. 

Že pred več stoletji so indijske nomadske skupine dobile v Evropi ime Cigan, ki je pomenilo 

nekaj ponižujočega in ironičnega (Štrukelj, 1980: 27). V Evropi ima to ljudstvo še mnoga 

druga imena. Razširjeno ime Cigan je Egipčan, saj so nekatera indijska nomadska ljudstva 

pripovedovala, da izvirajo iz Egipta. Cigane pa so v vladavini Marije Terezije v 18. stoletju 

vpisovali v krstne knjige kot novi naseljenci, saj je bila ukazana prepoved uporabe naziva 

oziroma imena Cigan. Da pa niso Cigani le ljudstvo »drugačnih« ljudi, preganjanih, 

kamorkoli pridejo, potrjuje ime Rom, ki je bilo sprejeto leta 1971 na prvem svetovnem 

kongresu Ciganov. 
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Na istem kongresu je bila 8. aprila 1971 v Londonu ustanovljena Mednarodna romska 

organizacija, prav tako pa so bili sprejeti zastava in grb ter himna Romov Djelem, djelem 

hungome dromeja (Tancer, 1994: 50–53). 

 
Slika 1: Zastava in grb Romov 

 

Zastava in grb: »Zeleno-modra romska zastava s kolesom s šestnajstimi prečniki. Zelena 

simbolizira prostranstvo narave in svobodo gibanja. Modra simbolizira neskončno nebo. Kolo 

v sredini zastave pa večno potovanje romskega naroda« (Cigler, 2006: 66). 

 

8. april je tako postal svetovni dan Romov. »E ljumako romano đes« je velik praznik vseh 

Romov in ga praznujejo po celem svetu. 

Gelem, gelem, lungone dromensa,                       Hodil, hodil sem po dolgih poteh, 

maladilem bakhtale Romensa,                              spoznal sem srečne Rome, 

a Romale katar tumen aven,                                  o, Romi s kod prihajate, 

e tsarensa bahktale dromensa?                              s šotori po srečnih poteh? 

A Romale, A Chavale                                           O Romi, romski bratje 

Vi man sas ek bari familiya,                                 Imel sem nekoč veliko družino, 

murdadas la e kali legiya,                                     a Črne legije so jih ubile, 

aven mansa sa lumniake Roma.                           pojdite z menoj Romi iz celega sveta. 

Kai putaile e romane droma,                                Za Rome so poti odprte, 

ake vriama, usti Rom akana,                                zdaj je čas, dvignite se Romi vsi, 

men khutasa misto kai kerasa.                             dvignili se bomo visoko, če se le potrudimo. 

A Romale, A Chavale.                                         O Romi, romski bratje. 

Leta 1969 je romsko himno spesnil Žarko Jovanović iz Beograda. Himna ima veliko različic, 

nekatere izražajo trpljenje, druge govorijo o dolgi poti do ljube osebe. 
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Vir: http://janezerat.blogspot.com/2010/07/gelem-gelem.html 

1.3 SELITVENI TOKOVI ROMOV V SVET 

1.3.1 KDAJ IN ZAKAJ 
 
Eno izmed večjih vprašanj o Romih je bilo tudi, kdaj in kje so se začela njihova preseljevanja, 

o poteh in smereh, prihodu v Evropo in na naše ozemlje. O odzivih na njihov prihod, o 

življenju in jeziku Romov bom pisala v naslednjih dveh poglavjih. 

Dolgo neznanemu izvoru Romov je sledilo raziskovanje vzrokov po nenehnem preseljevanju 

tega ljudstva. Tudi tu so raziskovalci porabili veliko časa, da so odkrili, kako in kod so se 

preseljevali Romi. Razlog za selitev tega ljudstva iz pokrajin, kjer so sprva živeli, ni znana. 

Veliko je teorij o vzroku za preseljevanje, a dejstvo je le, da se domov, v prvotno domovino, 

niso nikoli več vrnili. Njihovo preseljevanje se je nadaljevalo proti zahodu. 

Raziskovalci so imeli pri delu težave, ker so imeli na voljo le zapise drugih, ki so pisali o 

Romih, saj sami o sebi niso vedeli skoraj ničesar, zapisali pa tudi ne. V ciganski pravljici so to 

opravičili s citatom, »da jim je koza pojedla listje, na katerem so imeli napisano bogato in 

grenko zgodovino«. Romologi zgodovinopisci so se lahko opirali le na zapiske, ki so jih 

zapisali ostali o Romih (Tancer, 1994: 44). 

Mnogi romologi iščejo odgovore, kdaj in zakaj so se začeli Romi preseljevati. Uhlik je 

mnenja, da se je njihovo preseljevanje začelo z eksplozijo »rumene rase« ter kasnejšimi 

mongolskimi pohodi na indijsko podcelino (prav tam). Večina avtorjev pa je mnenja, da so se 

Romi s preseljevanjem v 5. stoletju umikali pred Huni (Šiftar, 1970: 11–12). 

1.3.2 POTI PRESELJEVANJA 
 
Selitve Romov niso bile istočasne, poti so prav tako potekale v različnih smereh. Na 

določenih ozemljih so se zadrževali dalj časa in sprejeli v svoj jezik tudi nekatere besede, 

značilne za kraje, kjer so takrat bili. Vsakokrat, ko so pot nadaljevali, so se delili v skupine. 

Tako so se razkropili po celemu svetu. 

Franc Miklošič je v svoji študiji nakazoval dve poti selitev Romov. Najprej so se napotili v 

Afganistan in Perzijo, kje so se zadrževali dalj časa. Sledil je premik čez Iran v Armenijo, 

Turčijo, Bizanc in v Grčijo. Druga skupina Romov je potovala v Sirijo, Egipt, severno Afriko 

in Španijo. 

O selitvah tega nomadskega ljudstva piše veliko piscev. Znano je, da se je najštevilnejša 

skupina Romov leta 1417 naselila v Evropi. To skupino so vodili vojvode Mihael, Andrej, 

Panuel in kralj Sindel. Po mnenju romologa Avseca so Romi prišli v Evropo kot skrivnostno 
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ljudstvo že pred 14. stoletjem. Potovanje nekaterih skupin se je nadaljevalo po Madžarski in 

Češki, sledila pa je razcepitev teh skupin. Nekoliko pozneje so indijske nomade spoznale 

dežele vzhodne in severne Evrope. 

 

V prvem poglavju sem govorila o Romih, njihovem izvoru ter začetkih preseljevanj tega 

ljudstva, v drugem poglavju pa bom govorila o preseljevanju oz. prihodu Romov v Evropo in 

pozneje tudi na slovenska tla. 

2 EVROPA IN ROMI 
 
O času prihoda Romov na evropska tla pričajo različne ugotovitve. Po nekaterih ugotovitvah 

je bilo to že v 11. stoletju, kar dokazuje listina iz leta 1100. Ta sodi med najstarejše in je iz 

samostana Iviron na gori Atos v Grčiji (Brizani, 2000: 7). 

Kljub tej listini pa uvrščamo prihod Romov v Evropo v 14. stoletje, saj je iz tega časa največ 

zapisov, v katerih je zapisana prisotnost tega ljudstva na evropskih tleh (Štrukelj, 1980: 25–

27). 

2.1 PRIHOD ROMOV V EVROPO 
 
Obdobje fevdalizma, čas po križarskih vojnah, čas propadanja viteštva in papeštva, je bilo 

obdobje, ko so Rome že začeli zaznavati v Evropi. V času na prehodu iz naturalnega v 

denarno gospodarstvo je bilo veliko revežev, posledično tudi brezdomcev, začela sta se 

pojavljati verski fatanizem in boj proti čarovnicam. Veliko raziskovalcev in avtorjev pa prav 

ta dogajanja označuje kot zelo ugodna za naselitev in razkropitev Romov na evropskih tleh. 

To je pripomoglo k ustalitvi tega nomadskega ljudstva v evropskih deželah (Šiftar, 1970: 14–

15). 

Miklošič (1880, nav. po Štrukelj, 1980: 26) je Rome razdelil v 13 velikih skupin in jih 

poimenoval po deželah, kjer so bili naseljeni. Narečij je bilo prav toliko, kot je bilo teh 

skupin. Grški romski jezik je bil po Miklošiču najbližji indijskemu. Sledila sta mu madžarski 

romski jezik in romunski. Ostalim je dodal pripis popačenih romskih jezikov. Po prihodu v 

Evropo Romi niso bili povsod enako sprejeti. Zaradi neznanega izvora in v vlogi tujka so bili 

v večini dežel izgnani. V teh deželah so bile izdane celo odredbe, po katerih so bili Romi 

preganjani, izobčeni in zaprti (Tancer, 1994: 46).  

Na začetku so Evropejci Rome sprejemali z radovednostjo. Črna polt, oglene oči in lasje so 

pritegnili pozornost in zanimanje večine. Prav tako je nase opozarjala kričeča obleka romskih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

Dijana Miladić: Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu 

 16 

žensk. Ta je bila pisana, živahnih barv, kot so zelena, rumena, rdeča in modra. Sloves obleke 

je ohranil vse do danes izraz »to blago je pisano kot cigansko«. 

Romi so prišli v Evropo v skupinah, v katerih so jih združevali poklicni interesi. Te skupine 

so vodili poglavarji, ki so jih različno imenovali in so imeli različne pristojnosti. Bili so zveza 

med skupino in oblastjo. Imeli so mnoge veščine, a kmalu jim niti veščine kovaštva, obdelave 

lesa, zdravljenje živine in igranje glasbe niso pripomogle pri preganjanju (Šiftar, 1970: 14–

15). 

Prav v Evropi je bilo Romom najtežje. Njihova usoda je bila mnogokrat krvava. Vladarji in 

fevdalci jim niso bili naklonjeni, dali so jih sežigati in obešati. Na »zeleno vejo« so Romi 

prišli šele v času vladanja Marije Terezije, ki je prepovedala imenovanje Romov kot Ciganov. 

V knjigah so jih imenovali kot nove naseljence. Vse te ugodnosti so morali poplačati z 

obdelovanjem zemlje, obiskovanjem šole, s služenjem vojske in pozabo na svoj materni jezik 

ter prenehanjem ukvarjanja z glasbo (Tancer, 1994: 46–49) 

2.2 SLOVENIJA IN ROMI 
 
Danes živi v Sloveniji veliko Romov. Kje in kdaj so se začeli naseljevati na Slovenskem 

ozemlju, pa so bila dolgo vprašanja marsikaterega raziskovalca in romologa. S to etnično 

skupino ljudi se pojavlja tudi mnogo težav, za katere iščemo čim bolj ugodne poti do rešitve. 

Romi so bili od nekdaj preganjani, kamorkoli so prišli, nič drugače ni bilo niti po prihodu na 

Slovensko ozemlje. Prav tako kot čas prihoda je bilo vprašljivo tudi število Romov pri nas. Tu 

sta povzročala težave njihovo nenehno seljenje in pa opredeljevanje teh ljudi kot Slovencev in 

ne Romov. Marsikateri Rom se je opredelil kot Slovenec z maternim jezikom slovenščino. 

Kljub vsem popisom ne moremo določiti točno število teh prebivalcev. Tudi danes so, 

kjerkoli se pojavijo, sprejeti kot drugačni, a se moramo zavedati, da so tu in živijo med nami 

in z nami. 

2.3 PRIHOD ROMOV NA SLOVENSKO OZEMLJE 
 
Prihod indijskih nomadskih skupin na naše ozemlje oz. omenjanje teh pri nas je zapisano v 

raznih zapisih, arhivskih listinah in kronikah. Na današnjem ozemlju Slovenije so omenjeni že 

v dokumentih in zapisih iz 14. stoletja, ko je omenjen »Cigan iz Ljubljane« v škofijski kroniki 

leta 1387 iz Zagreba. V matičnih knjigah, sodnih listinah, rabeljskih računih pa so vse več in 

bolj natančno omenjeni v 17. stoletju (Štrukelj, 1980: 31). Romi na Slovenskem so se ustalili 

na treh geografskih območjih: 

− v Prekmurju, 
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− na Dolenjskem in v Beli krajini, 

− na Gorenjskem. 

