
 

UNIVERZA V LJUBLJANI  

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidija Jerše 

 

 

VLOGA INSTITUCIONALNE PREDŠOLSKE VZGOJE 

V ZAGOTAVLJANJU ENAKIH IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTI 

 ZA OTROKE ROMSKEGA POREKLA  

NA OBMOČJU KOČEVJA 

 

 

 

Magistrsko delo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2012 
 

 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidija Jerše 

 

 

VLOGA INSTITUCIONALNE PREDŠOLSKE VZGOJE V 

ZAGOTAVLJANJU 

ENAKIH IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTI ZA  OTROKE ROMSKEGA 

POREKLA NA OBMOČJU 

KOČEVJA 

 

 

 

Magistrsko delo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Mentorica: doc. dr. Nada Turnšek  

 

 

 

 

Ljubljana, 2012 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

 

Na tem mestu se zahvaljujem mentorici dr. Nadi Turnšek za dosledno strokovno  vodenje in 

pomoč pri izdelavi magistrske naloge.  

Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste sodelovali v raziskavi, tako pri izpolnjevanju anketnega 

vprašalnika kot pri pridobivanju potrebnih podatkov in informacij. 

Iskrena hvala  moji družini in drugim posameznikom, ki so me spremljali na moji poti in 

verjeli vame.  

 

 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 

 

POVZETEK 

 

Institucionalna predšolska vzgoja je prva stopnja v sistemu izobraževanja, zaradi česar ima 

posebno vlogo v zagotavljanju pravičnih izhodišč in enakih možnosti za razvoj in 

izobraževanje vseh otrok ne glede na njihovo socialno in/ali kulturno ozadje. Namen 

magistrske nalogo je raziskati, kako se načelo pravičnosti in zagotavljanja enakih 

izobraževalnih možnosti za otroke romskega porekla uveljavlja v stališčih strokovnih 

delavcev vrtcev in drugih institucij na področju Kočevja. V raziskavo so zajeti ključni vodilni 

in strokovni delavci institucij, ki se ukvarjajo z otroki romskega porekla. 

 

V empiričnem delu ugotavljamo, katere politike in strategije zagotavljanja pravične 

obravnave in izboljšanja njihove izobrazbene ravni otrok romskega porekla na sistemski ravni 

in na ravni institucij (vrtcev) so bolj in katere manj zaželene; nadalje, kakšna so stališča 

respondentov do navedenih vprašanj. Podatki so pridobljeni z anketnim vprašalnikom o 

stališčih, preferencah in prioritetah respondentov. Z analizo dokumentov smo ugotavljali tudi 

stanje vključenosti romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo ter njihov šolski uspeh 

v kasnejših obdobjih vključenosti v osnovno šolo. Analiza podatkov razkriva potencial med 

strokovnimi delavci na področju Kočevja – v smislu doseganja učinkovitosti in pravičnosti za 

romske otroke v vzgoji in izobraževanju, in nakazuje možnosti za izboljšanje stanja v smeri 

večje vključenosti otrok v sistem predšolske vzgoje in posledično doseganja boljše učne 

uspešnosti v osnovni šoli.  

 

Raziskava je v celoti gledano pokazala, da je ozaveščenost respondentov o politikah in 

strategijah za večje vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje (in s tem 

izboljšanje izobrazbene ravni ter socialno vključevanje), ki že obstajajo v naši družbi, na 

relativno nizki stopnji.  Poznavanje uradnih dokumentov, ki se nanašajo na vključevanje 

romskih otrok v vzgojo in izobraževanje, je slabo; respondenti niso nenaklonjeni 

spremembam zakonodaje, ki bi z učinkovitimi ukrepi pospešile boljšo in zgodnejšo vključitev 

romskih otrok v obstoječe vrtce in oddelke (pozitivna diskriminacija, kvote, prednostni 

sprejem, prilagoditev standardov …). Respondenti pogosto pripisujejo Romom samim 

odgovornost za spremembe v smeri izboljšanja stanja na področju predšolske vzgoje in 

izobraževanja romskih otrok, manj pa so naklonjeni pozitivnim ukrepom (oz. ukrepom 

pozitivne diskriminacije). Na osnovi študije primera je mogoče sklepati, da je šolski uspeh 
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romskih otrok v osnovni šoli boljši, če so  predhodno vključeni v predšolsko vzgojo in redno 

obiskujejo vrtce.  

 

Kljub navedenim rezultatom na ravni stališč je zanimivo in vzpodbudno dejstvo, da so se na 

območju Kočevja v zadnjih dveh letih začele nekatere aktivnosti in prakse, ki dajejo veliko 

mero upanja v izboljšanje stanja v smeri uspešnejšega vključevanju romskih otrok v vzgojo in 

izobraževanja. Predvidevamo, da je prav pričujoča študija v določeni meri spodbudila 

razprave in iniciative na lokalni ravni.  
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THE SUMMARY 

 

Institutional pre-school education is the first step in the system of education, which has a 

special role in ensuring equitable platform and equal opportunities for development and 

education to all children regardless of their social and/or cultural background. Purpose of the 

master thesis is to explore how the principle of fairness and ensuring equal educational 

opportunities for children of Roma origin claiming the views of practitioners at nursery 

school and other institutions on the area of Kočevje. The survey covered key leaders and 

practitioners of institutions that deal with children of Roma origin in the empirical work, we 

see which policies and strategies of ensuring an equitable treatment and improving their 

educational level of children of Roma origin (the system level and at the level of the 

institutions, or (nursery schools) are more and less desirable; further, what are the views of 

the respondents to the said issues. Data were obtained from the survey questionnaire 

submissions, preferences and priorities respondents. From the analysis of the documents we 

used to determine status of integration of Romani children in institutional pre-school 

education as well as their school success in later periods of involvement in primary school. 

Analysis of the data reveals a potential between practitioners in the field of Kočevje-in terms 

of achieving efficiency and equity for Roma children in education and training; and suggests 

options to improve the situation in the direction of greater involvement of children in the 

system of pre-school education and, consequently, the achievement of better learning and 

performance in elementary school. The survey's overall showed that the awareness of 

respondents on policies and strategies for the greater integration of Romani children in 

education and teaching (and thus to improve the education level, and social integration) that 

already exist in our society, at a relatively low level. Poor knowledge of official documents 

that relate to the integration of Roma children in education is poor; respondents were reluctant 

to change legislation by effective measures to promote a better and even earlier inclusion of 

Roma children in the existing kindergartens (positive discrimination, quotas, priority 

admission, adaptation of standards ...).Respondents often attach Romans themselves 

responsibility for changes in direction of improvement of the situation in the field of pre-

school education of Romani children, less in favour of affirmative action (or action, positive 

discrimination). On the basis of case studies, it is possible to conclude that the school success 

of Romani children in elementary school is better if they are previously included in pre-school 

education and regularly attend kindergarten.  
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Despite the above, at the level of the views is interesting and encouraging the fact that in the 

area of Kočevje in the past two years have started activities and practices that give a large 

measure of hope in the improvement of the situation in the direction of better integration of 

Roma children in education and training. We are convinced that in some extent, the present 

study has stimulated the debate and initiatives at the local level.  
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1 UVOD 
 

 

Institucionalna predšolska vzgoja je prva stopnja v sistemu izobraževanja, zaradi česar ima 

posebno vlogo v zagotavljanju pravičnih izhodišč in enakih možnosti za razvoj in 

izobraževanje vseh otrok ne glede na njihovo socialno in/ali kulturno ozadje. Visoko 

kakovostni vrtci lahko zagotavljajo visoko raven pravičnih izhodišč za vse otroke, če obenem 

uveljavljajo tudi posebne ukrepe, s katerimi zagotavljajo enake izobraževalne možnosti za 

deprivilegirane otroke (ki izhajajo iz socialno šibkejšega družinskega okolja, so pripadniki 

etničnih manjšin ali priseljenci). Navedeno je izhodišče magistrske naloge, v kateri nas 

zanima, kako sta načeli pravičnosti in zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti za 

romske otroke na področju Kočevja zastopani v stališčih pedagoških in drugih strokovnih 

delavcev. Obe načeli sta predstavljeni tudi v nacionalnem dokumentu – Kurikulumu za vrtce.  

 

V teoretičnem delu naloge so predstavljeni teoretični koncepti, kot so: večkulturnost, 

medkulturnost, vprašanje enakosti in pravičnosti, načelo enakih možnosti, etika skrbi in 

inkluzivnost. Nadalje so opisane življenjske razmere Romov ter vključenost romskih otrok v 

predšolsko vzgojo, predstavljena je zakonodaja ter evropske ustanove in usmeritve, ki 

zadevajo Rome: zakoni, dokumenti, politike, ukrepi in prakse. Iskali smo odgovore na 

vprašanje pomena vrtca v razvoju (deprivilegiranih) otrok. V nalogi so zajete pomembne  

raziskave, ki so bile narejene na področju vključevanja Romov v vzgojo in izobraževanje v 

našem prostoru ter nekateri primeri dobrih praks – modeli medkulturnosti v šolskem in 

predšolskem sistemu. Pregled mnenj in stališč večinskega prebivalstva do pripadnikov 

romske skupnosti je zajet v zadnjem poglavju, ki je hkrati tudi prehod v drugi del naloge.  

 

V prvem poglavju empiričnega dela naloge so predstavljeni rezultati raziskovanja o 

vključenosti romskih otrok v vrtce v povezavi s kasnejšo uspešnostjo v šoli. V drugem 

obširnejšem delu pa je predstavljen odnos respondentov – ključnih ljudi na ravni občine 

Kočevje, šole in vrtca – do politik, strategij in ukrepov zagotavljanja enakih (izobraževalnih, 

razvojnih) možnosti za romske otroke na področju institucionalne vzgoje. 
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2 TEORETIČNI OKVIR 
 

 

2.1 ENAKOST V IZOBRAŽEVANJU – TEMELJNI TEORETIČNI 
KONCEPTI 

 

V literaturi, ki se ukvarja s problemom enakosti izobraževanja, se srečujemo z nekaj 

ključnimi teoretskimi koncepti. Ti so: večkulturnost, medkulturnost, socialni kapital, 

pravičnost, enake možnosti, etika skrbi,  inkluzivnost. 

 

2.1.1 Večkulturnost (multikulturalizem), medkulturnost (interkulturalizem)     

 

Že sama beseda pove, da je večkulturna družba sestavljena iz več kultur oziroma pripadnikov 

različnih etničnih skupin. Večkulturnost pa ne pomeni tudi že stika teh kultur; pogosto gre za 

sobivanje brez interakcije med večinskim prebivalstvom in manjšinami. Večinska družba, kot 

pravi Turnšek (2008), pogosto manjšine sicer tolerira, vendar jih aktivno ne sprejema in ne 

ceni ter ne vključuje v družbeno življenje. Pogosto zasledimo tudi pojem multikulturalizem, 

ki pa lahko označuje tako sobivanje kultur kot tudi implicira med-kulturnost.  

"Pojem multikulturalizem označuje bodisi različne možne pojavne oblike etnične 

heterogenosti na nekem ozemlju, torej opisuje samo družbeno stvarnost, ali pa ga 

uporabljamo v smislu gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med 

dominantno večinsko in podrejenimi manjšinskimi kulturami" (Peček, Lesar 2006, str. 21). 

Torej je večkulturnost zelo širok pojem, ki ga je nujno točno opredeliti glede na kontekst, iz 

katerega izhajamo. 

 

Beseda med-kulturnost pa nas opozarja, da se nekaj dogaja med kulturami: "medkulturne 

družbe vzpostavljajo odprte odnose, interakcije, izmenjave in vsestranska priznavanja, 

spoštujejo vrednote in življenjske sloge" (Turnšek 2008, str. 10). 

"Pojem interkulturalizem je torej uporabljen za opis akcije, ki iz tega stanja 

(multikulturalizma) izhaja" (Lukšič-Hacin v Čančar 2011, str. 6). Akcijo pa lahko razumemo 

kot vse našteto v prvem odstavku: odprti odnosi, interakcije, izmenjave itd. "Interkulturalizem 

naj bi povedal več, sugeriral možnost ter nujnost navzkrižnih medsebojnih zvez med 

kulturami oz. njihovimi pripadniki. Interkulturalizem naj bi pomenil rojstvo nečesa tretjega ob 

stiku dveh kultur" (Razpotnik 2002, str. 49). 
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2.1.2 Enakost izobraževalnih možnosti kot socialni kapital 

 

Kot ugotavljajo študije OECD (2012) so ukrepi, s katerimi si družba prizadeva za enake 

možnosti na področju izobraževanje (oz. predšolske vzgoje,) svojevrstna »investicija« v 

socialni kapital. Socialni kapital pomeni socialne mreže in aktivno participacijo v socialnem 

okolju in se razume kot družbeni vir, ki je last vseh in so do njegovih učinkov upravičeni vsi 

člani družbe, saj so le-ti predpogoj za medsebojno sodelovanje, solidarnost in medsebojno 

zaupanje (Marovič 2010). Najpomembnejše pri razumevanju tega termina je "investiranje v 

medsebojne odnose, socialno izmenjavo, razvoj skupnosti ter stopnjo zaupanja in varnosti. 

Socialni kapital torej omogoča socialno vključevanje posameznika v skupnost" (Marovič 

2010, str. 259).   