Romi so se priseljevali iz različnih območij. Živeči v Prekmurju so prišli z madžarskega 

ozemlja. Na ozemlje Dolenjske in Bele krajine so priromali Romi iz Bosne in Hercegovine in 

Hrvaške, na območju Gorenjske pa so manjše indijske nomadske skupine ali Sinti iz Nemčije 

in današnje Avstrije. Vsaka priseljena skupina govori svoje cigansko narečje. Cigane 

imenujemo tudi z imeni dežel, iz katerih so se naselili v Slovenijo. Dolenjsko skupino 

imenujemo hrvaški Cigani, prekmursko madžarski, gorenjske pa nemški Cigani.  

Sprva so Romi pogosto menjavali svoja bivališča, na omenjenih ozemljih pa so se ustalili. 

Zaradi ostrih odredb oblasti so se začeli v 18. stoletju stalno naseljevati. Na omenjenih treh 

območjih jih štejemo za avtohtono prebivalstvo. Cigani so izbirali tiste kraje za naselitev, ki 

so bili blizu sosednjim pokrajinam in državam z mnogo večjim številom romskega 

prebivalstva. Zaslediti je bilo tudi močan pritok romskih priseljencev (imigrantov), zlasti v 

večja mesta, Ljubljano in Maribor. Ti Romi, živeči v mestih, so se v Slovenijo naselili zaradi 

ekonomskih in političnih razlogov iz bivše republike Jugoslavije. K nam je prišel največji 

dotok iz severovzhodne strani. Družine so se naseljevale v obmejnih območjih. Druga večja 

skupina pa se je priselila iz jugovzhoda (Štrukelj, 1980: 24–30). 

2.4 ŽIVLJENJE ROMOV V SLOVENIJI 
 
Današnja naselja Romov še niso dokončno oblikovana. Nekatera se večajo, spreminjajo, 

druga manjšajo. Ob pogledu na nekatera naselja še vedno srečamo stare, z lesom obite 

»bajte«, brez napeljane elektrike in vode. Srečamo tudi hiše brez oken. Spet drugje so naselja 

z mnogimi lepimi hišami, dobrimi avtomobili pred hišo, a okolica hiše ostaja še naprej 

neurejena. Danes so naša naselja v Kanižarici in na Lokvah naseljena z vrsto lepih, novejših 

hiš in tam danes srečamo tudi Rome, ki redno obiskujejo vrtec, šolo in so celo romski 

pomočniki v šolah ter zaposleni v javni upravi, medtem ko je bilo iz teh naselij pred 20 leti 

moč slišati tudi strele iz pištol. Bilo je prisotnega veliko nasilja in strah in trepet soobčanov 

pred Romi. Slika Romov in njihovega življenja pri nas se je z leti bistveno spremenila. 

Naseljevanje Romov v Prekmurju zasledimo v 19. stol. Takrat so se le posamezne družine 

naselile na tem področju. Kot prvo veliko romsko naselje je v literaturi omenjeno tisto na 

ozemlju vasi Černelavci. Tu se je naselila družina Horvat. O poznejših naselitvah drugih 

družin pričajo vpisi v matične knjige. Ti dokazujejo tako stalno prebivanje družin na teh 

ozemljih kot bivanje različnih rodbin. Omenjeno naselje Černelavci se je po naseljevanju 

romskih družin večalo. Prve hiše so bile zidane s čelom proti cesti, medtem ko so ostale 
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postavljene za njimi in bolj stisnjene. Ker pa je po večanju teh družin in prihodu novih rodbin 

začelo v Černelavcih primanjkovati prostora, so se začele nove romske družine naseljevati v 

Pušči, največjem romskem naselju v Sloveniji. Vse družine, živeče v Pušči, so bile številčne, 

saj so imele v večini deset otrok, a ozemlja samo za postavitev hiše. V začetku se je naselje 

Pušča imenovalo Gorica. Madžarska uprava mu je dala ime »Mala Sobota«. Šele čez čas je 

naselje, ki se je razprostiralo na obe strani potoka Mokoš, dobilo ime Pušča. Tako kot v 

Černelavcih so bile tudi v Pušči prve hiše zidane s čelom proti potoku Mokoš. Ostale hiše, 

hiše sinov prvih gospodarjev, pa so bile postavljene za temi in vsaka nova je bila bolj 

stisnjena, z manj prostora. Naslednje so bile celo enoprostorske, v nekaterih je živelo tudi več 

družin, ponekod celo pet. Ker pa je bilo prostora bistveno premalo, so se začele romske 

družine naseljevati po vzhodni strani vasi, pozneje pa na južno stran potoka Mokoš. Zemljo so 

Romi kupovali od kmetov. Kupili so od dva do pet arov in postavljali hiše dokaj 

nesistematično. Naselje Pušča sodi k vasi Černelavci. Tako kot pri nas v Beli krajini se tudi 

tam spreminjajo romska naselja. V naselju ponekod obdelujejo zemljo, saj si pridelujejo 

zelenjavo za domačo uporabo. Domovi so s časom postali sodobnejši in njih domačini so se 

zaposlili. Danes Pušča kaže napredek, saj so Romi, ki živijo v njej, začeli urejati tudi njeno 

okolico. Poskrbeli so, da ima vsaka hiša v ozadju svoje stranišče. Za živali in orodje imajo 

lesene hiške, okolica pa je zasajena s sadnimi drevesi. Tudi ostala romska naselja so podobna 

temu v Černelavcih in Pušči. Hiše so postavljene po istem načinu, dvorišča so stisnjena. Ta 

naselja so v Borejcih in Vanči vasi, naselje v Zenkovcih, v Pertoči … (Štrukelj, 1980: 101–

120) 

2.5 NASELJEVANJE ROMSKIH DRUŽIN V BELI KRAJINI 
 
Ker živim v Beli krajini in sem skozi celo življenje obkrožena z Romi, bom dala večji 

poudarek naseljevanja in življenja romskih družin pri nas, in sicer v naseljih Lokve pri 

Črnomlju in Kanižarica. Lokve pri Črnomlju so dokaj mlado naselje in so najpomembnejše 

romsko središče na Dolenjskem oziroma v Beli krajini. Razprostira se po gozdni površini 

vzdolž ceste, ki pelje iz Črnomlja skozi Lokve proti Semiču. Hiše so dokaj gručasto 

razporejene. Eden prvih prebivalcev je bil Luka Hudorovac, prevoznik s konji. Njegova hiša 

in hiše sinov in hčera so bile zidane po načrtih urbanističnega zavoda v Črnomlju. Drugi dve 

rodbini, Kosec in Tudija, sta umaknjeni od Hudorovčeve z večjim zemljiščem. Njihove hiše 

so postavljene na levi strani pri železnici. Ti domovi so bili drugačni od tistih, ki so pripadali 

družini Hudorovac. Bili so leseni, preprostejši, dvorišča pa so bila lepo urejena. Danes je tudi 

tam drugačna slika. Hiše na levi strani železnice so zidane, precej velike, z nekaj manj zemlje, 
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okolica pa ni toliko urejena. Okoli hiš je veliko odpadkov, kovine, ki jo zbirajo. Nekdanji 

lastnik najlepše zidane hiše, ki je bila najbližje Lokvam, je bil najpremožnejši vaščan Potokar. 

Skupina hiš, ki pa je najbližja Črnomlju, je pa pripadala več rodbinam. Tu so hiše 

najštevilčnejše, njih prebivalci so bili precej pisane starosti in nekateri celo iz Novega mesta. 

Sčasoma se je naselje bistveno spremenilo. Če se zapeljemo mimo naselja, vidimo na ozemlju 

lesenih barak lepe zidane hiše s fasadami, urejeno okolico, še vedno pa je prisotna 

utesnjenost, saj se romske družine večajo.  

 

 
 

Slika 2: Obnovljen del romskega naselja na Lokvah. 
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Slika 3: dejavnosti Romov v domačem naselju. 

 

Na Lokvah zasledimo poleg omenjenih družin še priimek Brajdič, Šajnovič in rodbino Kosec. 

Nekateri si celo spreminjajo priimke (prav tam).  

Bližje kot romsko naselje Lokve pri Črnomlju mi je manjši zaselek Kanižarica pri Črnomlju. 

Tudi sama sem s starši živela 19 let v tem kraju. Romi so naseljeni z obeh koncev Kanižarice. 

Njihove hiše so postavljene na obrobju gozda ob cesti iz Črnomlja skozi Kanižarico proti 

Dragatušu, druge pa v globini gozda ob cesti, ki vodi iz Blatnika proti Črnomlju. Leta 1895 se 

je na gozdni cesti naselila družina rodbine Hudorovič. Družina se je naselila v opuščeni 

kmečki kašči, ki jo je dobila. Takšne hiše in kašče pa so romske družine imele priložnost 

večkrat dobiti, saj so se v tistih časih mnogi Belokranjci izselili v Ameriko. V tem zaselku so 

občasno živele tudi potujoče družine, ki so bivale v šotorih, saj so se tam ustavile mimogrede. 

Leta 1920 se je v romskemu naselju povečalo število družin rodbine Hudorovič. Ta zaselek je 

tako postal središče belokranjskih Hudorovičev. Osem let pozneje je zaselek štel 7 hiš in 20 

družin. Melik je opisal za to romsko naselje značilne lesene hiše, poleg pa so bili še šotori. V 

teh so bivali Romi poleti, pozimi pa so se premaknili v lesene bajte. V tem času je bila okolica 

precej neurejena, za kar je bil vzrok nekoliko neprizadevanje vaščanov, pa tudi neprimerno 

zemljišče.  
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Slika 4: Romsko naselje v Kanižarici, danes. 

 

 

 

Slika 5: Starejša hiša Romov v Kanižarici. 
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Naselje Romov z druge strani Kanižarice je bolj v gozdu. Te Rome smo krajani srečevali le, 

kadar so hodili v trgovino v Kanižarici. Držali so se bolj »zase«, niso veliko komunicirali z 

ostalimi vaščani. Njihove hiše pa so bile prav tako lesene, okolica neurejena in utesnjena. 

Velikokrat je prišlo tudi do sporov med družinami tega zaselka. Romi so si med seboj zažigali 

hiše, izvajali nasilje drug nad drugim, pa tudi ustrahovali ostale prebivalce tako Kanižarice 

kot Črnomlja. Delo jih ni zanimalo, temu pa je botrovala tudi revščina in nasilje, ki so ga 

izvajali nad uslužbenci, ko so želeli pri njih kaj kupiti, a za plačilo denarja niso imeli. Higiena 

je bila prav tako na nizkem nivoju. Okrog so hodili umazani, v pisanih in večkrat tudi strganih 

oblačilih. Danes takšnega Roma v Kanižarici težko srečamo. »Naši« Romi so se v velikem 

številu zaposlili, uredili svoje okolice in se civilizirali. Romska dekleta so zelo lepa in urejena. 

Veliko jih je poročenih za fante uglednih družin in prav v tem duhu vzgajajo svoje otroke. 

V Beli krajini se romski zaselki nahajajo tudi v Metliki pod vasjo Svržaki. Tam so živeli 

»Francetovi cigani«. P. Štrukelj piše tudi o romskemu naselju ob gozdu v Dobravicah. Tam so 

našteli tri hiše. Njihova okolica je različno urejena. Zemlja teh prebivalcev je bila kupljena in 

vpisana v zemljiško knjigo.  

Romske družine so se naseljevale še v Gavgenem hribu, ki pripada Križevski vasi. V Semiču 

pa je najbolj znano naselje na gmajni Coklovca, ki ga domačini imenujemo kar »Pri štirih 

rokah«. Tu so domovi med seboj precej oddaljeni. Romi so naseljeni v lesenih hišah in te se 

niso bistveno spremenile niti danes. Zaselek je zelo reven. V tem naselju so Romi znani kot 

zelo nasilni. Znano je, da nabirajo gozdne sadeže in zelišča, zelo malo pa je zaposlenih, kar se 

vleče iz prejšnjih časov vse do danes. Prav tako so bile naseljene tri družine v Gradacu, kjer 

so si uredile bivališča v kamnolomu. Ta bivališča so bila vse prej kot primerna za življenje v 

njih. V Beli krajini so zasledili romske družine še v Drenovcu pri Vinici, Hrastu pri Vinici, 

Srednji vasi, Stranski vasi in Mašlju. V zadnje tri vasi so prišli iz različnih krajev (Kanižarice, 

Metlike, Vrčic). 
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Slika 6: Naselja Romov na Dolenjskem. 