 

Razen tega je James Heckman – ekonomist in Nobelov nagrajenec – ugotovil, da ima 

predšolska vzgoja, ki je visoko kakovostna in dostopna vsem slojem in etničnim skupinam – 

tudi ekonomske učinke; omogoča tudi splošen dvig izobraževalnih dosežkov. Kot nakazujejo 

longitudinalne raziskave, so prav otroci deprivilegiranih skupin tisti, ki potencialno največ 

»pridobijo«, če so vključeni v visoko kakovostne vrtce. Široko dostopen in kakovosten sistem 

predšolske vzgoje ima širše in dolgoročne pozitivne posledice, ki se kažejo v boljšem zdravju, 

zmanjšani možnosti tveganih vedenj, močnejše civilno in socialno delovanje idr. Socialno 

vključeni in angažirani posamezniki pa pomenijo tudi večje družbeno zaupanje oz. socialni 

kapital (OECD, 2012). 

 

2.1.3 Vprašanje enakosti in pravičnosti 

 

Rawlsova analiza pravičnosti temelji na razmerju med pravičnostjo in pravično družbo ter 

med ravnovesjem med svobodo in enakostjo. Svoboda se mora povezati s socialno in 

ekonomsko enakostjo skozi zagotavljanje dostopa do vseh socialnih položajev in skrbi za 

položaj najnižjih in najbolj ogroženih skupin prebivalstva. O posamezniku, ki se bori za 

pravičnost in ga imenuje  pravičnik, pa meni, da njegova vselej pravična dejanja ne morejo 

biti razumna v nepravični družbi in da svojo srečo, ki jo udejanja ravno skozi pravičnost, 

lahko najde le v pravični družbi (Rawls v Rus in Toš, 2005).    

 

Kot opozarjata Gaber in Marjanovič Umek (2009), postaja vprašanje enakosti in pravičnosti, 

ki vedno bolj izstopa tudi v vrtcih in šolah, nekoč prostoru odpravljanja družbene neenakosti, 
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vedno bolj aktualno v vseh državah Evropske unije. "Vprašanje neenakosti in pravičnosti kot 

pereče in stalno "kliče" tako po načrtnem poučevanju problematike kot tudi po oblikovanju 

dodatnih sistemskih mehanizmov in razvoju konkretnih pedagoških pristopov, ki bodo na 

novo osmislili množično izobraževanje in hkrati zmanjševali vpliv socialnega izvora šolajočih 

na uspešnost pri izobraževanju, ki ga beležimo v Sloveniji" (prav tam, str. 9). 

 

Peček in Lesar (2006) v svojem delu Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost izpostavljata 

koncepte pravičnosti, multikulturizma in etike skrbi. Avtorici (prav tam) povzemata teorijo 

pravičnosti Johna Rawlsa, ki razlaga: "Da je pravičnost znotraj družbenih institucij potrebno 

razumeti z vidika /…/ kako glavne družbene institucije razdeljujejo temeljne človekove 

pravice in dolžnosti" (Ralws  v Peček in Lesar, 2006, str. 10). 

 

 Sledita  ugotovitvam avtorjev, kot sta Cribb in Gewirtz, ki razlagata, da če hočemo razumeti 

naravo pravičnosti in jo realizirati, se moramo odmakniti od abstraktnih konceptov, torej 

teorije in se osredotočiti na konkretno, realno prakso, torej v našem primeru v šole (vrtce). 

 Koncept pravičnosti šole namreč zahteva "učitelja, ki je senzibilen za to, kaj je v določenem 

primeru za različne učence pravično in kaj ne, učitelja, ki zna tudi strokovno utemeljiti, zakaj 

z nekim učencem ravna oz. ne ravna drugače kot z večino" (prav tam, str. 9).  

 

Iz navedenega sledi, da je uveljavljanje pravičnosti v realnem življenju izobraževalnih 

institucij odvisna od ljudi – pa naj bo to od "zgoraj navzdol" (od politik do učitelja-

vzgojitelja) ali obratno od "spodaj navzgor" (od učitelja-vzgojitelja in njegovih odnosov  z 

otroki).   

Kot ugotavlja Levin (2003), je velik del variacij v izobraževalnih rezultatih otrok povezan z 

dejavniki izven izobraževalnih institucij oz. neposrednih pedagoških praks, kot so socialno-

ekonomski status, etični in priseljenski status in jezik. Navedeno nakazuje potrebo po 

uveljavljenju celovitih politik in ukrepov – na ravni celotne družbe in na ravni 

izobraževalnega sistema. Z drugimi besedami: prizadevanja za pravičnost niso le stvar 

individualne pravičnosti vzgojitelja v konkretni pedagoški praksi. Vendar pa je podpora 

praktikov pozitivnim politikam ključnega pomena.  
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2.1.4 Načelo (poštenih) enakih možnosti 

 

Peček in Lesar (2006) ugotavljata na podlagi Rawlsove teorije, da za načelo enakih možnosti, 

ni dovolj, da so možnosti dostopne le v formalnem smislu, temveč da bi morali imeti vsi, ki so 

enako nadarjeni in imajo enako željo po napredku, enake možnosti za uspeh, ne glede na 

njihov družbeni in socialni položaj. To načelo je imenovano kot načelo poštene enakosti 

možnosti. Na teh izhodiščih izvirajo kompenzacijski programi, ki težijo k cilju enakih 

možnosti. Zanimiva je razlaga kompenzacije francoskega pedagoga Denisa Maureta (prav 

tam), saj ponuja nekakšno rešitev (zaključek), ko govori o programih, ki bi učencem na 

elementarni stopnji šolanja nudili kompetence, ki jih le-ti potrebujejo za dobro življenje v 

družbi, in jih kasneje pustiti, da sami izkoristijo svoje (naravne in socialne) potenciale. Torej 

bi morali že na elementarni stopnji šolanja "kompenzirati vse vire neenakosti" (Peček, Lesar 

2006, str. 11). Načelo diference v konceptu enakih možnosti dopušča neenakost v smislu 

neenake (prilagojene) obravnave depriviligiranih učencev, ki ga lahko v šolskem okolju 

uresničuje učitelj skozi individualizacijo (prav tam).  V tem pogledu se postavlja vprašanje 

velike vloge vzgojitelja, učitelja ter njegovih stališč in naravnosti, ki se kažejo skozi odnos do 

vsakega posameznega otroka.  

 

Tudi na področju predšolske vzgoje lahko ugotavljamo, da je široka dostopnost vrtcev vsem 

skupinam le nujen, vendar ne zadosten pogoj pravičnosti. Vrtci, ki so socialno oziroma 

finančno dostopni otrokom vseh slojev in etničnih pripadnosti zagotovo prispevajo k 

potencialno boljši šolski uspešnosti vseh otrok. Vendar pa to ne zadošča: programi morajo biti 

prilagojeni posebnim (izobraževalnim) potrebam depriviligiranih otrok. Nujni so zlasti ukrepi 

učenja večinskega jezika, podpore maternega jezika in kulture otrok, različne oblike učne 

podpore idr. (več o tem glej Eurydice študijo). Možni so tudi ukrepi (pozitivne diskriminacije 

oziroma pozitivni ukrepi), s katerimi se otroke depriviligiranih skupin začasno postavlja v 

ugodnejši položaj.   

 

2.1.5 Etika skrbi – inkluzivne šole in vrtci 

 

Kako poskrbeti za otroka v vrtcu, učenca v šoli pa nam razlaga koncept etike skrbi, za 

katerega je dolžno poskrbeti okolje, v katerem otrok biva in deluje, torej šola in vrtec z 

zagotavljanjem učiteljev in vzgojiteljev, ki tudi izvajajo etiko skrbi in s tem dajejo vzgled in 
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možnost učencem, da se tudi oni naučijo skrbeti za sočloveka. Kot pravita Peček in Lesar 

(2006), je šola  prostor, kjer se učenci lahko naučijo skrbi za drugega skozi razvijanje 

moralnih, socialnih, čustvenih in kognitivnih vrlin. Le tako bodo lahko učenci tudi odgovorni 

in dejavni pri izvajanju skrbi za drugega. Torej se koncept etike skrbi izraža podobno kot 

koncept pravičnosti tako na individualni kot tudi na širši ravni.  

Vsi zgoraj našteti koncepti pa so pravzaprav nujni predpogoj za uresničevanje ideje inkluzije 

v vzgoji in izobraževanju. Inkluzija "postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh 

izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev, bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, 

etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim učencem 

nepotrebno oteži šolsko življenje" (Peček, Lesar 2006, str. 28). V primerjavi z integracijo 

(vključevanje v skupnost) pa ima inkluzija širši pomen. "Inkluzija je korak naprej pri 

opisovanju načina, kako se morajo redne šole obnašati do vseh učencev brez posebnega 

poudarka na otrocih s posebnimi izobraževalnimi potrebami" (Macura Milovanović 2006, str. 

42). Glavno načelo inkluzije je prilagajanje šole (vrtca) otrokovim potrebam, torej 

pedagogika, katere središče je otrok. Šole in vrtci morajo prilagoditi programe vsem otrokom: 

otrokom z motnjami, nadarjenim otrokom, otrokom iz jezikovnih, etničnih, kulturnih ali iz 

drugih ogroženih skupin. 

 

2.2 Življenjske razmere Romov 

 

Ko govorimo o življenjske razmerah Romov, moramo na situacijo pogledati iz širšega vidika 

in ravno zato bi se v prvi vrsti ustavili pri njihovi zgodovini, saj "je poznavanje lastne 

zgodovine bistvenega pomena tako za manjšino kot večino" (Uradni list EU 2009, str. 89). 

Obstaja dokumentacija, ki govori o prisotnosti Romov na evropskih tleh od 15. stoletja dalje 

in priča o tem, da  so bili že od nekdaj žrtve preganjanja in diskriminacije, ki je doseglo svoj  

vrhunec v obliki nacističnega genocida. Ugotovljeno je, da ljudje, ki so neprestano v vlogi 

žrtve, razvijajo namesto aktivne in odgovorne vloge v družbi, predvsem pasivno vlogo in 

obrambne mehanizme, ki se kažejo skozi različne "nezaželene" oblike vedenja (prav tam). 

Priporočilo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (2002) govori o pravnem položaju Romov 

v Evropi in vzpodbuja države k spodbujanju Romov na trgu dela, pri vključevanju v vse 

stopnje vzgoje in izobraževanja in k odpravljanju vseh oblik ločevanja romskih otrok od otrok 

večinskega prebivalstva. Položaj in posebne pravice Romov v Sloveniji določa Ustava v 

svojem 65. členu.  
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V nadaljevanju se bomo osredotočili na prikaz problematike na področju jezika, socialne 

vključenosti v družbo, zdravja, zaposlovanja, bivanjskih razmer in izobraževanja. 

 

Romščina spada med indoevropske jezike in obstaja več različic romskega jezika v različnih 

romskih skupnostih. Velika večina Romov govori in razume večino skupnega besedišča in 

romščina je mnogim tudi materin jezik. Tudi na področju jezika se kažejo oblike 

diskriminacije in tako se je npr. v Španiji, kjer je bila romščina prepovedana, jezik delno 

izgubil. Poučevanje in sprejemanje romščine je pomembno tako za manjšino in njeno 

identiteto kot tudi za okolico. Za romske otroke predstavlja jezik oviro v procesu učenja, saj 

je to drugi jezik; težave so večje, ko gre za zaporedno dvojezičnost oz. ko se otrok šele tik 

pred šolo vključi v vrtec, kjer učenje poteka v slovenskem jeziku. 

 

Kot je navedeno v Mnenju (2009), približno 60 % Romov živi v revščini in pomanjkanju 

osnovnih življenjskih potreb. Res pa je, da zaradi zgodovinskega in socialnopolitičnega vidika 

obstajajo razlike in tudi primeri dobre prakse. Podatki kažejo, da se delež romske populacije 

glede na večinsko prebivalstvo povečuje. Kot je razvidno iz Mnenja (2009), gre poleg drugih 

težav tudi za gospodarsko ekonomske probleme. Skrb vzbuja povečevanje števila nizko 

izobraženih in usposobljenih ljudi. Torej je potrebno vse vzpodbude usmerjati na politiko in 

strategije izobraževanja in zaposlovanja, ob tem pa seveda upoštevati tradicijo in položaj 

Romov. Od njih pa se posledično pričakuje postopno sprejemanje aktivne vloge pri 

vključevanju v družbo. Težave in strah povezan z odpovedovanjem svoje kulture pri Romih  

in sprejemanjem njihove kulture pri večinskem prebivalstvu ovira vključevanje.
1
  

Na "drugo pozitivno stran" sodi podatek, da 40 % Romov živi v zadovoljivih življenjskih 

pogojih. V družbo so vključeni, ne da bi se odpovedali svoji identiteti. Za odpravljanje 

predsodkov bi lahko bili v veliko pomoč vodje in posredniki iz obeh strani. V tej vlogi so še 

posebno pomembni vzorniki iz romskih skupnosti.    

 

V Sloveniji so velike razlike v načinu življenja in bivanja Romov. Velikokrat se pripadniki 

romskih skupnosti srečujejo s težavami povezanimi z bivanjem in stanovanjskimi razmerami. 

Vzrok za  slabo urejenost naselij je v dokaj poznih stalnih naselitvah Romov (v Pomurju v 17.  

                                                 
1
Postopno vključevanje (v vrtce, šole, službe), spoznavanje, druženje na različnih nivojih, bi postopoma 

odpravilo strah pred vključevanjem. Strah izvira iz nepoznavanja. Večinsko prebivalstvo ne pozna romske 

kulture iz vseh strani. Poznamo samo tiste slabe stvari, ki izvirajo iz več generacijskih predsodkov in stereotipov, 

ki vzpodbujajo izključenost in ne vključevanja.  
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in 18. stoletju), ko so živeli kot nomadi. Nekatera romska naselja so danes že zelo dobro 

urejena, pri drugih pa je problem predvsem slaba infrastruktura, prenaseljenost, nelegalnost 

(niso statistično urejena naselja s hišnimi številkami). Oteževalna okoliščina za urejanje 

razmer je vsekakor tudi odpor lokalnega prebivalstva ter vpliv medijev.   