 

Vsa naselja v Sloveniji so oddaljena od domačih naselij, so na obrobjih gozdov, na gmajnah, 

na koncu kmečkih vasi. Romska naselja so se na tem mestu ohranila vse do danes. Podobe 

romskih naselij so različne. Pogojene so gospodarsko. Po tem merilu pa jih delimo na: 

− naselja, ki so pokazatelj nizke življenjske ravni vaščanov. Ta naselja ne 

napredujejo, življenjske razmere se ne izboljšujejo (npr. naselje »Pri štirih 

rokah«). Tako so označena tudi bivališča in tabori potujočih oziroma nestalnih 

romskih družin; 

− v drugo skupino sodijo naselja, ki so dosegla le neznaten razvoj ali so pokazala 

le stanje, ki je bilo zabeleženo pred leti; 

− v tretji skupini so romska naselja, v katerih so domovi napredovali in doživeli 

napredek v stanovanjski kulturi. 

 

Poleg zgoraj naštetih romskih naselij pa poznamo tudi tista, ki so nastala na podeželju ali pa v 

predmestjih in mestih. Romska naselja so se na podeželju razvijala ob domu Roma, ki se je 

ukvarjal s kovaštvom. Danes je podobno, le da se naselja širijo ob Romih, zaposlenih pri 
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kakšnem združenem delu, ne pa kovaču, kot je to bilo v preteklosti. Danes so še vedno 

domovi romskih družin na teh obrobjih in ločeni od ostalih domačinov in še vedno je na 

žalost čutiti nezaželenost tega ljudstva med domačini, pa čeprav že toliko desetletij živimo v 

sožitju. Romskih družin, ki so živele v predmestjih in mestih, je bistveno manj. Še danes pa 

imenujemo romska naselja »pri Ciganih«, kar pa je le dodaten dokaz, ki govori o ločenosti 

Romov in domačinov v Beli krajini. Kakor v Sloveniji so podobno označevali tudi v drugih 

državah oziroma republikah romske skupine, ki so se naseljevale po različnih območjih 

(Štrukelj, 1980: 118–120).  

2.6 IMENA ROMOV V SLOVENIJI 
 
Rome, naseljene na našem ozemlju pa tudi v nekaterih sosednjih državah, v večini označuje 

ime Cigan. Gre za skupino »drugačnih« ljudi, ki živijo ločeno od ostalih domačinov. Že sam 

prizvok imena je v Sloveniji negativen oziroma slabšalen, zato so si Romi pogosto spreminjali 

imena in priimke. Z istim nazivom so imenovali tatove. Ljudi temne polti, umazane ženske in 

otroke so imenovali »cigani«. Prav tako je beseda pomenila goljufijo. Z besedo cigan pa so 

izražali tudi vesela čustva, čustva ugodja. Znan je rek: »Smeje se kakor cigan belemu kruhu«. 

Poimenovali pa so tudi določena orodja in predmete s to besedo. V Beli krajini se uporablja 

izraz cigan za železno pripravo, ki se postavi v peč, da se nanjo nasloni goreče poleno, 

medtem ko v Prekmurju imenujejo »ciganica« veliki žebelj. Znano je tudi primerjanje kovača 

s »ciganom«, saj je črn od saj, pa tudi na jablani, ki uspeva ponekod v Sloveniji in obrodi 

drobne rdeče sadove, le-te imenujejo cigančki.  

Prekmurski in Dolenjski Romi imenujejo svoje ljudi Roma, kar pomeni ljudje. V ednini 

poimenujemo moškega Cigana Rom, žensko pa Romni. Na Gorenjskem so Romi Sinti. Cigani 

so tiste iz drugih koncev Slovenije poimenovali glede na krajevno naselitev ali opravilo, tako 

Gorenjski Sinti poimenujejo dolenjske Cigane »hrvaški Cigani« ali »Kebri«. Slednje 

poimenovanje pa so uporabljali zato, ker so kuhali na prostem in niso pripadali njihovemu 

plemenu. Po Uhliku so Sinti poimenovali »Kebre« vse Cigane, ki niso pripadali njim. Beseda 

Khebro je izposojenka iz nemškega narečja, pomeni pa hrošč. Prekmurski Romi so kočevske 

imenovali Hrvati. Prekmurske so ostali Romi v Sloveniji imenovali madžarski Cigani, 

medtem ko so se med seboj ti imenovali s posebnimi imeni, tudi po opravilih, ki so jih 

opravljali. Tako so npr. tisti, ki popravljajo posode, žlajfarji. Dolenjski Romi so za gorenjske 

uporabljali ime egiptovski Cigani. Romi pa se med seboj imenujejo po imenih kmečkih 

naselij oziroma po krajih, kjer prebivajo – lendavski, černelavski Cigani, Cigani iz Gomilic, 

belokranjski, metliški so le nekatera od poimenovanj. V Beli krajini pa imenujejo domačini 
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Rome »azomanaši«, kar je izpeljanka tudi iz besede, ki so jo slišali od Romov, in sicer so 

govorili »azo«. Danes je ostalo bolj pogosto poimenovanje za Cigane Romi oziroma še vedno 

zelo radi domačini rečejo pri Romih »pri naših«, gredo »naši« ipd. Kakor so Neromi imeli 

različna imena za poimenovanje Romov, so tudi ti imeli imena za poimenovanje civilov, 

tujcev. Imena so bila tako šaljiva kot tista, ki so izražala sovraštvo in podcenjevanje. Takšno 

ime je za moškega gadžo, za ženske pa gadži. Po Blocku ima beseda pomen »barbar«. 

2.7 ROMSKI JEZIK – ROMANO CHIB 
 
Romski jezik, romano chib, ima veliko vlogo pri odkrivanju prvotne domovine črnookega 

indijskega nomadskega ljudstva. V 19. stoletju je Pott s pomočjo proučevanja romskega 

jezika potrdil, da Romi izhajajo iz Indije. Bili so potujoče ljudstvo, a so kljub preseljevanju 

ohranjali navade, običaje in predvsem jezik. To dediščino so iz roda v rod prenašali z ustnim 

izročilom. Kljub ohranjanju jezika v času preseljevanj so nekatere besede tudi prevzemali od 

narodov, kjer so bivali (Tancer, 1994: 21–22). Jezik in kultura sta bili edini niti, ki sta 

povezovali ljudstvo ognja in vetra. 

Kakor Romi in njihov izvor je bil tudi romski jezik dolgo uganka mnogih raziskovalcev in 

romologov. Mnogi trdijo, da o romskem jeziku ni nič zapisanega, spet drugi, da so imeli tudi 

Romi abecedo triindvajsetih črk, hieroglifov. Romi ne komunicirajo samo verbalno, znano je 

tudi neverbalno komuniciranje, npr. ko so potovali, so po različnih krajih v naravi puščali za 

seboj različne »znake«. Danes takšne komunikacije med Romi ni. A. Š. Dekurdemanša trdi, 

da so imeli Romi abecedo, drugi raziskovalci pa so ovrgli to trditev, saj pravijo, da so ti 

hieroglifi le konvencionalni znaki za vizualno komuniciranje Romov. Beseda šikajmako ali 

patrina sta bili tajni besedi za sporazumevanje. Pomen besed je list z drevesa. Zanimiv je 

podatek, da je imelo vsako pleme svoj znakovni sistem. 

Danes srečamo pri romskem jeziku veliko dialektov, ki so nastali s preseljevanjem tega 

ljudstva po svetu. Kljub besedam, ki so jih Romi prevzeli iz tujih držav in dežel, so slovnične 

oblike in besednjak podobne tistim iz indoevropskih jezikov (Brizani, 2000: 23–24). 

V Beli krajini Romi zelo veliko komunicirajo v romskem jeziku. Uporabljajo ga v domači 

okolici, pa tudi v trgovinah, šolah in drugih uradih. Tudi ko govorijo slovenski jezik, jim uide 

kakšna romska beseda in slovenske besede imajo romski prizvok. V vrtcu imam izkušnjo, da 

so v romskem oddelku otroci govorili v svojem maternem jeziku med igro, ko so bili srečni 

ali ko so bili jezni in žalostni. Prav je, da romski otroci poznajo svoj materni jezik, saj je brez 

tega učenje drugega toliko težje. Pomembno je, da ohranjajo bogastvo romske kulture in 

jezika ter da smo ostali odprti za sprejemanje te kulture. A je kljub temu delo v takem oddelku 
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zelo težko, saj niso izpolnjeni niti osnovni pogoji, kajti vzgojitelj ima zelo malo znanj iz 

romščine, romskega pomočnika ni in ravno takrat, ko bi ga morda romski otrok potreboval pri 

igri, ko je srečen ali žalosten in bi rad izpovedal svoja čustva v romskem jeziku, ga nima kdo 

poslušati. Menim, da so zato dobrodošla izobraževanja, seminarji o spoznavanju romske 

kulture, jezika, predvsem pa odprtost vzgojitelja, strokovnega delavca v skupini z romskimi 

otroki. V mešanih skupinah, kjer so otroci Neromi in le kakšen Rom, pa romščine praktično 

ni. Otroci Romov se v teh skupinah čisto prilagodijo ostalim, govorijo slovenski jezik, na 

žalost pa se v večini primerov svoje pripadnosti oziroma narodnosti sramujejo in jo skušajo 

prikriti. V domačem naselju pa je zelo malo slišati slovenski jezik. V naselju v Lokvah Romi 

komunicirajo le v romščini, medtem ko v Kanižarici pri Črnomlju govorijo v obeh zaselkih 

tudi slovenščino.  

 

Po predstavitvi Romov, njihovem prihodu v Slovenijo, se bom v tretjem poglavju osredotočila 

na začetke izobraževanj, na prve težave, ki so takrat, nekatere pa še danes spremljale Romske 

otroke v šoli. V tem poglavju bom prav tako zajela vzgojo in izobraževanje otrok Romov ter 

sodelovanje s starši, ki pa ima ključno nalogo pri vključevanju otrok tako v vrtec kot osnovno 

šolo. 

Ker imamo tudi v našem vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, kjer sem zaposlena, integrirane 

romske otroke tako v romski oddelek kot v oddelke z romskimi in neromskimi otroki, bom v 

tem poglavju predstavila tudi predšolsko vzgojo romskih otrok v naši ustanovi. 

3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV 
 
Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem pred drugo svetovno vojno je uganka mnogih 

raziskovalcev. Zapisanega o tem je zelo malo, podatki, ki obstajajo, pa so nezanesljivi. Iz 

literature je znano le, da šolo ni obiskovalo veliko Romov, ustanovam in strokovnim 

delavcem pa ni bilo veliko mar za izostajanje od pouka, uspešnost oziroma neuspešnost 

romskih otrok. Velik vpliv na odločitve o šolanju Romov je imela politika. Poleg je veljala 

beseda bogatih vaščanov in pa volja učiteljev do »teh« otrok. Skratka, veliko je dejavnikov, ki 

so vplivali na tako pozen obisk šole, na neuspešnost Romskih učencev. Poleg vseh težav je do 

leta 1945 veljalo mnenje, da so za v šolo le moški, tako da romskih deklic skorajda ni bilo v 

šoli.  
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3.1 ZAČETKI IN TEŽAVE 
 
O začetkih šolanja romskih otrok na področju Bele krajine podatkov ni, literatura daje le 

podatke o prvih šolanjih Romov v Prekmurju in pa nekoliko v Novem mestu. K šolanju 

romskih otrok so precej doprinesle nove in spremenjene družbene razmere in trud, namenjen 

zmanjševanju nepismenosti. Razmere v Prekmurju je dobro prikazal Šiftar. Prikazal je stanje 

na več osnovnih šolah. V osnovno šolo v Kupšincih je bilo vključenih veliko Romov, to pa je 

vzbudilo negativno vzdušje staršev otrok Neromov. V dveh šolskih letih so imeli za romske 

otroke ločen prvi in drugi oddelek. To je prineslo večji obisk pouka, s tem pa tudi večjo 

uspešnost romskih učencev. Tancer v svojem delu povzema Šiftarjeve besede: »Cigani v 

neposredni bližini Sobote so po osvoboditvi vedno intenzivneje razmišljali o svoji usodi in se 

pri tem srečevali s problemom svoje splošne zaostalosti predvsem na področju šolske in tudi 

strokovne izobrazbe. Ugotavljali so, da šola njihovim otrokom ne more nuditi vsega, da je 

treba tudi doma poskrbeti za ugodnejše razmere za izobraževanje. Ker so njihova stanovanja 

vse prej kot stanovanja, so že zelo zgodaj predlagali ustanovitev posebnega otroškega vrtca, 

kjer bi našli prostor tudi šoloobvezni otroci, ko bi pisali domače naloge in se pripravljali za 

šolo … Končno je bil zgrajen vrtec v bližini Püšče, ki je s svojim pionirskim delom že odigral 

pomembno vlogo, njegovi uspehi pa so že delno vidni«. Vrtec je veliko doprinesel k 

izobraževanju in vzgoji tako predšolskih kot tudi starejših šoloobveznih Romov (Tancer, 

1994: 70−76). 