 

Eden od  primerov dobre sodelovalne prakse je, da so se predstavniki Zavoda za zdravstveno 

varstvo Murska Sobota in predstavniki romskih naselij skupaj opravili  tematske oglede v 24 

naseljih v Prekmurju. Ob ogledih se je pokazala nujnost urejanja komunalne opremljenosti 

naselij. V Sloveniji je v zadnjem času v ospredju urejanje legalizacije romskih naselij. Ob tem 

se odpirajo nove težave in problematika, ki bi jo bilo nujno reševati na sistemski ravni. Po eni 

strani se Romom očita njihov način življenja in nezanimanja za lastnino, po drugi strani pa se 

večinsko prebivalstvo odziva negativno na poskuse sistemskega urejanja bivanjskih razmer 

Romov v smislu legalizacije romskih naselij.   

 

Romi se v svojem življenju v družbi srečujejo s številnimi težavami, ki jih večinsko 

prebivalstvo nima: diskriminacijo, sovraštvom, ki ga pogosto spodbuja tudi sovražni govor v 

medijih, kar se vsekakor odraža na njihovem psihofizičnem zdravju.  

V Zborniku
2
 (2010) Horvat Muc ugotavlja, da za zdravje Romov pri nas ni najbolje 

poskrbljeno; rezultati govorijo o pogostem nepravilnem prehranjevanju, nezadostni telesni 

dejavnosti, kajenju, stresu. Za stres so navedeni vzroki, kot je slab materialni položaj in s tem 

problemi v družinah ter osamljenost. Sistemsko zelo dobro je po novem rešen problem 

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2009 se osebam, ki nimajo dohodkov in 

tistim iz drugih socialnih kategorij prostovoljno zavarovanje pokriva z obveznim 

zdravstvenim zavarovanjem, kar je vsekakor dobra praksa (Kramberger, prav tam). Raziskava 

je pokazala tudi razlike v rabi zdravstvenih storitev romskih žensk v Pomurju in ostalimi kraji 

ter med samimi romskimi ženskami. Razlike se kažejo pri dodatnem zdravstvenem 

zavarovanju, oddaljenosti do zdravnika, rabe preventivnih zdravstvenih storitev, načinom 

sporazumevanja z zdravstvenimi delavci. Berle Lakota (prav tam) poudarja, da zdravje ni le   

odgovornost posameznika za svoje zdravje. "Zanemarjajo pa se družbeni vidiki ohranjanja 

zdravja kot na primer družbene razmere, v katerih posameznik živi, pogoji, v katerih lahko 

ohranja zdravje ali pa ga ne more" ( Berle Lakota 2010, str. 31).  

                                                 
2
 Romi in zdravje: zbornik prispevkov nacionalnih konferenc. (2010). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Sektor 

za varstvo ogroženih skupin prebivalstva. V nadaljevanju bo naveden kot Zbornik . 
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Tretja nacionalna konferenca se je odvijala 24. 9. 2010 v Kočevju in njena poglavitna tema je 

bila predvsem zdravje romskih otrok. Rošer (2010) opisuje romsko družino večinoma kot 

tradicionalno, patriarhalno urejeno, z očetom kot glavnim in podrejeno ženo ter otroci. Skrb 

za družino in otroke pa je največkrat prepuščena materi. Romske matere imajo svoje otroke 

rade in skrbijo zanje po svojih najboljših močeh v okoliščinah, v katerih se nahajajo. Ker so 

okoliščine vse prej kot lahke, je tako tudi skrb za zdravje otrok za romske ženske težka 

naloga. Otroci so »zaznamovani« že ob rojstvu. Posebno deklice, revne, podhranjene, 

neizobražene, se pogosto že zelo zgodaj srečajo z materinstvom. Ker v veliki večini niso pod 

nadzorom prenatalne službe,  pogosto rodijo otroke z nizko porodno težo. Prevozi in denarna 

sredstva ter njihov način življenja jim pogosto onemogoča dostop do porodnišnic. Za pomoč 

pri porodu na domu pa pogosto ni kadrovskih pogojev in posluha. Tako veliko novorojenih 

romskih otrok ni vpisanih v matične knjige, niso cepljeni in niso pod kontrolo patronažnih in 

drugih služb. Enako je z zdravstvenim varstvom, je zapisano v Mnenju (2009). To je zelo 

resna težava, ki sproži številne zaplete in celo tragedije
3
. Eden od ciljev v EU bi moral biti, da 

bi bili vsi otroci vpisani v matične knjige in imeli rojstni list. Kakor je navedeno v 

nadaljevanju Mnenja, bi bilo potrebno prilagoditi ukrepe njihovi kulturi. O ukrepih, kot so 

zdravstvena vzgoja, načrtovanje družine ipd., bi bil potreben temeljit razmislek.
4
 Romske 

deklice so pogosto izpostavljene tudi nasilju v družini, prostituciji in trgovini z ljudmi.
5
  

 

Prelesnik (2010) pa opisuje, kako je z zdravstvenim stanjem romskih otrok na Kočevskem 

področju. Po podatkih avtorice je v dispanzer zajetih tri četrt romskih otrok, ki ostanejo 

navadno vključeni tudi kasneje, tako da so pogosto v dispanzer vključene cele družine. 

Koordinacija pregledov in cepljenj poteka dobro, in če se pojavijo težave ob morebitni 

neudeležbi se z malo dobre volje tudi to reši, je optimistično zapisano (prav tam).   

Testiranja kažejo na dober gibalni in kognitivni razvoj romskih otrok, manjše pa je 

razumevanje in socializacijske spretnosti, kar je posledica tega, da je slovenščina njihov drugi 

jezik in da komunicirajo med seboj v romščini. Prelesnikova opozarja, da je zelo malo otrok 

                                                 
3 Tako otrok uradno sploh ne obstaja in se z njim lahko zgodi kar koli. 
4 Ukrepi naj bi se izvajali na način, ki bo blizu njihovi kulturi in ravni izobrazbe. Skrbno izbrani delavci na 

terenu s posluhom za te ljudi, aktivno strpni in brez predsodkov. V sterilnih ambulantah med "hladnimi" pogledi 

ostalih ljudi in morda celo medicinskega osebja vsekakor ne bodo primerni pogoji za delo z Romi. 
5 Podobno je z romskimi dečki. To je ena najtemnejših strani "razvite, moderne" družbe. Bolj kakor "ponudba" je 

strah vzbujajoče "povpraševanje" po otrocih v te grozljive namene. "Odjemalci" so pogosto prav tisti, ("uglajeni" 

evropski državljani) ki so polni rasnih predsodkov in seveda denarja.  
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vključenih v vzgojno-varstvene organizacije
6
. Opaženih ni večjih razlik med zdravstvenim 

stanjem romskih in neromskih otrok, vendar (prav tam) razmišljajo o vzpodbudah, ki bi stanje 

še izboljšale: več gibanja, vzbuditi zanimanje za vključevanje v vrtce in na splošno spremeniti 

odnos do šolanja, izobrazbe in s tem boljših življenjskih pogojev.  

 

V nadaljevanju je naštetih kar nekaj predlogov za izvajanje različnih aktivnosti na terenu, kjer 

bi vsekakor pridobili več udeležencev kot v ambulantnih prostorih. Potekale bi delavnice z 

namenom izobraževanja in osveščanja ter praktičnih aktivnosti v zvezi z zdravjem in tudi 

vzgojo otrok. Sem naj bi se vključile tudi šole
7
 predvsem v vlogi svetovanja (šolski psihologi) 

in uvajanja športnih dejavnosti med romske otroke (učitelji telesne vzgoje). Poudarjen je  

pomen sodelovanja različnih služb s skupnim ciljem približati Romom tudi življenje izven 

romskih naselij.  

 

V Zborniku Berle Lakota (2010) poudarja povezavo med šolsko uspešnostjo romskih učencev 

in njihovim zdravstvenim stanjem. Dokazano je, da slabše zdravstveno stanje otrok vpliva na 

njihov šolski uspeh. Po mnenju avtorice bi bilo poleg osveščanja romskega prebivalstva o 

zdravju, potrebno ukrepati tudi drugače, bolj kompleksno. Sprašuje se, kako zagotoviti 

pravico do izobraževanja tudi skupinam z neenakim družbenim položajem in opozarja: 

"Postavljanje enakih zahtev za izvajanje pravice do izobraževanja družbenim skupinam, ki so 

v povsem neenakem položaju, dejansko pomeni izvajanje simboličnega nasilja" (Berle Lakota 

2010, str. 34).  

Ostaja torej vprašanje, ali z nevmešavanjem in s tem ne prevzemanjem odgovornosti in 

odrekanjem pomoči potrebnim ne nosimo del krivde, ki jo dilema prinese s seboj.  

 

Eden od ukrepov, ki zagotavljajo varstvo pred nalezljivimi boleznimi, je tudi sistematično in 

brezplačno cepljenje za vse otroke in nakazuje spremembo na izboljšanje stanja, opisuje 

(Petraš 2010). Zelo spodbuden je  podatek, da je ob prizadevanjih strokovnega medicinskega 

osebja, predvsem otroških in šolskih zdravnikov ter medicinskih sester, zabeležen zelo visok 

odstotek cepljenih otrok, in sicer 95-odstoten, v primeru cepljenja proti ošpicam pa celo 99- 

odstoten. Kot razlaga avtorica, je z 90-odstotnim deležem ciljne skupine že zagotovljena 

                                                 
6 Prav vrtci bi bili lahko prostor za kompenzacijo navedenih primanjkljajev na področju razumevanja in 

socializacije pri romskih otrocih. 
7 Sama na tem mestu predlagam tudi maksimalno vključitev vrtcev npr. v obliki igralnih uric organiziranih v 

romski naseljih ipd.  



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 13 

kolektivna imunost, kar je zelo velik uspeh, in kot je poudarjeno (prav tam), naj dobra praksa 

tudi ostane na takšni ravni.  

 

Diskriminacija, neizobraženost in številni drugi faktorji Romom zapirajo vrata do delovnih 

mest. Ker je izobrazba v tesni povezavi z zaposlitvijo, so v  Mnenju (2009) za izboljšanje tega 

stanja predlagani programi opismenjevanja in vseživljenjskega učenja. Sem naj bi bili 

vključeni modeli neformalno pridobljenih znanj in spretnosti in s priznanjem le-teh bi družba 

pokazala neke vrste toleranco in elastičnost. Zanimiv je tudi predlog, da bi Romom, ki so 

podjetniško naravnani pomagali z različnimi mehanizmi priti iz sive ekonomije na raven 

zakonitih gospodarskih dejavnosti. Predlaga se dodatna sredstva, ki bi spodbujala delovanje 

socialne mreže pomoči po sistemu "pozitivna korist za pozitiven prispevek". Skupaj z 

organizacijami tako javnega kot zasebnega sektorja bi uvedli socialno-delovne programe in 

tako Romom omogočili zakonite zaposlitve. Tako bi se počasi lahko izognili močno 

zakoreninjenim predsodkom in stereotipom o romski skupnosti. Omenjen je sistem 

mikrokreditov (znanih iz podjetništva) v skupnosti. Omenjeni so manjši denarni zneski kot 

stimulacija in zaveza, da bi otroci redno hodili v šolo in na zdravniške preglede.  

 

Velik kamen spotike, očitkov, socialne napetosti in izključenosti je dodelitev socialne pomoči 

Romom. Ker so pri zakonitih zaposlitvah omejeni, zaradi zgoraj naštetih vzrokov, so odvisni 

od socialne pomoči in otroških dodatkov. "To povzroča nesimetrično vključenost Romov v 

sisteme socialnega varstva (kot skupina prejmejo več, kot plačajo)" (Uradni list EU 2009, str. 

91).  

 

Republika Slovenija naj bi po Zakonu o romski skupnosti, kot navaja Korpič Horvat (2010), 

zagotavljala Romom posebne pravice pri: spodbujanju zaposlovanja, poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju. Opisan je  delovno-socialni položaj Romov v Prekmurju, kjer 

so Romi prisotni v največjem številu. Prekmurje označuje kot pokrajino, ki je Rome sprejela, 

to izraža po vključenosti v družbo ter visokem številu zaposlenih Romov. Aktivna politika 

zaposlovanja  bo za romsko prebivalstvo morda uspešnejša  po novih zakonih o urejanju trga 

in malem delu, kjer naj bi dobile večjo veljavo nove oblike, kot so malo delo in socialno 

podjetništvo ter osebno dopolnilno delo. To so možne poti, po katerih bi Romi lahko našli 

zaposlitev. Motivacija za zaposlovanje med Romi bi se povečevala tudi z dvigom minimalne 

plače, ki bi zmanjšala razliko s socialnovarstveno pomočjo za nezaposlene (prav tam).  
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Ker "vključevanje ni enosmerna cesta, temveč proces, ki poteka v dveh smereh in zahteva 

prizadevanje manjšine in večine" (Uradni list EU 2009, str. 92),  bi se morali za izboljšanje 

stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja truditi oboji, tako večinsko prebivalstvo kot 

pripadniki romske skupnosti. 

 

Mnenje (2009) nagovarja vlade evropskih držav o pomenu izobrazbe kot dolgoročne 

prednostne naloge in predlaga možne ukrepe: večja sredstva, ukinitev segregacije itd. Kot 

segregacijo lahko ocenimo nesmiselno vključevanje romskih otrok v šole s prilagojenim 

programom, kar je vsekakor huda kršitev temeljnih pravic. Pogosto je vzrok za ne 

obiskovanje šole tudi nizek življenjski standard in kulturne posebnosti Romov,  kot so delo 

otrok, skrb za mlajše sorojence, revščina ipd. Vse našteto ima seveda za posledico nizko 

raven  izobrazbe in nepismenost, kar je slabo tako za Rome kot za ostalo družbo. Statistika 

govori, da kar 40 % romskih otrok ne obiskuje šole.   

 

3 Ukrepi za doseganje enakosti v izobraževanju za romske otroke v 
predšolska vzgoja v Evropi 

 

V predgovoru knjige je navedeno poročilo Komisije iz leta 2006, ki govori o dokazih, da se 

enakost in učinkovitost v predšolski vzgoji vzajemno krepita. V nadaljevanju je predšolska 

vzgoja izpostavljena kot temeljna in najdonosnejša za prilagajanje otrok v družbo. Države 

članice vzpodbuja, da bi morale za področje predšolske vzgoje namenjati več sredstev. 

(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti 2009). 

Torej je smiselno spodbujati predšolsko vzgojo in varstvo, ki je javno in subvencionirano, 

kamor sodijo tudi vrtci pri nas.  

 

 Vedno znova se poudarja ogroženost otrok. Kdo so ti otroci? Po razlagi definicije OECD 

(prav tam), so to otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Ogroženost se 

razlaga kot prikrajšanost v smislu socialnih, ekonomskih, kulturnih oziroma jezikovnih 

dejavnikov. Prav vse zgoraj naštete dejavnike ogroženosti bi lahko pripisali otrokom Romov.  

Kako je za te otroke poskrbljeno v Evropi in v naši državi, bomo govorili v naslednjih 

odstavkih. Romskih otroci se posebej omenjajo samo pri opisu nekaterih posameznih držav. 

Pri opisu oziroma opredelitvi nacionalne definicije ogroženih otrok so Romi omenjeni pri 

Litvi, Sloveniji in Češki republiki, kjer imajo za področje izobraževanja Romov razvit 
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Koncept integracije Romov, ki pa v knjigi ni podrobno opisan. Pri opisu nacionalnih sistemov 

predšolske vzgoje in varstva pa so Romi posebej omenjeni le v treh državah Finski, Litvi in 

Sloveniji. 

 

Na Finskem se izkazuje posebna skrb za področje predšolske vzgoje, kar se kaže skozi dva 

glavna dokumenta: Jedrni kurikulum za predšolsko vzgojo in Nacionalne kurikularne 

smernice za predšolsko vzgojo in varstvo. Poseben pomen pripisujejo enakosti v predšolski 

vzgoji, ki pa jo poskušajo dosegati z individualizacijo, ki se kaže v zgodnjem prepoznavanju 

individualnih potreb posameznega otroka. Pomemben element pa je tudi povezovanje 

različnih "interaktivnih in medsebojno podpornih praks in politik" (prav tam, str. 162). 

Končni in zelo pomemben produkt se kaže kot individualni načrt predšolske vzgoje in varstva 

za vsakega otroka, ki ga oblikujejo skrbniki, vzgojitelji in po potrebi tudi zunanji strokovni 

delavci. Otrokom se nudi  posebna podpora na različnih področjih in v obliki brezplačnih 

socialnih storitev. Omenjene potrebe lahko nastanejo tudi zaradi manj vzpodbudnega ali 

ogrožajočega okolja, iz katerega otrok izhaja.  Zanimivo je, da se posameznih otrok navadno 

ne jemlje iz skupin, temveč se jim v sami skupini nudi posebna pomoč. Pomočniki v tem 

primeru pomagajo pri vzgojnih dejavnostih otroku in ne vzgojitelju. Vzgojno osebje se po 

potrebi povezuje z drugimi strokovnimi delavci v konstruktivne time. Poseben koncept, ki ga 

imenujejo vzgojno partnerstvo, se kaže skozi tesno sodelovanje s skrbniki. Straši in vzgojitelji 

skupaj ob vstopu otroka v vrtec "za vsakega otroka oblikujejo načrt predšolske vzgoje in 

varstva" (prav tam, str. 162). Nadgradnja, ki si vsekakor zasluži naziv dobre prakse, pa se 

kaže skozi uradni dokument o predšolski vzgoji in varstvu, ki poleg otrok s posebnimi 

potrebami opredeljujejo: "4 skupine otrok, ki jim je treba nameniti posebno pozornost" (prav 

tam, str. 163).  

V to skupino poleg otrok Laponcev in priseljencev ter otrok, ki uporabljajo znakovni jezik, 

sodijo tudi romski otroci. Poseben poudarek je namenjen ciljem za vse otroke "utrjevanju 

njihovih kulturnih identitet, razumevanju njihove kulturne dediščine in kulturne raznolikosti" 

(prav tam, str. 163). Ob tem se vsekakor poraja vprašanje, ki je lahko tudi kritika nekaterih 

praks vključevanja Romov v večinsko družbo, ki se kažejo skozi "asimilacijske" težnje
8
, ki pa 

                                                 
8 V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Slovenji (2004) je v  poglavju 1.3. Dosedanji koncepti 

vključevanja – nacionalni dokumenti – kurikularna prenova, opisan kot vzrok " za relativno neuspešnost  

romskih učencev v obvezni osnovni šoli "iskati v tem, da jih večina ni vključena v proces  socializacije v 

institucijah vzgoje in izobraževanja, torej v vrtce. To dejstvo samo po sebi ni sporno, kar želim tudi  dokazati z 

lastnim raziskovanjem, vsekakor pa je sporen  stavek, ki sledi: "kjer bi se otroci seznanjali z elementi večinske 

kulture in privajali na zahteve, ki jih pred vsakega posameznika postavlja taka institucija." 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 16 

jih v zgoraj opisanem finskem dokumentu vsekakor ni. Pomembno je tudi dejstvo, da se 

izogibajo terminu "ogrožen otrok" in se znova poudarja individualni pristop o potrebni 

pomoči posameznemu otroku.  

 

V Litvi se izvaja nacionalni program integracije manjšin v litvansko družbo, namenjen za 

otroke potujočih delavcev in priseljenskih družin s poudarkom na učenju jezika ter 

družbenemu in družabnemu življenju. Romski otroci pa so posebej omenjeni v posebnem 

nacionalnem projektu, ki je namenjen "družbenemu, kulturnemu in izobraževalnemu 

vključevanju romskih otrok" (prav tam, str. 156). 

 

V ostalih evropskih državah pa področje vzgoje in izobraževanja Romov urejajo z drugimi 

ukrepi, ki so relevantni tudi za Rome. Na tem mestu bi opisali ureditev tega dela predšolske 

vzgoje v Norveški, čeprav v opisu niso posebej omenjeni Romski otroci.  

Tako mi kot tudi ostale članice EU si lahko kot dober vzgled vzamemo državo Norveško, ki 

je dolgoročno vlagala svoj ekonomski presežek v trdno pravično socialno sfero. Na področju 

predšolske vzgoje, kot je zapisano v (Country profile – Norway. A report for the cross-

European programme Working for inclusion: the role of the early years workforce in 

addressing poverty and promoting social inclusion), ima država vzorno  urejeno vključevanje 

otrok prvotne etnične skupine, ki je živela na Norveškem in zdaj predstavlja 1,7 % 

prebivalstva Sami ljudstva. Na območjih, kjer živijo pripadniki ljudstva Sami, država 

financira in organizira vrtce, ki temeljijo na njihovi kulturi in jeziku. Če pa so otroci ljudstva 

Sami vključeni v druge vrtce, izven območja, kjer jih večina živi, pa so le tam deležni 

posebne pozornosti. Od vzgojnega osebja, ki se ukvarja z njimi se pričakuje, da poznajo 

njihovo kulturo in se le-ta prepleta v vzgojnem delu ter da se otroci in njihove družine 

počutijo pomembne in cenjene. Ljudstvo Sami ima tudi možnost govoriti o sebi skozi 

informativni material, ki jim ga omogoča in financira država. Tako imajo v vrtcu vsi otroci 

možnost spoznavati in se učiti tudi skozi razlike, ki jih bogatijo. V kolikor norveščina ni 

otrokov materin jezik, vrtec zagotavlja dodatno učenje njegove materinščine in izboljšanje 

norveščine ter poleg tega še številne možnosti za izražanje samega sebe skozi druga področja 

(umetnost, gibanje ipd).  
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3.1  Romski otroci kot ogrožena skupina v Sloveniji 

 

V poglavju Nacionalne definicije ogroženih otrok (Eurydice 2009) je ugotovljeno, da v naši 

državi splošno uporabne nacionalne definicije "ogroženosti" ni. Uporabljajo se še izrazi, kot 

so "prikrajšane, ranljive in manjšinske" skupine. V nadaljevanju pa je navedeno, da med 

"ogrožene" predšolske otroke spadajo otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki pripadajo 

italijanski in madžarski manjšini in romski otroci. Kot sta zapisali Turnšek in Batistič (2009, 

str. 169), je eden od ciljev socialne politike programa, v katerem je zajetih več elementov, ki 

se nanašajo položaja romskih otrok, "izboljšati socialni položaj romskih otrok ter zagotoviti 

njihovo socialno vključenost v širše okolje in učinkovitejše vključevanje v šolski sistem; 

oblikovati mehanizme za spodbujanje in krepitev pozitivnih odnosov med Romi in večinskim 

prebivalstvom; pridobivati romske pomočnike iz vrst pripadnikov romske skupnosti in 

spodbujati ukrepe šolske politike za izboljšanje izobrazbene strukture Romov; zagotavljati 

možnosti za ohranjanja romskega jezika in kulture; usposabljati strokovnjake za izvajanje 

posebnih programov pomoči za otroke romske skupnosti in zagotavljati ustreznejše in 

uspešnejše sodelovanje socialnih služb, ki se ukvarjajo z Romi v različnih okoljih; vsem 

romskim otrokom omogočiti redne zdravstvene preglede ter cepljenje."   

 

V poglavju Otroci Romov (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009) je navedeno, da je 

bilo v šolskem letu 2002/03 v 40 vrtcih v Sloveniji vpisanih 157 romskih otrok. V skupine so 

bili vključeni na tri načine, in sicer največ v dnevne ali poldnevne programe: integracija v 

običajne skupine, homogeni romski oddelki, romski vrtci. Tudi iz teh podatkov je zaznati 

veliko razliko med vključenostjo romskih otrok v predšolsko vzgojo v nekaterih delih 

Pomurja kot na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. V Pomurju je tudi več otrok vključenih v 

integrirane oddelke. Izjema je krajevna skupnost Pušča, kamor otroci lahko hodijo v romski 

vrtec že 45 let.  

 

Za romske otroke se v naši državi izvajajo ukrepi za večjo dostopnost vrtcev, ki se kažejo v 

ugodnejših standardih in normativih s subvencijo občin. Za romske otroke se lahko oblikuje 

oddelek, če se v vrtec vpiše najmanj 5 otrok. Razlika za stroške se v tem primeru krije iz 

državnega proračuna. Ugodnejše je tudi razmerje med številom otrok in strokovnih delavcev, 

in sicer za prvo starostno obdobje 4 otroci na zaposlenega in v drugem starostnem obdobju 7 

otrok na zaposlenega. Zagotovi se tudi kadrovska okrepitev v obliki drugega – dodatnega 
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pomočnika vzgojitelja, če je v prvem starostnem obdobju najmanj 12 otrok, za oddelek 

drugega starostnega obdobja pa, če je v oddelku najmanj 21 otrok. V primeru večje 

oddaljenosti vrtca od kraja bivališč otrok je organiziran  prevoz romskih otrok s spremstvom 

strokovne delavke vrtca. Tako so za starše oziroma otroke Romov opredeljeni specifični 

načini dela, natančno določeni v Dodatku h kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov. 

 

Tudi v Programu za otroke in mladino 2006–2016 so navedeni: "ukrepi za socialno 

prikrajšane otroke, žrtve zanemarjanja in nasilja, otroke s posebnimi potrebami, romske 

otroke, otroke brez spremstva in tiste z vedenjskimi težavami." (Predšolska vzgoja in varstvo 

v Evropi 2009, str. 145). Za romske otroke so navedeni ukrepi kot: izboljšanje socialnega 

položaja romskih otrok, vključevanje v širše okolje in šolski sistem, spodbujati krepitev 

odnosov med Romi in večinskim prebivalstvom, uvajanje romskih pomočnikov, zagotavljanje 

ohranjanja romskega jezika, zagotavljanje kadra za izvajanje posebne pomoči romskim 

otrokom, zagotavljane boljšega sodelovanja socialnih služb ter zagotavljanje rednih 

sistematskih pregledov in cepljenj za romske otroke.  

 

Z navedenim bi se izpolnjevala oba pogoja, ki sta navedena po (Magnusonu in Waldfoglu v 

(Eurydice, 2009). Vpliv predšolske vzgoje kot priprave na šolske spretnosti in drugi, 

kompenzacijski vpliv. Večja kot sta vpliva, večje koristi bi prinašala prikrajšanim otrokom. 

Ob tem je zelo pomembna trditev, ki bi jo morali upoštevati vsi, ki načrtujejo in izvajajo 

programe ter se pri svojem delu na kakršen koli način srečujejo s prikrajšanimi otroki: 

"Programi za najbolj prikrajšane bi morali biti najučinkovitejši" (prav tam, str. 32). 