Evidenca socialnoskrbstvenega organa v Novem mestu razpolaga s podatki o šoloobveznih 

romskih otrocih v tej občini. Leta 1961 je bilo 108 romskih otrok, od tega je bilo 

šoloobveznih 51. Z leti se je število večalo. Leta 1965 je tako od 124 otrok bilo 67 

šoloobveznih. Podatki pričajo o nerednem obisku romskih otrok v šolskem letu 1961/62. Pouk 

jih je takrat obiskovalo le 15. Obiski so bili neredni. Ti otroci so izhajali iz družin s stalnim 

bivališčem, to pa je bilo neprimerno za nadaljevanje izobraževanja doma oziroma 

nadaljevanje le-tega. O učni uspešnosti otrok ni nekih podatkov, ki bi bili zanesljivi. Šole 

uspehom romskih otrok niso dajale poudarka. Učni uspeh pa je bil rezultat soodvisnosti 

rednega obiska pouka, socialnega statusa, vrednotenja znanja in možnosti zaposlovanja 

(Tancer, 1994: 70−76).  

Tako kot v Prekmurju so bile tudi na Dolenjskem problem nerednega obiskovanja šole 

romskih otrok socialne razmere. Ti otroci poleg neprimernih bivalnih razmer niso imeli niti 

primernih oblek, šolskih potrebščin … Še danes srečamo v naselju Lokve kje kakšnega Roma 

pomanjkljivo oblečenega, v umazanih raztrganih oblekah, ki živi tudi v baraki brez vode 
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oziroma elektrike. Ravno takšne razmere pa so bile razlog za slabo zdravstveno stanje 

Romov. Tisti romski otroci, ki so pouk obiskovali, so bili deležni zbadanja ostalih otrok in vse 

prej kot primernega vedenja in podpore nekaterih učiteljev. Še danes na žalost velja, da 

romski otroci sedijo v zadnjih klopeh, da so stran od ostalih otrok, saj smrdijo, so umazani … 

Ta dejstva pa so marsikdaj pripeljala tudi do nasilja in razdvajanja stikov med romskimi 

otroki in ostalimi. Ravno ko bi bilo najbolj potrebno pomagati romskim otrokom, ki so že 

tako prihajali iz okolja, kjer so bile razmere za zdravo, prijetno življenje zelo neprimerne, so ti 

doživljali verbalno nasilje, neprimeren odnos in nepodporo ostalih ljudi. 

Podatki pričajo, da sta bila obisk in uspešnost romskih otrok v osnovni šoli mnogo večja v 

Prekmurju kot na Dolenjskem, kar pa je bila tudi posledica večjih prizadevanj oblasti in 

strokovnih delavcev. Poleg socialnih razmer je velik problem neuspešnosti romskih otrok 

predstavljal jezik. Slovenskega jezika, ki je bil učni jezik v šolah, niso poznali. Pri tem 

problemu niso mogli kaj dosti pomagati niti učitelji, saj niso poznali romščine, ki je bila 

romskim otrokom materni in edini jezik, ki so ga govorili. Rešitev se je kazala v romsko-

slovenskem slovarju oziroma Zbirki slovensko-romskih izrazov, ki je izšla leta 1987. Mnogi 

učitelji so skušali pomagati romskim učencem in so iskali poti v jezikovnem sporazumevanju 

z njimi. Največ interesa in truda so pokazali učitelji v Prekmurju (Tancer, 1994:70–76). 

3.2 POMEMBNE DETERMINANTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 
 
Pri vključevanju romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem so pomembni različni 

dejavniki. Velikega pomena so telesne in duševne zmožnosti otroka, uspeh pa je odvisen 

oziroma determiniran s socialno-kulturnimi razmerami v družini, z odnosi v družini ter 

delovanjem širšega okolja. Formalno imajo romski otroci za izobraževanje enake pogoje kot 

ostali, a je delovanje okolja tisto, zaradi katerega ti otroci nimajo enakih možnosti za lasten 

razvoj in osvajanje znanja. Naučeni načini obnašanja, čustvovanja, prepričanj, vrednotenja so 

tisti, ki determinirajo kulturo. Ta se prenaša z generacijami. H kulturi prištevamo še načine 

pridobivanja materialnih dobrin, znanost, umetnost, običaje in prepričanja. 

Socialno in kulturno okolje je tisto, s čimer je ob rojstvu vsak determiniran. Nihče si ne more 

izbirati okolja, v katerem se bo rodil. Romski otroci so v večini determinirani s kulturo, ki je 

preprosta. Kultura okolja, ki je po navadi drugačna, je romskim otrokom neznana in zato se je 

toliko težje vključiti vanjo. Romska kultura je pretežno konkretna. Starši Romi svoje otroke 

usmerjajo k fizičnemu delu, ki je bistvenega pomena za njihovo preživetje. Otrok v romski 

družini ni deležen spodbud, ki bi ga dodatno motivirale in prispevale k razvoju njegovih 

sposobnosti in intelektualnemu razvoju. Zamujene spodbude pa so žal večkrat usodne za 
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njegov razvoj in se jih ne da dodatno spodbuditi. Tako so otrokov vsestranski telesni, duševni 

in socialni razvoj manj razviti. Neugodno okolje, v katerem živijo, je polno dejavnikov, ki 

ovirajo normalni razvoj. To so: 

− pomanjkljivi govorni in jezikovni vzorci v družini, 

− otrok, ki živi v takem okolju nima toliko izkušenj o svetu in življenju, 

− otrok ima manj možnosti za reševanje miselnih problemov, 

− medsebojnega vplivanja med odraslimi in otroki je manj, 

− pomanjkanje higienskih navad, 

− »skromen« moralni razvoj, 

− nepoznavanje pravil življenja v civiliziranem okolju. 

Otrok iz takega okolja se v stiku s širšim svetom in kulturo sreča z mnogimi težavami, ki pa 

jih toliko težje premosti, če ravno zaradi neugodnega okolja in pomanjkanja spodbud ni razvil 

vseh svojih sposobnosti. 

Med determinantami je tudi subkultura Romov. V sociologiji kulture predstavlja subkultura 

ožje kulturno območje, ki je del neke ožje kulture. Splošna sociologija definira, da subkulture 

nastajajo in se vzdržujejo v bolj ali manj tipičnih družbenih okoljih. Subkultura Romov je ena 

težjih oblik subkulture, saj v neenakopravnih odnosih z okoljem manifestira svoja moralna 

pojmovanja in vrednotenja, ki pa za širše okolje niso sprejemljiva. Prav to je razlog za 

nastajanje napetosti, in sicer ne samo s strani Romov, temveč s strani neposrednega okolja, v 

katerem Romi živijo. Dober primer za to je ravnanje z dolenjskimi Romi.  

Socialna in kulturna razvitost okolja sta pomembni in močno vplivata na uspešnost oziroma 

neuspešnost v šoli. Otroci iz neprimernega okolja, kjer niso deležni dovolj spodbud, ne 

razvijejo vseh spretnosti in so intelektualno manj razviti ter v šoli manj uspešni. Kljub trudu 

in možnostim v šoli pozneje tega primanjkljaja ni možno v celoti nadoknaditi. Družinsko 

okolje je velikega pomena, saj znotraj njega oblikujemo stil učenja in učne navade. V 

nerazvitem kulturnem okolju se otrokove dispozicije načeloma zanemarijo oziroma razvijejo 

se negativne socialne dispozicije. Temu pravimo vzgojna zanemarjenost. Gre za pojav v 

okolju, kjer je otrok deležen premalo primernih vzgojnih vplivov, premalo pozitivnih 

socialnih in kulturnih dražljajev, kot je to navadno v nekem normalno razvitem okolju. Pri 

vzgojni zanemarjenosti otroka nihče ne uvaja v kulturo in socialno okolje, v katerem živi. 

Posledica so otrokove neaktivirane in nerazvite dispozicije. Tak otrok se ne more polnovredno 

vključiti v življenje okolja, ker so njegove duševne sposobnosti premalo razvite. Vzgojna 

zanemarjenost pa ni izključena v kulturno razvitem okolju, saj lahko do nje privede 

specifičnost primarne skupine – družine. Pri Romih zasledimo ta pojav v njihovem okolju in v 
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vsaki primarni skupini. To ne pomeni, da se starši ne ukvarjajo s svojimi otroki vzgojno, 

temveč njihova vzgojna doktrina poteka v sorazmerno nezahtevnih razmerah tako v socialnem 

kot kulturnem pogledu. V predšolskem obdobju pusti ta pojav pri otroku nepopravljivo 

posledico, kar se odraža tudi v šoli, saj ta postavlja otrokom visoke zahteve, ki jim niso kos, 

saj zaradi omenjenih vplivov niso primerno socialno stimulirani (Tancer, 1994: 93–100). 

3.3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK 
 
O pretekli vključenosti predšolskih romskih otrok v vrtce ni točnih podatkov. Povzema se, da 

starši Romi le stežka vključijo predšolske otroke v družbeno organizirano predšolsko vzgojo. 

Eden večjih razlogov je, da so te institucije oddaljene od naselij, v katerih živijo, in pa tudi 

selitve, ki so posledica revščine oziroma želje po preživetju in boljšem življenju. Poleg 

omenjenih vzrokov je bilo mnogokrat tudi premalo pobud za vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo. Starši, ki so bili nizke izobrazbe in so izhajali iz nizkega socialno-

kulturnega okolja, sami niso dajali pobud za to, kar pa tudi ni bilo za pričakovati od njih.  

Romski otroci so imeli možnost vključitve v: 

− oddelke, v katere so vključeni samo romski otroci (v nadaljevanju »čisti 

oddelki«), 

− oddelke, v katere so vključeni Romi in Neromi (v nadaljevanju mešani 

oddelki). 

V »čiste oddelke« so vključeni samo romski otroci in tako imajo možnost privajanja na 

življenje v oddelku. Ti oddelki jim dajo tudi možnost za lažji prehod iz domačega okolja v 

svet z novimi vrstniki.  

Mešani oddelki so bolj primerni za otroke, ki so že bili v »čistih oddelkih« ali pa so v njih 

otroci, ki niso imeli možnosti vključitve v čisti oddelek zaradi premajhnega števila otrok. V 

teh oddelkih so tudi drugi slovensko govoreči otroci. Ravno v mešanih skupinah pa mora 

vzgojiteljica posvetiti romskim otrokom veliko pozornosti in z njimi individualno delati, saj 

so te mnogokrat izpostavljeni nerazumevanju ostalih neromskih otrok. 

V Beli krajini izvajamo programe v obeh tipih oddelkov. Nekaj otrok je vpisanih v mešane 

oddelke, imamo pa tudi oddelek samo z romskimi otroki. V slednjega je na žalost vsako leto 

vključenih vse manj otrok. Vzgojno-varstvene institucije dajejo veliko pozornost vzgoji 

predšolskih otrok, prvim stikom staršev, da bi si pridobili čim več zaupanja do teh institucij in 

strokovnih delavcev, katerim le stežka pustijo in zaupajo svoje otroke. Velike težave pri 

vključevanju in vzgoji predšolskih otrok v vrtcih predstavlja jezik. Romski otroci v večini ne 

razumejo slovenskega jezika oziroma v kolikor ga razumejo, ga ne govorijo. Pomembno je, 
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da vzgojiteljica pomaga otroku pri vzpostavljanju verbalne komunikacije. Slovenski jezik, ki 

je tem otrokom tuj, uvajajo vzgojiteljice v svoje delo z Romi postopoma. Dobra oziroma 

komunikacija sploh prispeva veliko k vključevanju otrok v vrtce. Staršem je treba prilagoditi 

vsebine, oblike in načine glede na njihove potrebe oziroma posebnosti. Sama sem se srečala z 

delom v obeh oddelkih. Delo se je precej razlikovalo. V čistem oddelku je redno obiskovalo 

program le nekaj romskih otrok. Največji problem je predstavljal jezik. Vzgojiteljica ni 

poznala romščine, v kateri so se otroci največ izražali. Program je bil le poldnevni, medtem 

ko je bil v mešanih oddelkih deveturni. Ohranjati stik oziroma komunicirati s starši je bilo v 

čistih oddelkih težje kljub vsakdanjemu srečanju z njimi ob prihodu in oddaji romskih otrok v 

naselju. 

3.4 SODELOVANJE S STARŠI 
 
Sodelovanje s starši Romi je zelo pomembno. Pri vključevanju romskih otrok v vzgojno-

varstvene institucije si mora ustanova najprej pridobiti zaupanje staršev. Zelo pomembno je, 

da vzgojitelj obišče romsko naselje in na čim bolj primeren, Romom prilagojen način 

predstavi delo in življenje v vrtcu. Vzgojitelj mora pokazati odprtost za romske posebnosti, 

življenje teh otrok in kulturo, ki jo bodo otroci vsakodnevno nosili s sabo tudi v vrtec. 

Prisluhniti mora željam staršev, a jih uresničevati le, dokler so v skladu s splošnimi normami 

in varnostjo. V vrtcu obstaja tudi določen red, s katerim so seznanjeni starši. Vsa ta predstava 

vrtca in stik s starši pa mora biti kratek in jedrnat, saj če ti ne razumejo namen vzgojiteljice, se 

pogosto prestrašijo in ne vztrajajo z vzgojo v vrtcih. Posledica je, da otroke ne pustijo od sebe, 

jih ne zaupajo v varstvo.  

3.5 PREDŠOLSKA VZGOJA ROMSKIH OTROK V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA 

ČRNOMELJ 

 
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj je nosilec razvoja za predšolske otroke v občini Črnomelj. 

Ustanovljen je bil 13. 12. 1973. Osnovna dejavnost vrtca je izobraževanje, vzgoja in varstvo 

otrok.  

V sestavo vrtca Črnomelj sodijo: 

– Enota vrtca Čardak – novi in stari del, 

– Enota Loka – novi in stari del, 

– Enota Majer, 

– dislocirana oddelka v dijaškem domu, 

– dislocirani oddelek v Osnovni šoli Loka, 
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– dislocirani oddelek v Osnovni šoli Griblje. 

Vrtec izvaja tri programe: 

− dnevni program, ki traja 6–9 ur in se izvaja v dopoldanskem času, 

− poldnevni program za otroke 3–6 let (romski oddelek), 

− krajši program Cicibanove urice za otroke 3–6 let, ki niso vključeni v vrtec. 

V okolici Črnomlja so 3 romska naselja: Kanižarica, Lokve in Čudno selo. Že oktobra 

1979/80 je vrtec začel krajši program za romske otroke iz naselja Lokve. Izvajala ga je 

vzgojiteljica, današnja ravnateljica vrtca ga. Dragica Valenčič, ki je oskrbela otroke 

(umivanje, preoblačenje, igra, učenje …). Otroke so vozili iz naselja. Predvsem so bili to 

predšolski otroci. Glavni namen programa je bil socializacija otrok. Ker so otroci prihajali iz 

povsem drugačnega okolja, kjer so bile njihove življenjske razmere in navade drugačne, je 

bilo delo vrtca usmerjeno v pripravo otrok na drugo okolje za lažji vstop v šolo. 

V Vrtcu Otona Župančiča izvajamo programe za Rome v »čistih« in mešanih oddelkih. 

Romski otroci so vključeni v oba tipa programov. Praviloma so v mešanih oddelkih le en ali 

dva Roma na oddelek, medtem ko jih je v romski oddelek vključenih več, a na žalost njihovi 

obiski niso redni. Otroci v mešanih oddelkih dokaj redno prihajajo v vrtec, se lepo vključujejo 

v skupino ostalih otrok in sodelujejo. Ko romski otrok začuti sprejetost, se odpre in začne 

aktivno sodelovati. Žal pa sem se pri delu v mešanem oddelku srečala tudi s situacijo, ko se je 

romska deklica sramovala svoje romske kulture, prijateljev in sorodnikov, kadar smo jih 

srečali na sprehodu ali kadar je bila v skupini. Deklica je v skupini zelo dobro komunicirala. 

Izhajala je iz družine, kjer je samo oče Rom. Kadar je prišla v vrtec po njo mama, je bila zelo 

vesela, prav tako očeta, a je bilo ob očetovi prisotnosti čutiti njen sram, saj je bil oče temne 

polti, temnih oči in značilnih poteze romskega rodu. Kljub odprtosti in prijaznosti otrok in 

vzgojiteljic do nje ter njene družine sramu in nelagodnosti te deklice ob takih situacijah z 

vzgojiteljico žal nisva mogli rešiti. 

V oddelkih, v katere so vključeni le Romi, poteka poldnevni program, in sicer 4-urni. 

Vzgojiteljica pred začetkom izvajanja programa vsako leto odide s socialno delavko vrtca in s 

socialno delavko socialne službe Črnomelj v romsko naselje. Tam pozdravijo starše, se 

predstavijo in jih povabijo, da prisluhnejo predstavitvi programa in vrtca, v katerega lahko 

vključijo svoje otroke. Starši lahko vpišejo otroka sami v vrtec v mešane oddelke, v romske 

oddelke pa jih povabimo strokovni delavci vrtca skupaj z delavko iz socialne službe, ki ima 

evidenco romskih otrok. Po nagovoru oziroma predstavitvi prisluhnejo strokovne delavke tudi 

željam, prošnjam in vprašanjem staršev. Ti po navadi nimajo veliko vprašanj. Kako poteka 

prihod in odhod njihovih otrok v vrtec in nazaj domov, jim je dokaj znano, saj naš vrtec izvaja 
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ta program že vrsto let, ker pa imajo romske družine več otrok, so se nekateri že osebno 

srečali s tem. Pomembno je, da vzgojiteljica ne omejuje starše s stvarmi oziroma 

potrebščinami, ki naj bi jih imel otrok ob prihodu v vrtec, saj bi se le-ti zaradi pomanjkanja in 

revščine prestrašili in ravno to je vzrok, da otrok večkrat ne pošljejo oziroma ne pustijo v 

varstvo. Strokovne delavke so na željo staršev pripravljene spoznati tudi njihovo življenjsko 

okolje.  

 

Letos smo s programom v romskem oddelku začeli 15. 11. 2011. Do sedaj se je vsako leto 

začel izvajati oktobra, a je letos prišlo do pomanjkanja kadra. Po opisanem prvem obisku 

vzgojiteljice in socialnih delavk v romskem naselju se je naslednji dan začel izvajati program. 

Vzgojiteljica je ob pol devetih odšla s kombijem in voznikom po otroke v romsko naselje. 

Prvi dan je vrtec obiskalo devet otrok. Otroci so z zanimanjem spoznavali novo okolje, 

igralnico. Lepo so preživeli dan. Domov jih je prav tako pospremila vzgojiteljica, ki je 

vsakega otroka pustila s kombijem pred hišo, kjer stanuje. Nekatere so vedoželjno pričakali 

starši, drugi pa so samo iz hiše pokimali v pozdrav. V naslednjih dneh je vrtec obiskalo vse 

manj otrok. Stalno ga obiskujejo le štirje otroci. Dva otroka sta novinca, dve deklici pa sta 

vrtec v »čistem oddelku« že obiskovali. Starost otrok je od 2 do 4 let. Vzgojiteljica skuša čim 

bolje in vsakodnevno komunicirati s starši ter ohranjati dobre stike, a žal nekateri nimajo istih 

želja. Otroci so se sprostili in vsakodnevno uživajo v vrtcu. Igra in sodelovanje med otroki in 

vzgojiteljico poteka dobro, čeprav se pojavijo težave pri jeziku. Otrokom je materni jezik 

romščina. To govorijo gladko. Ena deklica govori tudi slovenski jezik, a je čutiti ob tem 

zadržanost. Večje težave ima deček z govorno motnjo, zaradi česar pa tudi ne komunicira 

veliko z ostalimi. Vzgojiteljica ne dreza vanj in ga dodatno ne »posiljuje« k pogovoru, kadar 

deček ne želi govoriti. Besedišče teh otrok je v slovenskem jeziku zelo skromno, tisti, ki jim 

je slovenski jezik zelo tuj in ga ne poznajo, pa odgovarjajo samo z da in ne. V besedah 

spuščajo glasove. Vzgojiteljica jim veliko pripoveduje, jih skuša motivirati k pogovoru ob 

slikanicah, da bi postopoma in počasi izboljšali in obogatili besedišče in razvili govorne 

sposobnosti. Med igro se otroci vživijo in sprostijo in takrat velikokrat govorijo v romščini. 

Vzgojiteljici je romščina tuja in je ne govori, a otroke ne omejuje, saj se ob govorjenju 

svojega maternega jezika dobro počutijo in ga krepijo. Dobro poznavanje maternega jezika pa 

je predpogoj za lažje spoznavanje in usvajanje drugega jezika.  

Danes so romski otroci lepo urejeni, imajo čiste obleke in njihova higiena je na višjem nivoju, 

kot je bila v preteklosti. Kulture Romov v vrtcu ni več toliko čutiti, kot jo je bilo v preteklih 

letih. Veliko je k temu prinesel komercializem. Prav tako kot doma, ko otroci hitro odrastejo 
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in precej časa preživijo ob delu doma, je čutiti to v igri in življenju v vrtcu. Otroci vedno radi 

pomagajo vzgojiteljici pri pometanju, urejanju igralnice. Radi tudi kuhajo in pomivajo ter 

skrbijo za dojenčke med igro, kar pa prinesejo iz življenja v družini. 

Ne glede na vrsto oddelka morajo vsi vzgojitelji pri svojem delu upoštevati načela in cilje, 

določene v Kurikulumu za vrtce. 

 

V četrtem poglavju bom izpostavila področje jezika tako v Kurikulumu za vrtce kot v 

Dodatku h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, saj je to eno pomembnejših področij. 

Opisala bom dejavnike, ki imajo vpliv na govorni razvoj romskih otrok ter spregovorila o 

tem, kako opismenjevati romske otroke. S tem poglavjem bom tudi prešla na empirični del, in 

sicer delovni list, ki vsebuje jezikovne naloge, s katerimi sem želela preveriti, ali so romski 

otroci, ki so bili vključeni v vrtec, uspešnejši od romskih otrok, ki niso bili integrirani vanj. 

4 PODROČJE JEZIKA V KURIKULUMU IN DODATKU H KURIKULUMU ZA 

VRTCE ZA DELO Z OTROKI ROMOV 

 
Kurikulum za vrtce kot nacionalni dokument, sprejet leta 1999, vsebuje koncept in sistem 

predšolske vzgoje pri nas. V njem so zapisana osnovna načela in cilji predšolske vzgoje ter 

temeljno spoznanje, da otrok dojema svet celostno v interakciji z vrstniki in odraslimi. Prav 

tako so opisana različna področja, med katerimi je tudi jezik, ki ima zelo pomembno vlogo, 

saj jezikovna dejavnost veliko pripomore h govornemu razvoju otroka, odpira poti v 

komunikaciji otrok z odraslimi in vrstniki, seznanja otroke s pisnim jezikom in književnostjo, 

prek katere spoznava lastno in tujo kulturo.  