 

4 Zakonodaja 

 

Vera Klobčič (2004) je v publikaciji izčrpno prikazala več vidikov ekonomsko socialne 

integracije Romov v Sloveniji. Pravni status Romov je tako v Evropi kot pri nas težaven, saj 

ni točno definiran. Poraja se dilema, ali Romi pripadajo etnični, socialni ali kulturni manjšini 

ali konstituivnemu evropskemu narodu. Evropska listina regionalnih in manjšinskih jezikov in 

Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin sta kot dokumenta podlaga,  na 

kateri lahko posamezne države glede na svoj položaj in specifičnost urejajo varstvo manjšin. 

Romi so posebej omenjeni v Listini regionalnih in manjšinskih jezikov, ki navaja, da se naj 

zaščitijo tudi neteritorialni jeziki, kar se nanaša prav na romski jezik.  
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Okvirna konvencija natančno ne določa definicije narodne manjšine in s tem omogoča 

državam fleksibilnost
9
 in pravno nejasnost. Slovenija pa je kljub vsemu s svojo izjavo  

pokazala pripravljenost sprejemati in s tem tudi zaščititi romsko skupnost. "Tako je npr. 

Vlada Republike Slovenije ob ratifikaciji Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo 

narodnih manjšin v letu 1998 podala izjavo, da bo v skladu z Ustavo RS in notranjo 

zakonodajo uporabljala določbe Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih 

manjšin za avtohtoni italijansko in madžarsko narodno manjšino in smiselno tudi romsko 

skupnost, ki živi v Sloveniji" (Klobčič 2004, str. 4). 

 

4.1 Romi v  mednarodni skupnosti 

4.1.1 Mednarodne organizacije   

 

Mednarodne organizacije se zavzemajo proti vsem oblikam diskriminacije, ki vodijo v 

socialno izključenost in imajo za Rome prav poseben pomen, saj so "skupina v neugodnem 

položaju in izpostavljena diskriminaciji in izključevanju" (Klobčič 2004, str. 2). Kot opisuje 

Klobčič (2004), se v Evropi z vprašanji vključevanja Romov ukvarja Evropska komisija, 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice, ki je naslednica Evropskega centra za 

spremljanje rasizma in ksenofobije, Evropski parlament, Svet Evrope in OVSE, Evropsko 

sodišče za človekove pravice, Organizacija združenih narodov, zlasti UNICEF in UNESCO.  

Ravno tako je zelo aktivna tudi organizirana civilna družba. Zavod za odprto družbo (OSI) je 

ob podpori Svetovne banke spodbudil program "desetletje vključevanja Romov 2005–2015". 

Posebej lahko omenimo tudi nedavno ustanovljeno koalicijo EU za politiko Romov in 

Evropski forum za Rome in potujoče skupine.  

 

OZN (s svojimi dokumenti upošteva prepoved diskriminacije, za kar se še posebej zavzema in 

ureja Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Prav za problematiko 

romskega položaja je bil sprejet poseben dokument, ki ga je sprejel Odbor za nadzor le-te 

konvencije. Tudi Deklaracija OZN iz leta 1992 o pravicah oseb iz narodnih, etničnih, 

jezikovnih in verskih manjšin zagotavlja Romom pravico do obstoja (prav tam).  

OVSE ima poseben Urad za demokratične institucije v Varšavi (ODIHR), ki se ukvarja tudi z 

Romi. Prav tako se v okviru OVSE z Romi ukvarja Visoki komisar za narodne manjšine. Kot 

ugotavlja Visoki komisar, ni zaznati posebnega napredka pri vključevanju Romov v širšo 

                                                 
9 Ali pa tudi (togost) pri upoštevanju Romov kot manjšine. In prav s to odločitvijo države pokažejo nivo 

pripravljenosti in zrelosti pri sprejemanju in upoštevanju drugačnosti.  
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skupnost. Nasprotno je zaznati napredek pri drugih manjšinskih skupnostih. Zato je podal tudi 

nekaj priporočil: odprava predsodkov in rasnega nasilja, izboljšanje pogojev in kvalitete 

izobraževanja, splošnih življenjskih pogojev, sodelovanja in odločanja Romov pri dejavnostih 

družbenega življenja, predvsem tistih, katere zadevajo njihovo skupnost. 26. novembra 2003 

je bil v okviru OVSE sprejet Akcijski načrt, ki se nanaša na različna področja družbenega 

življenja in se zavzema za izboljšave na teh področjih. Sem sodijo tudi posebne določbe za 

stike policije z Romi. Akcijski načrt podaja priporočila ustanovam z izvršljivo močjo v smislu 

dvigovanja ozaveščenosti in odprave predsodkov. Zelo zanimivi so programi usposabljanja
10

 

za nenasilno ukrepanje in spoštovanje človekovih pravic (prav tam). Svet Evrope ravno tako 

kaže pripravljenost za zaščito romske skupnosti, in sicer v Priporočilu Parlamentarne 

Skupščine Sveta Evrope "Romi v Evropi", v kateri izraža mnenje, da so tudi Romi zaslužni za 

kulturno raznolikost Evrope in obenem obsoja rasno in družbeno sovraštvo, ki poslabšuje 

položaj Romov.  

 

4.1.2 Ukrepi 

 

S konkretnimi ukrepi za izboljšanje položaja Romov se ukvarja Stalna konferenca lokalnih in 

regionalnih oblasti (CLRAE). Zavzema se za posebne ukrepe v povezavi z vključevanjem 

Romov v lokalno skupnost (prav tam). Ukrepi se nanašajo na bivalne pogoje, zdravstvo, 

izobraževanje, zaposlovanje z upoštevanjem njihove identitete in kulture. Predvsem pa je pri 

vseh teh ukrepih pomembno sodelovanje romskih predstavnikov.
11

 

 

V Mnenju (2009) je opisan poseben ukrep s področja socialne pomoči (pogojnega prenosa 

denarja) CCT (Conditional  Cahs Transfer). Ukrep je povezan s predložitvijo rojstnega lista 

otroka pred vključitvijo v šolo, kar vsekakor omogoča pomembno kontrolo in vzpostavitev 

mehanizmov pomoči otrokom, v kolikor je le-ta potrebna. Kar nekaj ukrepov se nanaša na 

romske ženske. V Zborniku (Klobčič 2010) kot vzroke za diskriminacijo romskih žensk 

znotraj njihovih skupnosti navaja zaprtost in hierarhijo družinskih odnosov ter nujnost 

ozaveščanja in izobraževanja žensk. Vzpodbuden je podatek, da se je okoli štirideset žensk 

vključilo v programe opismenjevanja v okviru  mariborskega Androgoškega centra in po tej 

                                                 
10 Usposabljanja so obrodila že svoje sadove. O tem govori članek v Delu (25. 8. 2010) o obisku policistov v 

romskem naselju Kerinov vrh pri Krškem. Policisti in nevladne organizacije se skupaj zavzemajo za 

zmanjševanje nasprotij med Romi in večinskim prebivalstvom.  
11 Ob tem se poraja vprašanje, kako lahko drugi odločajo o usodi nekoga, ki ni prisoten, čeprav se o njem 

razpravlja in tako nima možnosti podati in prispevati svojega mnenja? 
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poti zaključilo osnovno šolo. Zanimiv je tudi mednaroden projekt: "Romske ženske to 

zmoremo", ki je sprožil dodatno željo romskih žensk po izobraževanju in vključevanju v 

javno življenje (prav tam).  

 

4.1.3 Sklepi 

 

V Mnenju (2009) so  navedene  ugotovitve odbora, in sicer da vključevanje Romov in 

zavzemanje za njihove pravice ni zadovoljivo in na podlagi tega je odbor sprejel naslednje 

sklepe. 

- V skladu s 13. členom Amsterdamske pogodbe so bili postavljeni temelji in okvirji za 

vprašanja o nediskriminaciji Romov, zato bi morali delovati v duhu te pogodbe tako 

na ravni Unije in držav članic. 

- Črpanje sredstev iz strukturnih skladov bi moralo biti usmerjeno na področje 

vključevanja Romov. 

- V prvi vrsti bi vključevanje potekalo po odprti metodi usklajevanja, predvsem na 

področju izobraževanja, zaposlovanja in posledično vključevanja v družbo. Izkušnje  

te metode bi se izmenjavale med državami članicami. Akcijski načrti bi morali 

vsebovati vse elemente kakovosti: naloge, dejavnosti, ocene, možnosti povratnih 

informacij, finančno podporo in predvsem cilje.
12

    

- Vzpostaviti mrežo, v katero bi bili vključeni vsi akterji. 

- V svoje dolgoročno delovanje pritegniti medije, ki ne bi poročali le o aktualnih 

(vročih) temah, temveč sistematično in realno. 

- Velik poudarek je namenjen medkulturnemu dialogu kot načinu odpravljanja 

stereotipov.  

                                                 
12

 Jasno zastavljene in uresničljive cilje, ki vsekakor vključujejo tudi preverjanje (natančna evalvacijska 

poročila). Kot primer natančnega evalvacijskega poročila lahko navedemo projekt: projekt Roma Education 

Initiative (REI), ki ga je v našem prostoru izvajal Pedagoški inštitut (korak za korakom) s poslanstvom, v 

katerem je na vidnem mestu poleg razvijanja in implementiranja modela integracije romskih otrok v redne 

oddelke vrtčevskega in osnovnošolskega izobraževanja tudi evalvacija opravljenega dela. (Spletna stran 

Pedagoškega inštituta, Korak za korakom: http://www.korakzakorakom.si/content/view/19/66/). Obsežno 

poročilo o projektu pa je bilo izdano leta 2005 v angleškem jeziku: Nečak Luk, A., Brejc, M., Vonta, T. (2005). 

Roma Education Initiative (REI) Annul Research and Evaluation Report  Slovenia. Integration of Roma children 

into Mainstream Education in Slovenia Final Research and Evalution Report.   
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- Zaradi izrednega pomena za oblikovanje in vzdrževanje  kulturne identitete je odbor 

predlagal ustanovitev katedre Jean Monnet za romski jezik in kulturo (prav tam).  

 

4.1.4 Primeri dobrih praks medkulturnega dialoga 

 

Kot primer dobre prakse na meddržavni ravni lahko opišemo Projekt Roma. Partnerji za 

izvedbo projekta Roma so bili, kot navajata v Zborniku (Vugrinčič in Cizar 2010): 

Međimurska županija, Udruga Roma Bajaša Medimurkse županije, Zveza Romov Slovenije, 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota in Center za zdravje in razvoj. 

Cilji so zajemali različna področja življenja, kot sta šport in kultura, ter preko teh  

približevanje večinskemu prebivalstvu obmejnih regij, ki je osnova za nadaljnje sodelovanje.  

Namen kampanje, ki je potekala v programu Sveta Evrope in Evropske komisije z naslovom: 

Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome, je zmanjševanje diskriminacije in 

stigmatizacije. Kot opisuje Baluh (2010), naj bi se z zbliževanjem večinskega in romskega 

prebivalstva osvobodili predsodkov. V okviru kampanje so bile pri nas izvedene številne 

aktivnosti, kulturni dogodki ter izdelana medijska gradiva (zloženke, priročniki, plakati, tv in 

radijski oglasi, natečaj za izbiro najboljših sloganov ipd.). Izvedeno je bilo tudi nekaj 

kulturnih dogodkov: festival romske kulture – Romano čhon, muzikal – Stekleno jabolko, v 

katerem so nastopali slovenski, romski in tuji umetniki ter številne okrogle mize na različnih 

kulturnih prireditvah. V kampanjo so se vključile tudi osnovne šole
13

 in Zavod Bob/PUM 

(projektno učenje mladih). Dejavnosti iz kampanje so nadaljevale v letih 2011–2015.  

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, kot pravi Cigler (2010), izvaja 

program v sodelovanju z Romi in vanj vključuje večinsko prebivalstvo, kar je vsekakor 

posebnost. Torej že v svojem začetku – bistvu izhajajo iz drugačnega pogleda na vključevanje 

in integracijo, to je "enakovredno vključevanje obeh strani v proces" (prav tam).  

Program društva izhaja iz načela, da ne načrtujejo in ne izvajajo ničesar brez dogovora z 

Romi, torej "nič o Romih brez Romov". V društvu imajo zaposlena tudi dva pripadnika 

romske skupnosti, kar je izrednega pomena za komunikacijo in razumevanje.  

Program zajema tako romske otroke kot njihove starše. Organizirane so različne aktivnosti, ki 

zajemajo področja športa, umetnosti, družbe ter učne pomoči. Ustanovljen je tudi Dnevni 

center, v katerega je vsak popoldan vključenih okrog 40 otrok. "Namen dejavnosti je 

                                                 
13 Tu pogrešam vključitev vrtcev, ki so zelo primeren prostor za razvijanje aktivne strpnosti in 

nediskriminatornega delovanja.  
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pridobivanje socialnih veščin, pridobivanje pozitivnih izkušenj, gradnja pozitivne identitete in 

kakovostno preživljanje prostega časa" (Cigler 2010, str. 97). 

Velikega pomena je tudi podatek, da so v izvedbo dejavnosti za otroke vključeni mladi 

srednješolski prostovoljci, ki pri svojem delu prihajajo v neposreden stik z Romi in si tako 

gradijo svoje nove izkušnje, ki vsekakor rušijo, kot pravi avtorica, "globoko zakoreninjene 

predsodke, s katerimi so jih opremili starši in mediji" (prav tam, str. 98).  

Vzporedno z dejavnostmi za otroke poteka program za starše ravno tako v obliki delavnic na 

temo zdrave prehrane, načrtovanja družine, zdravja, vzgoje in izobraževanja otrok ipd. Prav 

tako jim pomagajo pri vključevanju v kulturne prireditve in pri predstavitvah  širši javnosti.  

 

5 Romi v Sloveniji 

 

Kot navaja Klobčič (2004), je razviden je razkorak med uradnimi podatki iz popisa 

prebivalstva npr. iz leta 2002, ko je bilo število Romov v Sloveniji 3246,  in podatki 

občinskih centrov za socialno delo, iz katerih je razvidno, da je bilo samo v Dolenjski regiji 

prijavljenih 2246 Romov, upravičenih do socialne podpore.
14

 Največja razlika v starostni 

strukturi pri Romih in celotnemu prebivalstvu se kaže prav v skupini otrok, saj je delež otrok 

v populaciji Romov v starosti do 15 let (40,3 %), pri populaciji "ostalo prebivalstvo" pa le 

17,3 %.
15

  

Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji določa Ustava Republike Slovenije v 

65. členu.
16

 V Programu ukrepov za pomoč Romom, sprejetim v letu 1995 so zajete različne 

dejavnosti, namenjene urejanju osnovnih življenjskih pogojev in izobraževanju ter 

odpravljanju socialne ogroženosti velikega dela Romov. Zakon o financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/969), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/969) in 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/969) služijo kot pravno izhodišče za posebne 

pogoje izobraževanja romskih otrok. V okviru Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je bila 

leta 2002 ustanovljena delovna skupina za pripravo strategije vključevanja Romov v vzgojo in 

izobraževanje. Pomembna sta tudi Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in 

Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015. Ta določa, da Republika 

                                                 
14 Morda  je za veliko odstopanje v številu prijavljenih in dejansko živečih Romih krivo dejstvo, da veliko 

novorojenih romskih otrok ni vpisanih v matične knjige in tako ostanejo brez kontrole ali pa je za to kriva 

neprilagojenost pridobivanja podatkov. 
15 Tudi ob tem podatku se lahko zamislimo, kako majhen delež tega razmeroma velikega števila romskih otrok je 

vključen v predšolsko vzgojo. 
16 Podrobno opisano v Zakonu o romski skupnosti v republiki Sloveniji (ZRomS-1) 
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Slovenija skupaj s Svetom romske skupnosti in lokalnimi skupnostmi določi program ukrepov 

(Baluh, 2010): izboljšanje bivalnih razmer in ureditev romskih naselij, izboljšanje 

izobrazbene strukture in večja vključenost v programe izobraževanja
17

, znižanje brezposelnih 

pripadnikov romske skupnosti ter povečanje njihovega socialnega vključevanja in dostopa do 

trga dela, izboljšanje zdravja in zdravstvenega varstva, ohranjanje in razvoj različnih oblik 

romskega jezika, romske kulture, informativne in založniške dejavnosti in ozaveščanje o 

diskriminaciji in boj proti njej.
18

  

V Sloveniji so bile izvedene tri nacionalne konference – Romi in zdravje, v letih 2008, 2009  

in 2010. Tema konferenc so bila področja, ki imajo vpliv na zdravstveno stanje romskega 

prebivalstva, predvsem žensk in otrok.  

 

5.1 Dokumenti, ki urejajo vzgojo in izobraževanje Romov v Sloveniji 

 

Najpomembnejši dokumenti, ki urejajo področje predšolske vzgoje v Sloveniji so: 

Kurikulumu za vrtce 1999, Dodatku k kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov 2002,  Bela 

knjiga (1995) in nova Bela knjiga 2011, Zasnova predšolske vzgoje v vrtcih, Strategija vzgoje 

in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji iz leta 2004  in Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji iz leta 2011. 

 

5.2  Kurikulum za vrtce  

 

V Kurikulumu, ki je temeljni dokument za vrtce, je v uvodu, takoj za opisom obeh 

narodnostnih skupnosti, zapisano: "Posebna skupina, ki jo tudi velja omenjati, pa ne velja za 

avtohtono manjšino v Sloveniji, so Romi. Pri tej skupini je pomembno načelo sobivanja dveh 

kultur, ki mora biti interakcijsko, ne samo enosmerno, kar pomeni, da je treba znati prepoznati 

in izbrati zlasti tiste metode in pristope, ki v večji meri posegajo na področje socializacije 

(Kurikulum za vrtce 1999, str. 9). Med glavnimi cilji: "oblikovanje pogojev za večje izražanje 

in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno 

                                                 
17  V drugi točki, ki govori o izobraževanju, so navedene točke iz Strategije za uspešnejše vključevanje Romov v 

sistem vzgoje in izobraževanja iz leta 2004. Na tem mestu zmoti dejstvo, da se je po štirih letih od sprejetja 

strategije lahko govorilo le o rahlih premiki po točkah ukrepov (ali pa premikov sploh ni bilo).  
18 Tu so omenjeni naslednji ukrepi:  

- "dejavnosti usmerjene v preprečevanje diskriminacije ter v odpravljanje predsodkov in stereotipov do Romov; 

- izobraževanje predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnost (romskih 

svetnikov), v društvih in drugih organizacijah (romskih aktivistov); 

- izobraževanje javnih uslužbencev v javni upravi in pravosodnih organih, ki se pri svojem delu srečujejo 

s pripadniki romske skupnosti." (Baluh 2010, str. 20).  
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poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (prav tam, 1999 

str. 10). Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturizma pa zelo splošno (po alinejah) opisuje možnosti za uresničevanje le-tega 

načela in se nanaša na  zapisani cilj: "Upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno 

in kulturno poreklo, svetovni nazor ipd.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

upoštevanje načela različnosti in multikulturizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in 

materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, 

kultur)" (prav tam 1999, str. 12). 

 

Ko Kurikulum govori o Romih posebej izpostavlja, da ne gre za avtohtono manjšino v 

Sloveniji in ugotavlja, da je pomembno upoštevati … načelo sobivanja dveh kultur, ki mora 

biti interakcijsko, ne samo enosmerno …" (Turnšek 2008, str. 5). V nadaljevanju (prav tam)  

opozarja na praktične in načelne dileme, ki so ob prebiranju  predšolskega kurikuluma prav v  

načelu enakih možnosti in multikulturalnosti najbolj prisotne in se sprašuje: "Ali je načelo 

enakih možnosti in multikulturnosti mogoče omejiti zgolj na pravice italijanske in madžarske 

narodne (avtohtone) manjšine in deloma pravice Romov? Očitno je, da so snovalci Kurikula 

upoštevali ustavne določbe na formalen in ne vsebinski način. Zagotovljeno je namreč 

spoštovanje 64. člena Ustave, kjer so posebej izpostavljene pravice italijanske in madžarske 

skupnosti, očitno za zanemarjeno upoštevanje predhodnega 63. člena, ki prepoveduje 

vsakršno rasno, versko ali narodno diskriminatornost in neenakopravnost." (Turnšek 2008, str. 

5).  Torej bomo morali na področju predšolske vzgoje in varstva pri nas narediti še veliko za 

izboljšanje vzgoje in izobraževanja romskih otrok tako na sistemski kot na drugih ravneh.   

 

5.3  Dodatek k kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov 

 

Dodatek k kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) konkretizira načela in cilje 

splošnega kurikuluma;  njegov namen je pomagati vodilnim in strokovnim delavcem v vrtcu 

pri ustvarjanju takšnih pogojev, da bodo enake možnosti, ki so pravica romskih otrok, 

uresničljive. Poudarjeno je sodelovanje obeh kultur, iskanje skupnih prvin z namenom 

ohranjati kulturo Romov ter k sodelovanju pritegniti  člane romskih družin in z njimi navezati 

osebne stike po možnosti še pred vstopom v vrtec. Tu je omenjen tudi romski asistent, ki se 

počasi uveljavlja tudi pri nas in je komunikacijski most med obema kulturama (prav tam).  

Med cilji so: 
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 odkrivanje in negovanje tistih kulturnih prvin, ki so skupne romski in slovenski kulturi; 

 doseganje soglasja z Romi pri oblikovanju minimalnega programa  kurikuluma; 

 uvajanje romskih pomočnikov v vzgojno delo vrtca; 

 uvajanje specifičnih pristopov pri sporazumevanju in sodelovanju s starši" (Predšolska 

vzgoja in varstvo v Evropi 2009,  str. 171). 

 

Za sodelovanje z romskimi družinami so podrobno opisani ukrepi, načela in pristopi, torej 

specifični načini dela tega zelo pomembnega področja. Pri uvajanju romskih otrok v vrtce ima 

sodelovanje s starši poseben pomen. Romskim družinam je treba vzbuditi zaupanje do 

vzgojno-izobraževalnih institucij, jim predstaviti pomembnost vzgoje in izobraževanja v 

nadaljnjem življenju njihovih otrok, prednosti dvojezičnosti in bikulturnosti ter pomen 

ohranjanja lastne kulturne identitete ob hkratnem vključevanju v večinsko kulturo. Strokovne 

delavke morajo v sodelovanju s starši same odkrivati skupne prvine slovenske in romske 

kulture. 

Predlogi za sodelovanje s starši romskih vključujejo: 

• Osebne stike. Treba je navezati osebne stike s starši oziroma z družino še pred vstopom 

otroka v vrtec (obiski strokovnih delavk na otrokovem domu, spodbujanje obiskov romskih 

staršev z otrokom v vrtcu). 

• Ustne informacije. Zaradi slabe pismenosti večine staršev je nujno, da se jim program vrtca 

predstavi tudi ustno; enako velja za vse druge informacije. 

• Izobraževanje staršev o zdravju in varnosti. V okvir sodelovanja s starši je treba vnesti 

vsebine s področja zdravja in varnosti. Odkrivanje skupnih in različnih prvin dveh kultur, 

izmenjavanje prepričanj, izkušenj, spretnosti in znanja so osnova za iskanje soglasij o tem, kar 

je skupno in sprejemljivo za vse otroke in starše v vrtcu" (prav tam, str. 179). 

 

5.4  Bela knjiga  

 

V prvem dokumentu (Bela knjiga, 1995) Romski otroci niso posebej omenjeni.  

Opredeljeno pa je načelo enakih možnosti, ki omenja pravice in zahteve za otroke s posebnim 

položajem in drugih kategorij prebivalstva, kot so manjšine ipd. (prav tam, str. 16).  

V poglavju Enake možnosti in nediskriminiranost ter možnost izbire in spodbujanje 

izvrstnosti so omenjeni otroci iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij. Zapisano je 

(prav tam, str. 22), da jim je treba nuditi ustrezno izobražen pedagoški kader in sistem 
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financiranja. Kot enakost in pravičnost pa je omenjena izobraževalna pravica kot last vseh 

"brez diskriminacije posameznika in skupine".  

 

 

Predlogi sprememb za novo Belo knjigo (Zasnova predšolske vzgoje v vrtcih, 2011) 

vključujejo zagotavljanje dodatne ure učenja jezika (slovenščine in materinščine) za otroke, 

katerih materinščina ni slovenščina (Marjanovič Umek idr. 2011, str. 30) ter "dodatno učenje 

govora (za govorno šibke otroke iz socialno in kulturno manj ugodnega okolja)" (prav tam, 

str. 30), s čimer se naša država približuje pravičnejšemu sistemu enakih možnosti za vse 

otroke in s tem tudi dvigu kakovosti k odličnosti (prav tam). Načelo enakih možnosti, 

upoštevanja različnosti med otroki in priznavanje pravice do izbire drugačnosti ter Načelo 

vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin sta zapisana bolj natančno. Pravzaprav 

drugo načelo bolj podrobno opredeljuje zadnji stavek prvega načela, ki pravi: "Vsem otrokom 

je treba zagotoviti možnosti za optimalen razvoj in pri tem upoštevati značilnosti starostnega 

obdobja, individualne razlike med deklicami in dečki ter razlike med otroki, ki so povezane z 

njihovim socialno- kulturnim in jezikovnim okoljem" (prav tam, str. 14) in nadaljuje z drugim 

načelom: "vrtec ustvarja možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, ki so 

povezani z otrokovim razvojem in učenjem. V ta namen uveljavlja sistemske in 

institucionalne politike in ukrepe (gre za politike pozitivne diskriminacije) ter diferencirane 

vzgojno-izobraževalne pristope, s katerimi zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in 

omogoča optimalen razvoj ter uspešno vključevanje v šolski sistem vsem otrokom ne glede na 

izobrazbo njihovih staršev ter njihov socialno-ekonomski položaj in ne glede na to, kateri 

narodni manjšini, etični skupini ali skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS 

pripadajo" (prav tam, str. 14).  

 

5.5 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2004 

 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov vsebuje tudi cilje in načela za romske otroke. 

 Kot najpomembnejša načela vzgoje in izobraževanja so navedena: 

 "zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogoča uresničevanje ciljev oziroma 

standardov znanja, kot so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce in v učnih načrtih 

(nesprejemljive so rešitve, po katerih bi se od ciljev odmikali oziroma jih ločevali na 

minimalne in najvišje ali minimalne imeli celo za edini in končni cilj); 
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 uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in 

izobraževanju; 

 vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata 

prevzemanje funkcionalnih pripomočkov družbe in obenem spoštovanje različnosti (ter 

identitete); 

 vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje v kurikulumu 

zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo (spopad s 

predsodki, približevanje univerzalnim vrednotam, spoštovanje druge kulture in jezika)" 

(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009, str. 170). 

 

K najpomembnejšim ciljem strategije povezanih z romskimi otroki pa sodijo: zgodnje 

vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem, romski pomočniki, vsebinsko prilagajanje 

programov, stalno strokovno izpopolnjevanje in doizobraževalni programi za strokovne 

delavce, ne segregacija ter vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov. 