Na podlagi ciljev, opredeljenih v Kurikulumu za vrtce, oblikuje vzgojitelj dejavnosti. Največji 

poudarek daje Kurikulum na jezik, ki ima dve funkciji, saj je samostojno področje, hkrati pa 

povezuje tudi vsa ostala področja (Grginič, 2005: 52).  

Kurikulum prav tako piše o vključevanju in pripravi otrok v pisno kulturo kot pomembno 

sestavino demokratizacijske družbe (Kurikulum, 1999: 31).  

Pri otrocih, ki jim slovenski jezik ni materni jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju dobre 

podlage za posameznikovo dvojezičnost, na kar opozarja Dodatek h kurikulu za vrtce za delo 

z otroki Romov. Jezik je temelj lastne identitete, zato je treba pri delu z romskimi otroki 

upoštevati in spoštovati tudi njihov materni jezik. Ena izmed nalog vrtca je spodbujanje 

verbalizacije, pri čemer pomanjkljivo znanje slovenščine pri romskih otrocih ne sme biti 

ovira. Otroke je treba spodbujati k verbalizaciji, pa naj bo to v slovenskem ali romskem jeziku 

ali pa v mešanici obeh (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov 2004: 4). 
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Pomembno je, da poskrbimo, da je romski otrok v skupini čim bolje sprejet, da oblikujemo in 

izvajamo v skupini dejavnosti, ki bodo vodile vse otroke do spoznanj, da smo si ljudje različni 

in zakaj je to dobro za našo družbo. Za lažje vključevanje in dobro počutje romskih otrok pa 

pripravimo in prilagodimo dejavnosti iz področij, ki so jim blizu in na katerih so uspešnejši 

(glasba, umetnost …), hkrati pa vključujemo in krepimo ostala področja Kurikula za vrtce. 

Menim, da dobro počutje in občutek vključenosti v družbeno okolje obrodita pri romskih 

otrocih tako v vrtcu kot v šoli sadove, zato se je treba truditi in spodbujati otroke k igri, 

sodelovanju in tako neverbalni kot verbalni komunikaciji, saj bomo s skupno aktivnostjo in 

iskanjem poti za reševanje problemov lažje dosegli skupni cilj. 

 

Izjemnega pomena za integracijo romskih otrok v slovensko okolje je opismenjevanje teh 

otrok v slovenskem jeziku, o čemer bom govorila v naslednjem podpoglavju. 

 

4.1 OPISMENJEVANJE ROMSKIH OTROK 

 

Otrok se vsakodnevno srečuje z dejavnostmi, povezanimi s pismenostjo in veliko jih je 

dosegljivih vsem otrokom (reklamni časopisi, napisi …). Vse pa se začne v družinskem 

okolju. Strokovnjaki vse bolj opozarjajo na pomembnost tega. Pomembno je, da otrok osvoji 

neko raven pismenosti oziroma dobi izkušnje v vsakodnevnih situacijah, saj pozneje šola ne 

more nadoknaditi vsega zamujenega. 

Mnogi starši bi si želeli večje uspešnosti svojih otrok, a ne vedo, kako bi jim pomagali. Kaže, 

da starši, ki niso bili v svojem otroštvu deležni spodbud in izhajajo iz družinskega okolja, kjer 

ni bilo veliko skupnega branja, vključevanja otrok v različne dejavnosti, ki spodbujajo 

opismenjevanje, tudi sami ne dajejo spodbud svojim otrokom. Tu se mi zdi zelo pomembna 

vključitev vrtcev, šol in podobnih ustanov/organizacij, ki pomagajo staršem z organiziranjem 

različnih predavanj s strani strokovnjakov, srečanj, delavnic.  

V družinsko pismenost so zajete vse dejavnosti, ki jih izvajamo oziroma se dogajajo doma, v 

družinskem okolju. Velja omeniti, da ni pomembno neposredno učenje branja in pisanja, 

ampak spodbujanje in vključevanje otrok v vsakodnevne dejavnosti, opravila, pri katerih 

lahko otroci tako ali drugače sodelujejo, saj se ravno pri teh začenja opismenjevanje, priprave 

na branje in pisanje. Pomembno je veliko prijetne komunikacije in dober odnos v domačem 

okolju z najbližjimi, saj s tem krepimo jezik. In če odrasli obvladamo jezik, pripomoremo tudi 

k obvladovanju jezika otrok. Obdobje, v katerem otrok dobi prve izkušnje in neko raven 

pismenosti, je obdobje porajajoče se pismenosti (Knaflič, 2009: 5–16). 
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Po D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005) so v začetni razvoj pismenosti zajete tri stopnje. 

Prva je stopnja porajajoče se pismenosti, na kateri otrok spoznava knjige, tisk in ilustracije. 

Otrok spoznava knjigo in pravila v povezavi z njo. V tem obdobju otrok še ne razume 

natančno specifičnost posameznih črk, smeri pisanja …  

Poleg omenjenega obdobja obstajata še dve obdobji oziroma stopnji, pomembni za razvoj 

zgodnje pismenosti. Ena je stopnja začetne pismenosti, pri kateri otroci razumejo abecedni 

princip in so sposobni povezovanja posameznih črk z glasovi. Na tej stopnji se pojavijo tri 

značilnosti branja (glasno branje, kazanje s prstom in branje besede za besedo) in bralci že 

imajo predstavo besede. 

Zadnja stopnja je stopnja prehodne pismenosti. V tem obdobju otroci berejo in pišejo bolj 

tekoče. Pojavijo se sposobnost tihega branja, tekoče branje in porast razumevanja prebranih 

besed. Na tej stopnji poraste tudi zanimanje otrok za različna besedila, ob katerih hkrati 

razvijajo svoje bralne zmožnosti. Otroci lahko v tem obdobju hkrati dekodirajo in globlje 

razumejo prebrano, v svoje pisanje pa vključujejo vedno več idej in upoštevajo določena 

pravila. 

Med vsemi omenjenimi stopnjami ni ostro začrtanih meja, saj je vse odvisno od posameznika 

(Pečjak, 2010: 47–49). 

Pri romskih otrocih nastopi velik problem pri jeziku že v obdobju porajajoče se pismenosti. V 

Beli krajini govorijo Romi v domačem okolju v večini romski jezik, katerega se pa nimajo 

možnosti učiti drugje kot doma, in sicer na pogovorni ravni. Oni obvladajo svoj materni jezik 

le iz vsakdanje rabe iz domačega okolja, s čimer pa je pogojen tudi njihov besedni zaklad, ki 

je precej skromen. Tu se pojavi problem pri opismenjevanju, saj se morajo ti otroci učiti 

opismenjevanja v slovenskem jeziku, ki je zanje drugi oziroma tuji jezik, hkrati pa še 

maternega ne poznajo dobro in v celoti. S slovenščino pa se večina romskih otrok sreča šele, 

ko vstopi v osnovno šolo, kar je precej pozno in zamujeno je težko nadomestiti, s čimer je 

pogojena njihova neuspešnost in kar zmanjšuje motivacijo, saj slovenščine ne razumejo 

dovolj, da bi brez večjih težav sledili pouku, kar pa je večni problem, saj že Tancer piše o 

tem, kako je bilo neznanje slovenskega jezika romskih otrok eden večjih problemov v osnovni 

šoli. Učitelji pa jim prav tako niso mogli pomagati, saj niso poznali jezika romskih otrok 

(Tancer, 1994: 73–75). 

Veliko je povezanega tudi z romsko kulturo, v kateri otroci v veliki meri skrbijo za mlajše 

bratce ali sestrice in nimajo možnosti opismenjevanja in vključevanja v ostale dejavnosti, ki 

bi jim pripomogle pri tem oziroma v nadaljnjem šolanju. Ravno ti otroci, ki v obdobju 

porajajoče se pismenosti ne usvojijo določenih znanj in si ne razvijejo določenih spretnosti, 
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imajo v šoli velike težave in težje napredujejo ter so neuspešni. Padec motivacije pa na žalost 

vodi v smeri nedokončane osnovne šole.  

Ker je romščina romskim otrokom materni jezik, je pomembno, da imajo dobro podlago in ga 

v prvi vrsti obvladajo. Dejavnosti družinske pismenosti naj bodo v romskem jeziku, saj če 

bodo Romi obvladali romščino, bodo lažje pristopili k spoznavanju in usvajanju slovenščine. 

Menim, da je treba romske starše vzpodbujati in jim skušati čim bolj približati pomembnost 

vključevanja in sodelovanja njihovih otrok v vsakodnevnih dejavnostih, pa čeprav se jim 

mogoče te ne zdijo pomembne, saj bodo s tem otroci dosegli neko raven, ki je potrebna in bo 

pripomogla pri opismenjevanju tako v njihovem maternem jeziku kot v slovenščini, hkrati pa 

si bodo otroci gradili in si krepili dobro samopodobo in se čutili vredne.  

 
S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomske naloge. Sledi empirični del.
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1.  VZOREC 
 
Vzorec je neslučajnostni, namenski. V drugem razredu osnovne šole sem razdelila delovne 

liste. V raziskavo sem vključila vse tri oddelke drugega razreda. V razrede je vključenih devet 

romskih otrok. Pet jih je bilo vključenih v vrtec, štirje niso bili vpisani v vrtec in ga niso 

obiskovali. Delovni list je izpolnilo vseh devet romskih učencev. 

2. METODA 
 
Pri tehniki zbiranja podatkov sem se odločila za reševanje delovnega lista. Kot pripomoček 

sem uporabila delovni list, ki vsebuje šest nalog objektivnega tipa. Za ta tip sem se odločila, 

ker želim preveriti znanje romskih otrok, ki so obiskovali vrtec, in ga primerjati z uspešnostjo 

romskih otrok, ki vrtca niso obiskovali. Naloge sem izbrala in sestavila s pomočjo učbenika in 

delovnega zvezka za drugi razred devetletke, ki sta bila potrjena s strani strokovnjakov. 

Namenjena sta predvsem utrjevanju, preverjanju in izboljševanju bralne pismenosti otrok. 

Učbenik je osredotočen na sporazumevalne dejavnosti oziroma na razvijanje učenčevih 

opismenjevalnih zmožnosti in književnih interesov. Zanimali sta me opismenjevanje in bralna 

pismenost otrok, pri čemer sem dala večji poudarek bralni pismenosti.  

Delovne liste sem v šoli razdelila učiteljicam in te so jih posredovale otrokom. Podatke sem 

statistično obdelala in jih prikazala na različne načine (tabela, graf, histogram). 

3. CILJI 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem si zadala 3 pomembnejše cilje, ki so me vodili pri 

raziskovanju teorije in empiričnem delu. 

Ugotoviti želim: 

– pomen izobraževanja za Rome, 

– vpliv okolja na šolsko uspešnost romskih otrok, 

– kakšna je bralna pismenost romskih otrok v drugem razredu v Osnovni šoli Mirana 

Jarca Črnomelj. 
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4.   HIPOTEZE 
 
H 1: V Vrtec Otona Župančiča Črnomelj je vpisanih veliko romskih otrok, a je vsako leto vse 

manjša udeležba. 

H 2: Romski otroci se v vrtcu vsakodnevno srečujejo s slovenskim knjižnim jezikom, zato so 

tisti, ki vrtec obiskujejo, v nadaljnjem šolanju uspešnejši od tistih romskih otrok, ki niso 

obiskovali vrtca. 

H 3: Na opismenjevanje ne vpliva samo integracija v vrtec, temveč tudi okolje, v katerem 

otrok živi, in kultura družine. 

5. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 
a) Romski otroci, vključeni v redne oddelke 
 
Leta 1999 so se začele prve integracije romskih otrok v redne oddelke. Večinoma je šlo za 

pobude vrtca, nekaj pa je bilo tudi pobud staršev. Želeli so vključitev otrok vsaj leto pred 

vstopom otroka v osnovno šolo. Od šolskega leta 1999/2000 do 2011/12 je bilo v redne 

oddelke vključenih 42 otrok. Od tega je bilo šest izpisov, kar pomeni 14 % vpisanih otrok. 