 

5.6 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 2011 

 

Februarja 2011 je izšlo Dopolnilo k Strategiji 2004 z namenom, "da na podlagi pregleda in 

ocene uresničevanja določb Strategije 2004 predlaga rešitve in ukrepe, ki naj omogočijo še 

uspešnejše vključevanje otrok pripadnikov romske narodne skupnosti v sistem vzgoje in 

izobraževanja, od vrtcev do univerzitetnega in podiplomskega izobraževanja." (Strategija 

2011, str. 3).  Strategija poudarja pomen "premagovanja jezikovnih ovir z učenjem maternega 

in slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že v najzgodnejšem obdobju" (prav tam, str. 8). 

Za nas je Dopolnilo k Strategiji 2011 pomembno tudi za to, ker se bolj posveča področju 

predšolske vzgoje in posebej poudarja sodelovanje različnih institucij: centrov za socialno 

delo, Ljudskih univerz, zdravstvenih in kulturnih ustanov, policije, nevladnih organizacij z 

vrtci in tako razbremenjuje le-te prevelike odgovornosti pri vključevanju Romov v družbo 

(prav tam). Nadalje poudarja "pomen izobraževanja v najzgodnejšem obdobju in sistemsko 

omogočanje enakih možnosti za vse predšolske otroke; postopno vključevanje vseh otrok v 

izobraževanje že pred vstopom v šolo; za otroke, ki niso bili vključeni v institucionalno 

predšolsko vzgojo mora biti obvezna vključitev v brezplačni program za petletne otroke s 

ciljem socializacije in gradnje pozitivne samopodobe ter učenja slovenščine kot prvega tujega 

jezika" (prav tam, str. 8).  
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V dokumentu je poudarjen tudi poseben pomen romskih naselij kot kraj, kjer bi se poleg vseh 

drugih dejavnosti v posebnih na novo zgrajenih večnamenskih prostorih
19

 "lahko izvajali 

različni celoletni in krajši izobraževalni programi, delavnice, predavanja tako v dopoldanskem 

času kot popoldan – predšolska vzgoja kot celoletni, vsakodnevni pripravljalni program 

največ do petega leta otroka" (prav tam, str. 8). Programi naj bi se približevali 

individualiziranim načrtom, saj je zapisano, da naj izhajajo iz posebnosti in potreb vsake 

posamezne družine.  

 

Strategija 2011  je  s podrobnim opisom uresničevanja ciljev v obdobju od leta 2004 do 2010  

in aktivnosti za nadaljevanje uresničevanja posameznega cilja tudi neke vrste evalvacijsko 

poročilo. Na področju zgodnjega  vključevanja v vzgojno-izobraževalni sistem  je zapisano, 

da je potekal različno: vključevanje v vrtec zunaj romskega naselja, predpriprave, 

vključevanje v vrtec s celovitim programom na obrobju romskega naselja, kamor so vključeni 

samo romski otroci, vrtec s polovičnim časom, vrtec s skrajšanim programom ter posameznih 

vključitev romskih otrok v redne oddelke vrtca (prav tam). Omenjena je tudi učna pomoč 

učencem. Kot aktivnosti za nadaljevanje uresničevanja cilja pa so navedene naslednje: 

graditev večnamenskih objektov in uvajanje programov  predšolske vzgoje v naseljih, kjer je 

to potrebno, pomoč romskim učencem tudi s strani učiteljev in ne le iz strani izobraženih 

Romov.  Zanimiv je predlog, da bi se zaradi pomanjkanja  prostora v vrtcih lahko otroci 

večinske populacije vključevali v vrtce, ki jih obiskujejo izključno romski otroci.
20

  

 

Na področju cilja uvajanja romskih pomočnikov je zapisano (prav tam), da so bile s 

sprejetjem poklicnega standarda dane podlage za sistemsko zaposlitev romskih pomočnikov v 

vrtce in šole.
21

  

 

                                                 
19 Objekt – Otroška hiša so postavili tudi v romskem naselju Deponija v Beogradu, v katerem so izvajali 

Program priprave na šolo, s ciljem kasnejše vključitve romskih otrok v redne oddelke šol v okolici naselja. Torej 

je imel objekt le začasno, prehodno vlogo in ne vloge stalne "izolacije" vključenih učencev (Macura Milanović, 

2006).  
20 Iz naselja Pušča lahko navedemo primer dobre prakse, ko so se nekateri straši večinske populacije odločili, da 

vpišejo svoje otroke v vrtec v romskem naselju. 
21 Na tem mestu naj omenimo, da je Ljudska univerza Kočevje kot javni zavod v jeseni 2011 sistemizirala delo 

romskih pomočnikov za dve vrsti delovnih mest: Organizator dela V.  – Romski pomočnik in pomočnik 

vzgojitelja predšolskih otrok – romski pomočnik.  

Kot nadaljevanje aktivnosti pa je treba doseči poenotenje doseganja dvojnega poimenovanja romski pomočnik in 

romski koordinator. (Vir: Ljudska univerza Kočevje) 
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Na področju vsebinskega  prilagajanje programov je zapisano, da je bil leta 2007 sprejet 

izbirni predmet "romska kultura" in se izvaja na OŠ Janka Podežnika v Mariboru. Kot 

nadaljevanje aktivnosti pa  je navedena potreba po analizi učbenikov ter vključevanje romske 

kulture v učbenike in druga didaktična sredstva. K cilju stalnega strokovnega izpopolnjevanja  

in doizobraževalnih programov za strokovne delavce so se izvajali strokovni posveti, 

seminarji za učitelje, vzpostavljena je bila mreža šol z vključitvijo romskih učencev, deluje 

študijska skupina učiteljev, ki poučujejo romske otroke, pri vsem tem uspešno sodelujejo tudi 

nevladne organizacije in druge ustanove. 

V letih 2005  in 2006 je bila Ljudska univerza Kočevje vključena kot eden od partnerjev v 

projekt Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, kot koordinatorja projekta Phare 2003 – 

Vseživljenjsko učenje (Poklicno informiranje in svetovanje za Rome–PIRS). 

V organizaciji Ljudske univerze pa je bilo (tudi v letu 2005/06) izvedeno izobraževanje za 

odrasle Rome, ki so želeli dokončati (dopolniti) osnovnošolsko izobraževanje.  

Posledica tega projekta pa je bila uspešna vključenost nekaterih otrok Romov, ki so se 

izobraževali, v redne oddelke Vrtca Kočevje, ki ga lahko upravičeno navajamo kot primer 

dobre prakse s trajnimi učinki. Le-ti otroci zdaj uspešno nadaljujejo šolanje v osnovnih šolah.  

Tudi iz tega primera lahko razberemo kompleksnost vključevanja Romov v vzgojo in 

izobraževanje. K cilju  ne segregacija je zapisano, da so od leta 2003/04 ukinjeni normativi za 

izvajanje romskih oddelkov v osnovnih šolah (prav tam). Kot nadaljevanje aktivnosti pa je 

posebej poudarjena učna pomoč učencem. Na področju vzpostavljanje zaupanja v šolo in 

odpravljanje predsodkov je navedeno, da morajo imeti  šole v svojih vzgojnih programih 

navedene aktivnosti za izvedbo aktivnega sodelovanja s starši romskih otrok. Za nadaljevanje 

aktivnosti je predlagano poglobljeno delovanje s skupnim ciljem odpravljanja predsodkov.  

 

6 Pregled raziskovalnih spoznanj  

6.1 Vloga vrtca v spodbujanju razvoja otrok z manj spodbudnega okolja 

 

Marjanovič Umek in  Fekonja Peklaj (2008) navajata  raziskave v katerih romski otroci niso 

posebej omenjeni vendar jih lahko prištevamo k otrokom iz socialno, kulturno in govorno 

manj vzpodbudnih okolij. V obsežni severnoameriški raziskavi (The NICHD Early Child 

Care Research Network, 2000) so se raziskovalci  ukvarjali z vplivom vrtca na otrokov 

spoznavni in govorni razvoj. V vzdolžno raziskavo so bili vključeni otroci od enega do 

šestintrideset mesecev. Ugotovili so, da sta vrsta in kakovost vrtca ključni za otrokov 
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napredek na spoznavnem in govornem področju. Velik pomen imajo spoznavne in govorne 

spodbude vzgojiteljev ter občutljivost in odzivnost za otrokov spoznavni in govorni razvoj. 

Predvsem za otroke iz manj kakovostnih družinskih okolij ima zgodnja vključenost v vrtec 

zelo pozitivne učinke za razvoj govora, kar dokazujejo rezultati nekaterih raziskav, ki jih 

navajata Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj (2008):  (Burchinal, Roberts, Nabors in Bryant, 

1996; Burchinal in dr., 2000; 1994; Chase-Landsdale in Owen, 1987; Lamb 1997), zlasti za 

otroke, pri katerih imajo matere nizko stopnjo formalne izobrazbe (Loeb idr. 2004). 

Raziskovan je bil tudi dolgoročni učinek vrtca na otrokovo pripravljenost na šolo in kasnejšo 

šolsko uspešnost. Ugotovitve kažejo, da kakovostni vzgojni programi vzpodbujajo: razvoj in 

začetno učenje akademskih spretnosti (matematične in bralne) (Burchinal in dr. 2000;Caughy 

in dr., 1994;Lamb, 1997; Loeb in dr.,2004) (prav tam). 

 

V našem okolju je pomembna slovenska vzdolžna študija o učinku vrtca na otrokov razvoj, ki 

je potekala v letih od 2002 do 2006  in nam je dala odgovore na številna pomembna vprašanja 

iz področja predšolske vzgoje ter bila ena od osnov za načrtovanje nadaljnjih smernic tega 

občutljivega in pomembnega področja. Rezultati raziskav iz področja otrokovega socialnega 

razvoja so pokazali pomen vpliva starosti otroka ob vstopu v vrtec zlasti na njegovo 

sociabilnost.  Rezultati niso pokazali negativnih učinkov zgodnjega vstopa otrok (od 10–15 

mesecev) v vrtec, temveč se je pokazalo, da imajo ti otroci manj težav pri ponotranjenju (manj 

depresije, anksioznosti, izključenosti iz skupine in odvisnosti od vzgojitelja). Pokazale so se 

razlike v govorni kompetentnosti med otroki mam z visoko in nizko stopnjo izobrazbe, 

povezane s starostjo otrok pri vključitvi v vrtec. Rezultati kažejo pomemben in srednje visok 

do visok učinek izobrazbe mame na govorno kompetentnost otrok (s starostjo se veča). Višja 

izobrazba mame – višja govorna kompetentnost in obratno. Izobrazba mame ima torej vpliv 

na govor otroka. Ugotovljena je tudi pomembna vloga vrstnikov za govorni razvoj malčkov in 

starejših otrok, posebno za tiste iz manj spodbudnega družinskega okolja. Vključenost v vrtec 

ni bila pomembna za vključitev v šolo za otroke, katerih starši (predvsem mame) imajo višjo 

izobrazbo in je večja verjetnost bolj kakovostnega in vzpodbudnega družinskega okolja. Pri 

mamah z nižjo izobrazbo pa je ravno obratno, otroci, ki so bili vključeni v vrtec, so dosegali 

višje rezultate. Ob tem je poudarjen kot pomemben faktor kakovost vrtca, ki ima tudi 

kompenzatorno vlogo na govorni razvoj otrok staršev z nizko izobrazbo. Zelo pomembna je 

zgodnja vključitev otrok v visokokakovostne vrtce, kar pripomore k zmanjšanju učinka 

izobrazbe staršev na otrokov razvoj govorni razvoj. 
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Tudi Krek in Vogrinc (2005, str. 119) pravita, "da je začetno opismenjevanje učencev iz 

jezikovno, kulturno in socialno depriveligiranih družin pogoj uspešne vključitve v vzgojno-

izobraževalni sistem in celotnega nadaljnjega šolanja ter napredovanja." Z sistemsko 

ureditvijo (kurikularne spremembe na področju jezika), ki jo prinaša nova Bela knjiga, bomo 

imeli možnost za zapolnitev vrzeli v znanju slovenskega jezika, ki je pogoj šolskega uspeha. 

 

6.2 Vloga pedagoških delavcev v učni  uspešnosti otrok  

 

V prispevkih zasledimo, da se na eno stran postavlja raziskovalni problem nezadostnega 

znanja slovenščine romskih otrok, na drugo stran pa problem (ne)pripravljenosti učiteljev 

(šol) za (ne)reševanje tega problema. Kot kažejo rezultati raziskave (Krek in Vogrinc, 2005), 

je  ena od domnev, da so nizka pričakovanja učiteljev do romskih otrok zaradi (socialnih, 

ekonomskih in kulturnih) razlik vzrok za slabši učni uspeh le-teh učencev. Če te namreč 

nekdo že v začetku označi za neuspešnega in drugačnega, boš navsezadnje to tudi postal. Le 

redki so tisti, ki imajo moč in način, da kljub temu ohranijo prepričanje vase, voljo in moč, da 

dokažejo obratno. Število romskih otrok, ki uspešno končajo osnovno šolo ali celo nadaljujejo 

šolanje je nizko. Avtorja to dejstvo, ki je empirično dokazano, ponazorita z naslovom 

poglavja "Pričakovanja učiteljev glede šolske uspešnosti – samoizpolnjujoča se prerokba". 

Podoben primer je opisan v Macura Milanović (2006) kot Pigmalionov učinek v povezavi s 

pomenom pozitivnih pričakovanj učiteljev za dober uspeh učencev. Šlo je za poskus, pri 

katerem sta raziskovalca Rosenthal in Jacobson,  namerno zavedla skupino učiteljev o visokih 

sposobnostih nekaterih naključno izbranih učencev in izkazalo se je, da so se učitelji do teh 

učencev drugače obnašali kot do drugih, od njih so namreč zahtevali več glede na njihova 

pričakovanja in učenčeve sposobnosti, ki naj bi jih le-ti imeli. Na koncu se je izkazal tudi 

dejansko boljši uspeh pri teh učencih. Avtorica po Bennetu navaja tudi raziskovanja, "ki 

potrjujejo, da so pričakovanja številnih belih učiteljev manjša glede učencev manjšinskih 

skupin in da je v primerjavi z belimi učenci komuniciranje z njimi intelektualno omejeno" 

(Macura Milanović 2006, str. 52). 