Dvanajst otrok od 42 je bilo vpisanih v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, kar pomeni 28 

% vseh integriranih romskih otrok. V šol. letu 2009/10 je bil dosežen večji uspeh, saj smo 

imeli poleg romskega oddelka integriranih 5 otrok v redne oddelke. Prav tako je bilo uspešno 

leto 2010/11, ko je bilo v rednih oddelkih vpisanih 6 romskih otrok, in šolsko leto 2011/12, ko 

jih je bilo v redne oddelke vpisanih 10. 
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Diagram št. 1: Romski otroci,

 vključeni v redne oddelke.

število integriranih otrok v

redne oddelke

število medletnih izpisov iz

vrtca

 

Diagram št. 1: Romski otroci, vključeni v redne oddelke. 
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Iz diagrama 1 je razvidno, da je vpis otrok v šol. l. 2009/10 naglo porasel, saj smo imeli v 

rednih oddelkih integriranih šest otrok. V šol. letu 2003/04 so se med letom od petih vpisanih 

otrok trije izpisali. Otroci, ki so bili izpisani, niso v vseh letih niti enkrat obiskali vrtca. 

V primeru, da otroka ni v vrtcu, vzgojiteljica pokliče starše ali pa jim pošlje dopis. V večini 

primerov se starši ne odzovejo ali pa povejo, da otrok ne bo hodil v vrtec, saj ni obvezen. Po 

mojem mnenju bi bilo potrebno problem reševati drugače. Potreben bi bil osebni pristop ‒ 

stopiti v stik s starši v naselju in se pogovoriti na osebni ravni. Romski starši ne zaupajo 

institucijam, kot sta vrtec in šola in potrebujejo osebni pristop, da vzpostavijo lažje zaupanje. 

Poskušati bi bilo treba poiskati vzrok problema in z vsemi udeleženimi v problemu poiskati 

zanj primerno rešitev. 

 
b) Romski otroci, vključeni v romski oddelek 
 
Od leta 1998/1999 do 2006/07 je vrtec izvajal krajši program za romske otroke v trajanju do 4 

ure. V šolskem letu 2007/08 je začel z izvajanjem poldnevnega programa. V program so 

vključeni otroci od 3–6 let. 
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Diagram št. 2: Romski otroci, ki so bili 

vključeni v romski oddelek.

starost otrok: 3 do 6 let

starost otrok: 4 do 6 let

starost otrok: 4 do 5 let

starost otrok: 3 do 5 let

 
Diagram št. 2: Romski otroci, ki so bili vključeni v romski oddelek. 

 

Iz diagrama 2 je razvidno, da so bili sprva v vrtec vključeni starejši otroci. Vrtec je izvajal 

krajši program, ki je obsegal 4 ure dnevno v romskem oddelku. Od leta 2009/10 se je 

pokazala pobuda po izvajanju poldnevnega programa v novih prostorih v romskem oddelku. 

Hkrati pa so se začeli v vrtec vključevati otroci od 3. leta starosti. S poldnevnim programom 
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so dobili možnost zajtrka, malice in kosila, kar je enim družinam izredno pomembno, saj 

živijo v revščini. 

 
c) Delovni list 
 

Naloga št. 1 

Preberi (poved) in pobarvaj besedo, ki ima glas a. 

Otroci tečejo na igrišču. Loti ima zmaja. Maja ima košaro. V njej je črna muca. Ime ji je Pika. 

 

Prvo nalogo sem oblikovala na podlagi cilja, da otrok najde besede, ki vsebujejo isti glas, in 

sicer glas a. Za lažjo orientacijo so morali besedo pobarvati. Ta cilj sem si zadala že takoj pri 

prvi nalogi, saj je pri pismenosti osnova razločujoče poslušanje in fonološko zavedanje. 

romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca

1

2

0 0

2

0 0

1

0

3

Diagram št. 3: Prepoznavanje črke

 A.

pravilno ena napaka dve napaki tri napake več kot tri napake

 
Diagram št. 3: Prepoznavanje črke A. 

 

Rezultati naloge so bili zelo različni. Od devetih romskih otrok, ki so reševali list, štirje niso 

obiskovali vrtca, pet otrok pa je bilo v vrtec integriranih v predšolskem obdobju. Presenetili 

so me rezultati otrok, ki so vrtec obiskovali, saj je od petih otrok le ena deklica pravilno rešila 

celo nalogo. Dva otroka sta od devetih možnih besed, ki vsebujejo glas a, spustila eno besedo, 

pobarvala sta jih le osem. En deček je pobarval besedo, ki ne vsebuje glas a in eno z glasom a 

pustil nepobarvano. Med rezultati otrok, ki so vrtec obiskovali, je še rezultat deklice, ki je od 

devetih pravilnih odgovorov pobarvala le enega. 
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Prav tako so me presenetili razultati romskih otrok, ki niso bili vključeni v vrtec. Od štirih 

otrok ni niti eden pravilno rešil naloge. En otrok je od devetih pravilnih rešitev izpustil eno 

besedo, ki vsebuje glas a in pobarval eno, ki omenjenega glasu ne vsebuje. En otrok je 

pobarval le tri pravilne besede od devetih. Druga deklica je pobarvala le dve pravilni besedi in 

zadnji deček je od devetih pravilnih besed pobarval le glasove a pri petih besedah. 

Navodilo naloge so otroci precej površno brali, saj so nekateri pobarvali le glas a v besedi, 

spet drugi so besede podčrtali in ne barvali, kot narekuje navodilo naloge. 

 

Naloga št. 2 

Odgovori na vprašanja. 

Kdo ima košaro? 

Kaj je v košari? 

 

Pri drugi nalogi sem želela videti razumevanje besedila predhodne naloge. Zanimalo me je 

kako razumejo in uporabljajo izraze ter kako jih znajo uporabiti v oblikovanju odgovora na 

dano vprašanje. Pisno odgovorijo na vprašanja, katerih podatke iščejo v besedilu iz prve 

naloge. 

 

romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca

4

1

0

1 1

2

Diagram št. 4: Razumevanje besedila.
vse pravilno ena napaka dve napaki

 
Diagram št. 4: Razumevanje besedila. 

 

Štirje romski otroci, ki so obiskovali vrtec, so pri drugi nalogi pravilno odgovorili na obe 

vprašanji. Ena deklica pa je pri prvem vprašanju odgovorila narobe in nesmiselno. 
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Pri drugi nalogi je na obe vprašanji pravilno odgovoril le en deček, ki v vrtec ni bil vključen. 

Dva otroka sta na obe vprašanji odgovorila nesmiselno in narobe in en je odgovoril na prvo 

vprašanje narobe, drugo pa je bilo nepopolno odgovorjeno. 

 

Naloga št. 3 

Poveži, da bo prav. 

 

Otroci                                                                             je ime Pika. 

Maja                                                                               ima košaro. 

Muci                                                                               tečejo na igrišču. 

 

Pri tretji nalogi je bila naloga otrok povezati besede v smiselno poved. 

 

romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca romski otroci, ki so

obiskovali vrtec

1

3

0

5

0 0

Diagram št. 5: Povezovanje besed.
vse pravilno pravilno povezana ena poved pravilno povezani dve povedi

 
Diagram št. 5: Povezovanje besed. 

 

Otroci, ki so bili integrirani v vrtec v predšolskem obdobju, so vsi nalogo v celoti pravilno 

povezali. Navodilo so dobro razumeli in besede smiselno povezali. Med otroki, ki v vrtec niso 

hodili, je nalogo pravilno rešila le ena deklica, trije otroci pa so smiselno povezali besede le v 

eno poved. Ostali dve povedi niso smiselno povezali. 
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Naloga št. 4 

 

Dopolni besede. 

                                               
__ __ __ __ __ __ __                                   __ __ __  __ 
 
 

                                                   
 
__ __ __ __ __ __ __                                                       __ __ __ __ __  __ __ __ __               
            
 
 

Cilj četrte naloge je bil zaznamovanje besedilnih slik. Učenec poimenuje besede na sliki in jih 

s črkovanjem zapiše pod sličico. Pri tej nalogi me je presenetila sličica tobogana, ki je 

učencem delala največ preglavic pri črkovanju.  
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romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca

5

0

3

1

Diagram št. 6: Črkovanje besede TULIPAN.
pravilno narobe

 
 

Diagram št. 6: Črkovanje besede TULIPAN. 
 

romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca
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Diagram št. 7: Črkovanje besede HIŠA.
pravilno narobe

 
 

Diagram št. 7: Črkovanje besede HIŠA. 
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romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca

3
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3

Diagram št. 8: Črkovanje besede TOBOGAN.
pravilno narobe

 
 

Diagram št. 8: Črkovanje besede TOBOGAN. 
 

 
 

Diagram št. 9: Črkovanje besede AVTOMOBIL. 
 
Otroci so kar dobro razločili, kaj slika predstavlja. Romski otroci, ki so bili vključeni v vrtec, 

so prepoznali sličice in pravilno črkovali tulipan, hišo in avtomobil, medtem ko so tobogan 

pravilno črkovali trije otroci. Eden je izpustil drugi glas o, drugi pa je zamenjal v besedi 

glasova g in b.  

Druga skupina otrok, ki v vrtec ni bila vključena, pri tej nalogi ni bila najbolj uspešna. Naloge 

ni pravilno rešil nobeden od učencev. Tudi tem otrokom je delal težave tobogan. Samo en 
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učenec jo je prav črkoval. En deček je v besedi tobogan drugi glas o zamenjal z u, druga 

učenka ga je popolnoma narobe črkovala in vnesla veliko drugih glasov v besedo tobogan, ki 

jih v pravilni obliki beseda ne vsebuje. Četrti učenec pa je glas b zamenjal s p. Ena učenka 

slike tulipana ni prepoznala in je sliko prepoznala kot vrtnico. 

 

Naloga št. 5 

Obkroži žival. 

Kolo       pes       krokodil       milo       peč       sova       orel       hladilnik     muca       zvezek       

kenguru 

 

Kot cilj pete naloge sem si zadala, da učenec v množici besed prepozna vrsto oziroma besedo, 

ki spada v skupino živali. 

 

romski otroci, ki so

obiskovali vrtec romski otroci, ki niso

obiskovali vrtca

2
3

0 0
1 1 1 1

Diagram št. 10: Prepoznavanje skupine.
vse pravilno pet besed pravilno štiri besede pravilno nepravilno

 
Diagram št. 10: Prepoznavanje skupine. 

 

Pri tej nalogi sta dva otroka, ki sta obiskovala vrtec, prišla do pravilne rešitve. Ostali trije so 

eno besedo spustili, medtem ko sta dva obkrožila še eno besedo, ki ne spada v družino živali. 

Med otroki, ki niso obiskovali in niso bili vključeni v vrtec, je samo eden nalogo pravilno 

rešil. Eden ni obkrožil ene besede, eden pa dveh. En otrok ni natančno prebral in razumel 

navodil naloge, saj je vse dane besede pobarval, namesto obkrožil. Pri rezultatih te naloge sem 

bila zelo presenečena, saj sem pričakovala večji uspeh otrok, kajti besede so bile že podane, le 

razbrati je bilo potrebno pravilne, pa tudi ker se mi zdi, da so živali tema, ki jo poznajo in jim 

je precej blizu. 
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Naloga št. 6 

Prepiši natančno. 

Mama Metka kliče dečka in deklico. Kosilo je! Kdo je lačen? 

 

Pri oblikovanju šeste naloge sem si zadala več ciljev, in sicer da učenec pravilno in čitljivo 

prepiše krajše besedilo, hkrati pa vadi temelje pravopisa – rabo ločil, in sicer pike, klicaja in 

vprašaja. 

3

2

1

3

romski otroci, ki so obiskovali vrtec romski otroci, ki niso obiskovali vrtca

Diagram št. 11: Prepis besedila.
pravilno nepravilno

 

Diagram št. 11: Prepis besedila. 

1

4

1

3

romski otroci, ki so obiskovali vrtec romski otroci, ki niso obiskovali vrtca

Diagram št. 12: Raba ločil.
pravilno nepravilno

 
Diagram št. 12: Raba ločil. 
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Pri tej nalogi so bili uspešnejši tisti otroci, ki niso bili vključeni v vrtec, kar me je zelo 

presenetilo. V celoti pa so bili najmanj uspešni prav pri tej nalogi. Otroci so prepisali napačna 

ločila. Prepis je bil nenatančen, menjali so glasova k in g. En deček, ki je bil integriran v vrtec 

v predšolskem obdobju, pa je celo sestavil besedilo, ki ni imelo povezave z nobeno od nalog 

na delovnem listu. Zanimivo je, da je uporabil ločila v povedih v istem zaporedju, kot so bila 

v besedilu, ki sem ga sestavila za prepis. Prav enako število je bilo tudi povedi. Besedilo sta 

pravilno in estetsko prepisali le dve učenki, in sicer ena, ki je obiskovala vrtec in ena, ki v 

vrtec ni bila vključena. Pri prepisu so bili uspešnejši učenci, ki so bili integrirani v vrtec. V 

enem primeru je deklica zamenjala glasova c in č, trije učenci pa so izpustili katero od ločil ali 

uporabili napačnega.  
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6. REZULTATI PO HIPOTEZAH 
 
Hipoteza 1 – v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se vpiše veliko romskih otrok, a je vsako 

leto vse manjša udeležba – je potrjena. Statistika zbranih podatkov o dnevni prisotnosti 

romskih otrok v vrtcu iz dnevnikov dela kaže, da so obiski precej neredni. Romski otroci v 

rednih oddelkih obiskujejo program dokaj redno. Izostanki so, a ne tako številni in pogosti kot 

tisti pri romskih otrocih v romskih oddelkih, kjer obiskuje oddelek od vseh vpisanih otrok le 

20 % otrok. Otroci v romskem oddelku obiskujejo na začetku šolskega leta vrtec redno prvi 

teden, potem pa so njihovi obiski v večini vse redkejši. V šolskem letu 2011/12 romski 

oddelek obiskujeta redno le dve deklici, in sicer sestri, kar je od 10 vpisanih otrok le 20 %. 

Starši najpogosteje za razlog izostajanja od programa v vrtcu navajajo bolezen, počitnice, 

težave doma. Vsako leto se opaža upad v določenih mesecih. Prisotnost je večja od oktobra do 

januarja, po novem letu pa odstotek prisotnosti strmo upada. 

Iz Diagrama št. 1 (Romski otroci, vključeni v redne oddelke) je razvidna porast vključenih 

otrok v redne oddelke. Dosežek je tudi to, da nihče od otrok zadnji dve šolski leti ni bil 

izpisan. 

 

Hipoteza 2 – romski otroci, ki obiskujejo vrtec in se tam srečujejo s slovenskim knjižnim 

jezikom, so v nadaljnjem šolanju uspešnejši od tistih romskih otrok, ki niso obiskovali vrtca – 

je potrjena. Rezultati delovnega lista so pokazali, da so bili pri reševanju šestih nalog na 

delovnem listu uspešnejši romski otroci, ki so bili integrirani v vrtec, saj so v večini nalog 

prišli do pravilne rešitve ravno slednji. Pri prvi nalogi, kjer je bil cilj poiskati besede, ki 

vsebujejo isti glas, in sicer glas a, so bili bolj uspešni otroci, vključeni v vrtec. Pri drugi nalogi 

so bili prav tako uspešnejši romski otroci, ki so obiskovali vrtec, saj so od petih kar štirje 

pravilno rešili nalogo, medtem ko je od skupine romskih otrok, ki v vrtec niso bili vključeni, 

le eden od štirih otrok pravilno rešil nalogo. Pri četrti nalogi so bili nekoliko boljši romski 

otroci, vključeni v vrtec, od tistih romskih otrok, ki niso bili integrirani vanj, saj so bili pri 

štirih sličicah kar trikrat 100 %, medtem ko so bili Romi, ki niso bili vključeni v vrtec, le 

dvakrat 100 %. Prav tako je bila večja uspešnost Romov, ki so obiskovali vrtec, pri peti in 

šesti nalogi, le pri rabi ločil so bili enako uspešni romski otroci, ki niso bili vključeni v vrtec 

in tisti, ki so bili integrirani v vrtec. Izkazalo se je tudi, da so otroci, vključeni v vrtec v 

predšolskem obdobju, veliko bolj natančno brali navodila nalog in jih upoštevali pri reševanju 

le-teh, kar se opazi tudi pri končnih rezultatih. 
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Hipoteza 3 – na opismenjevanje ne vpliva samo integracija v vrtec, temveč tudi okolje, v 

katerem otrok živi, in kultura družine – je potrjena. Med glavne dejavnike govornega razvoja 

spada družinsko okolje. Znano je, da je družina dominanten dejavnik, saj otrok pri 

oblikovanju svojega jaza prevzema vzorce staršev in ostalih bližnjih. V družinskem okolju 

poteka prva socializacija posameznika. V vsaki družini pa je neka kultura, ki se odraža v 

običajih, v odnosu družine. Prav tako je pomembna komunikacija v družini.  

V romskih družinah, v Beli krajini se Romi večinoma pogovarjajo v romskem jeziku, ki je 

njihov materni jezik, kar je tudi pozitivno, saj je pomembno, da ohranjajo in negujejo svojo 

kulturo, a žal premalo uporabljajo slovenski jezik, ki je uradni jezik in se ga uporablja na 

uradnih položajih in tako tudi v šoli. Prav to je eden izmed vzrokov za neuspešnost v šoli 

oziroma se pozna kot primanjkljaj pri opismenjevanju. Pomembna je tudi izobrazba staršev, 

ki pa je zaradi ekonomskega statusa, ki je v večini nizek, temu primerna in je prav tako nizka. 

Mnogi romski starši imajo zaključeno samo osemletno osnovno šolo ali pa tudi tega ne, česar 

posledica je nepismenost in slabo znanje slovenskega jezika. Doma poteka veliko 

komunikacije, vendar je premalo posvečenosti pisanju in branju. Ta primanjkljaj gre pripisati 

tudi romski kulturi, načinu življenja, ki je posledica kulture, ki se je izoblikovala skozi 

nomadska potovanja iz pradomovine. Otroci opravljajo doma fizična opravila, deklice skrbijo 

za mlajše družinske člane, za urejenost domov. Starši si vse bolj želijo uspešnosti otrok, a na 

žalost sami vložijo premalo truda v to. Izostajanje od pouka je pri romskih učencih še 

precejšnje, kar se odraža tudi na neocenjenosti in neuspešnosti, ki privedeta do slabe volje 

tako romskih otrok, staršev in navsezadnje tudi učiteljev. Vrtec in šola pa otroku ne moreta 

dati in popolnoma spremeniti, kar mu je dano oziroma ni dano v družinskem okolju, ki je 

njegova primarna socializacija. Nazadnje sta vrtec in šola le podaljšana roka in ne nadomestek 

staršev in vzgoje ter varnosti in prvih korakov v svet, ki jih lahko dajo le starši in življenjsko 

okolje, obarvano s kulturo družine. 

III. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Kako pomembna in potrebna je komunikacija (tj. pisanje, branje, poslušanje in sporočanje), 

občuti človek vsak dan. Že ko se rodimo, začnemo kaj kmalu komunicirati s svetom in z 

vsakim dnevom so potrebe po znanju in uporabi tega vse večje. Usvajanje in krepitev znanja 

se začne doma, v družinskem okolju. Tu lahko sami damo otroku največ, pomembna sta 

pozitivna klima, veliko pozitivne komunikacije in spodbudnega okolja. Veliko je dejavnikov, 

ki vplivajo na naše opismenjevanje. Krepitev že usvojenega in pridobljenega pri 

opismenjevanju se začne v vrtcu, kjer se prek vsakodnevne rutine to le še dodatno krepi. Tu 
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imamo vzgojitelji pomembno vlogo tako z zgledom kot s spodbudami otrok. Ne smemo 

pozabiti, da so otroci dobri opazovalci.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali so otroci, ki so bili integrirani v vrtec, uspešnejši od 

otrok, ki vrtca niso obiskovali. Rezultat preiskave je pokazal, da so otroci, ki so bili vključeni 

v vrtec, uspešnejši od tistih romskih otrok, ki niso bili vključeni vanj. Prav tako pa sem 

ugotovila, da se vključevanje v redne oddelke v našem vrtcu iz leta v leto veča. Tudi 

prisotnost je prav tako zadovoljiva. Žal pa je prisotnost v romskih oddelkih precej nizka. 

Starši na začetku otroke pošiljajo v vrtec, potem pa se obisk vidno zmanjšuje. Kot problem bi 

poudarila veliko nezaupanje romskih staršev do ustanov, kot je vrtec. Starši se zelo bojijo za 

svoje otroke in jih stežka pošiljajo iz domačega okolja. Prav tako se pozna pri obisku nizek 

ekonomski status Romov v Beli krajini. Starši prav tako ne pošiljajo otrok v vrtec, saj nimajo 

za potrebščine, kot so copati, oblačila … Pomembna je tudi kultura družine, v katero spadajo 

tudi način življenja in delovne navade. Otroci s starši opravljajo veliko fizičnega dela, skrbijo 

za dom in družino, to pa prav tako pomeni, da takrat, ko to počnejo, niso v vrtcu. Kot razlog 

za izostanek od vrtca navajajo bolezen, dopust. 

K reševanju tega problema bi veliko pripomogla boljša komunikacija med starši romskih 

otrok in strokovnimi delavci vrtca. To komunikacijo bi bilo potrebno izboljšati, da bi starši še 

bolj zaupali vrtcu oziroma strokovnim delavcem. Ni dovolj, da vzgojiteljica v naselje samo 

pride po otroke, ki sami stojijo na postaji ali pred hišo, starši pa gledajo skozi okno ali pa jih 

ni. Potrebno bi se bilo zbližati in vzpostaviti močnejši stik med nami, a žal zmanjkuje idej za 

rešitve, saj kadarkoli se organizirajo različna srečanja tako v rednih kot romskih oddelkih, je 

udeležba staršev romskih otrok zelo nizka. Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja na tem 

področju: 

• stalno strokovno spopolnjevanje vzgojiteljev, 

• ozaveščanje staršev romskih otrok in staršev neromskih otrok o integraciji romskih 

otrok v slovenske vrtce oziroma šole, 

• sodelovanje vrtca, staršev in vzgojiteljev, 

• sodelovanje vrtca z lokalno skupnostjo. 

Kljub vsem težavam pa menim, da moramo strokovni delavci ostati pozitivni in še naprej 

motivirati starše romskih otrok, da vključujejo svoje otroke v vrtec, saj ta ob pozitivnem 

vsakdanu in prijetni klimi pušča pomemben pečat na vseh področjih pri teh otrocih. Naj nam 

bo motivacija vse večje število v rednih oddelkih. Naš trud pa se bo prav gotovo pokazal pri 

uspehu v šolstvu. 
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V.  PRILOGE 
 
Priloga: Delovni list za učence 

                                 

DELOVNI LIST ZA UČENCE 

 

 
1. PREBERI (POVED) IN POBARVAJ BESEDO, KI IMA GLAS A. 

 
OTROCI TEČEJO NA IGRIŠČU. LOTI IMA ZMAJA. MAJA IMA KOŠARO. V NJEJ JE 
ČRNA MUCA. IME JI JE PIKA. 
 
 
2. ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 
 
KDO IMA KOŠARO? 
 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
      
 
 KAJ JE V KOŠARI? 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 
 
3. POVEŽI, DA BO PRAV. 
 
 OTROCI                                              JE IME PIKA. 
  
 MAJA                                                  IMA KOŠARO. 
 
 MUCI                                                  TEČEJO NA IGRIŠČU. 
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4. DOPOLNI BESEDE. 

                    
 
__ __ __ __ __ __ __                                      __ __ __  __ 
 
 
 

                                         
 
 
__ __ __ __ __ __ __                                                          __ __ __ __ __  __ __ __ __               
            
 
 
5. OBKROŽI ŽIVAL. 
 
KOLO      PES      KROKODIL      MILO      PEČ      SOVA       
 
OREL     HLADILNIK      MUCA      ZVEZEK      KENGURU 
 
 
6. PREPIŠI NATANČNO. 
 
MAMA METKA KLIČE DEČKA IN DEKLICO. KOSILO JE! KDO  
 
JE LAČEN?       
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 