 

Raziskava o odnosih osnovnošolskih učiteljev do romskih učencev in pripisovanju 

odgovornosti le-teh pri poučevanju (Lesar idr. 2006) je pokazala, da je na prvem mestu vzrok 

za učenčev uspeh ali neuspeh vezan na značilnosti samih učencev. Zanimiva je ugotovitev, da 

učitelji lastno vlogo za učni uspeh romskih otrok ocenjujejo kot zelo nepomembno. Avtorji se 
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morda ob tem tudi upravičeno sprašujejo, ali se bo z uvedbo romskega pomočnika prenesla 

tudi odgovornost samega učitelja na pomočnika? Zaključek raziskave (analiza vprašalnika) 

"kaže na nizko stopnjo prepoznavanja ključne vloge in odgovornosti učiteljev za romske 

učence kot tudi neobčutljivost za njihove težave." (Lesar idr. 2006, str. 163). Večji del 

odgovornosti za neuspeh se pripisuje otroku samemu, ravno tako naj bi bil otrok sam 

odgovoren za sprejetost (inkluzijo) iz strani drugih otrok in posredno njihovih staršev (prav 

tam). 

 

7 Medkulturna socializacija v vrtcu in šoli 

 

Šinkovec (2009) je iskala povezave s Piagetovo kognitivno teorijo in medkulturno 

socializacijo v vzgoji in izobraževanju. Cushner (v Šinkovec, 2009) pa je mnenja, da sta 

predoperacionalna faza in faza konkretnih operacij najpomembnejši za socializacijo različnih 

skupin v neko okolje. Predvsem v predoperacinalni fazi, to je od 2 do 7 leta starosti, "je  

predvsem značilno to, da otrok začenja ponotranjati miselne predstave o svetu, ki ga obdaja" 

(Šinkovec 2009, str. 38). Torej bo otrok potemtakem ponotranjal to, kar bo doživljal v 

interakciji z drugimi, "drugačnimi", če hočemo na tem mestu poudarjati drugačnost. Če 

drugačnost ne bo nič posebnega in posebej poudarjenega, jo bo otrok ponotranjil in mu tudi 

kasneje v življenju ne bo delala težav. 

Pomembna vloga odraslih je, da zaznamo situacije, ko lahko "drugačnost" poudarjamo ali ji 

pustimo, da se izrazi z vsem, kar nam drugačnost lahko prinese, to je predvsem nekaj novega, 

zanimivega, dobrega. Kajti, kot razlaga Colemanova (v Nastran Ule, 1999), stigmatizirati se 

učimo od svojih pomembnih drugih, ki nam s svojim delovanjem omogočajo učenje 

samonanašujočega vedenja v določenih situacijah. V našem primeru smo to mi – vzgojitelji. 

Stigmatiziranja se bomo otresli, ko nam ne bo več pomembno zaznavati razlik, temveč bomo 

zaznavali podobnosti, ki jih imamo s stigmatiziranimi.  

 

Ob tem je zanimiva razlaga v Nastran Ule (1999) o samonanašanju kot uporabi interpretacije 

nekoga drugega, da pridemo do lastnega razumevanja. Pri majhnih otrocih so reakcije (na 

drugačnost, predvsem fizično) njegovih bližnjih ključnega pomena. Ko otrok naleti na 

situacijo, ki jo ne razume, pogleda svojega odraslega in se odzove podobno kot on. Zelo 

pomembno je nadaljevanje razlage o samonanašajočem vedenju v novih socialnih kontekstih, 
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ki se ga naučimo od drugih pomembnih oseb v življenju (mentorjev). Torej smo vzgojitelji v 

vrtcu kot drugi pomembni odrasli ključni pri oblikovanju samonanašanja pri otrocih.    

 

Enako pomembno vlogo vzgojiteljem pripisuje Ricoeur (v Kroflič 2008, str. 8) "o okolju, v 

katerem najučinkovitejše razvijamo prosocialno in moralno usmeritev otroka", to je vrtec, "za 

graditev inkluzivnih okolij, ki spodbujajo zgoraj opisano vstopanje v angažirane medsebojne 

odnose, je ključna osebnost vzgojiteljice, ki lahko prepozna in sprejme drugačnost vsakega 

posameznika, le ko se zave drugosti v jedru svoje osebnosti kot pogoj krepitve lastnega 

sebstva."  

 

Kroflič (2008, str. 4 ) pa pravi, " da mu učiteljeva osebna vpletenost pomeni jedro pedagoške 

odgovornosti." Samo sklicevanje in identificiranje na zakone in norme ni dovolj za 

vrednostne premike, trdi Kroflič (v Kosmač Brezar, 2010). Torej morajo strokovni delavci šol 

narediti korak naprej. Resman (2003) pravi, da naj bo učitelj most med učenci, da je učiteljeva 

naloga pomagati učencu manjšine vstopiti v drugo kulturo, mu pomagati premagati strah 

zaradi skromnega izražanja in da se ob tem odprejo možnosti za njegovo dokazovanje in 

obvladovanje socialnega prostora in ne da bo samo sam obvladan s strani okolja.  

 

Če se postavim v okolje, v katerem delujem, torej vrtec, je za strokovne delavce vrtca – 

vzgojitelje, vsekakor pomembno razvijati "akcijsko kompetenco", ki je opisana v Turnšek 

(2008) kot kompleksna zmožnost, s pomočjo katere zaznavamo in rešujemo probleme ter 

delujemo tudi širše (po demokratični poti na lokalni ravni). To lahko dopolnjujem z 

izobraževanjem za "kulturo aktivne strpnosti" (prav tam),  ki mi pomaga pri prepoznavanju 

vseh oblik nestrpnosti v našem okolju. In ne nazadnje pridružiti se "gibanju" kritične javnosti, 

ki delegitimira predsodke in jim odvzame motivacijsko moč, je zapisano v Nastran Ule 

(1999).  

 

7.1 Modeli za uspešno vključevanje v sisteme vzgoje in izobraževanja 
(primeri dobre prakse) medkulturne institucije – ustanove 

 

7.1.1  Albanishshule: model za medkulturni razvoj šole 

 

Kot primer dobre prakse in rezultatov skupnega dela v prizadevanju na poti k medkulturnem 

odpiranju šole bi na tem mestu opisali primer šole v Nemčiji. 
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 Ko so rezultati mednarodnih študij PISA in IGLU pokazali na slabe učne dosežke otrok in 

mladostnikov iz priseljenskih družin, se je strokovna javnost začela spraševati o vzrokih. 

Vzroke so našli tudi (ali predvsem) v monokulturno in monoligvalno usmerjenem 

izobraževalnem sistemu v njihovi državi, opisuje Schanz (2006). 

Šoli je pripisan izredno velik pomen, saj je, kot je zapisano (prav tam), šola živ, ustvarjalen 

učni in življenjski prostor in kraj, kjer se mladim ljudem posredujejo vrednote in se jih 

pripravlja na aktivno vključevanje v družbo, ki je v zadnjem obdobju spreminjajoča.  

"Cilj izgradnje humane, demokratične družbe se začenja v šoli, če udeleženke in udeleženci v 

izobraževalnem sistemu to izkoristijo. Za to pa je potrebna kritična in aktivna udeležba 

učiteljic in učiteljev in šolskega vodstva v družbenih in političnih diskurzih, a tudi refleksija o 

vzajemnem učinkovanju teh procesov s pedagoškim razvojem" (Schanz 2006, str. 26). 

Le na takšen način se lahko ustvari medkulturno usmerjena šola, v kateri se različnost dojema 

kot normalno (prav tam). To pa v šoli zahteva vsakodnevno ugotavljanje diskriminacije, 

zapostavljanja ipd. ter graditi na odpravljanju le-te. Vse prevečkrat se multikulturno delovanje 

v šolah ustavlja na projektne dneve (pri nas v šolah in vrtcih navadno ob tednu otroka, 

opomba L.J.) kot multikulturno sobivanje. V nasprotju s tem bi bilo potrebno vsakodnevno 

delovanje na tem področju in kar je nadvse pomembno "medkulturno učenje, ki je usmerjeno 

na participacijo in enakopravnost, zahteva namesto pripisovanja kulturnokritični pristop in 

diskusije s tistimi, za katere gre, in ne diskusije o njih" (Schanz 2006 str. 27). 

Za začetek je potreben proces razčiščevanja, kar so na Albanischule v Gottingenu tudi storili,  

ki je vodil v obsežen trajen medkulturni razvoj te šole (prav tam).  

Kot zelo pomembne bomo na tem mestu v celoti citirali teze za medkulturno izobraževanje, 

na katerih so gradili spremembe na šoli: 

     "- Jezikovna in kulturna raznolikost sta normalni; medkulturne izkušnje sodijo k vsakdanu. 

- Šola je kraj medkulturne izkušnje. Medkulturno izobraževanje je naloga šole. 

- Medkulturno izobraževanje ni dodaten predmet, ampak del splošnega izobraževanja. 

Usmerjeno je na vse učenke in učence (…). 

- Tudi učiteljice in učitelji so v procesu medkulturnega izobraževanja učeči se.  

- Medkulturno izobraževanje ni manjšinska pedagogika, kljub temu pa se ščiti in 

upošteva pravice manjšinskih otrok. 

- Dvo- in večjezičnost pri pouku in v šolskem življenju priznavamo in obračamo v 

korist. 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 36 

- Medkulturno izobraževanje podpira razvoj osebnih identitet in nas odpira za srečanje z 

drugimi/drugim. 

- Medkulturno izobraževanje podpira spoštovanje drugačnosti drugih; spodbuja 

radovednost, odprtost in razumevanje za druge kulturne usmerjenosti. 

- Medkulturno izobraževanje krepi sposobnost dojemanja lastne perspektive in njene 

spremembe. 

- Šola lahko odpira nova področja delovanja za medkulturno izobraževanje in  predela 

medkulturne izkušnje. Pri tem se ne izogiba konfliktom, a jih tudi ne išče. Prek 

medkulturnega izobraževanja spoznavamo, da lahko raznolikost ponuja pozitivne 

spodbude za sobivanje in reševanje konfliktov. 

- Pri medkulturnem izobraževanju nagovarjamo razum, srce, čutila" (Schanz 2006, str. 

31). 

Brez konfliktov, prerekanj, prilagajanj in sklepanj kompromisov pri uvajanju teorije v 

prakso na šoli ni šlo, vendar so po trdem delu lahko vsi ponosni na skupne uspehe. "Od 

leta 2001 sodeluje šola v mreži Unescovih projektnih šol, regionalnem integracijskem 

konceptu za integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno šolo, mreži inovativnih šol 

fundacije Bertelsmann. Poleg tega šola koordinira projekt Evropske unije" (Schanz 2006, 

str. 34). 

Poleg zgoraj navedenih tez lahko model za medkulturni razvoj šole (Albanischule) 

prenesemo v različna okolja šol in vrtcev.  

Pri tem lahko uporabimo dejavnike (prav tam),  kot so: začetek, kjer se pogleda, kje smo 

in kakšne so možnosti za spremembe, zunanje svetovanje (tudi kritični prijatelj)
22

, razvoj 

kulture dialoga in reševanja konfliktov med zaposlenimi, uporaba sistematičnih metod za 

razvoj in evalvacijo na področju medkulturnega izobraževanja, stalna podpora prek 

internega in eksternega izobraževanja, vključevanje staršev predvsem tistih z 

migracijskim ozadjem, odprtost šole navznoter in navzven ter povezava skupnega dela 

preko mrež z drugimi šolami.  

Ta način dela bi se dalo torej prenesti in prilagoditi na vsa okolja, tudi na naše, in pri tem 

vseskozi slediti, kot je poudarjeno na zaključku (prav tam) ključnemu, "da ohranimo 

proces kitične refleksije; da v šoli vedno znova razmišljamo o tem, kako smo lahko  

pravični do vseh otrok, ne glede na to, kako različni so. Pri tem je treba posebej ščititi 

pravice otrok iz manjšin" (prav tam, str. 36 ). 

                                                 
22 V  tem primeru je bil "kritični prijatelj" vodja druge šole, ki se je izobraževal na področju organizacijskega 

razvoja (prav tam).  
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Nevarnost, da se zaradi pritiska večinske družbe, ki je homogenizacijski in zaradi 

političnih odločitev vrnemo v stare kulturalistične vzorce, pa opravičuje s tem, da je šola 

dinamična tvorba in se z vedno novimi prilagoditvami rešuje pred zdrsom nazaj, od koder je 

pravzaprav želela (prav tam).  

 

7.1.2 Otroci iz Deponije: pedagoški vidik vključevanja romskih otrok v 
izobraževalni sistem 

 

Primer (model) vključevanja otrok – pripadnikov romske skupnosti v vzgojno-izobraževalni 

sistem je podrobno opisala in z obsežnim  teoretičnim ozadjem v knjigi Otroci iz Deponije, 

podprla avtorica Sunčica Macura Milanović, ki je bila tudi sama aktivno udeležena v  

celotnem procesu.  Model
23

 vključevanja je nastal na podlagi akcijskega raziskovanja. Kot  

problem akcijskega raziskovanja je zastavljena izključenost romskih otrok iz naselja Deponija 

iz izobraževalnega sistema, pravi Macura Milanović (2006) in nadaljuje, da je predmet 

raziskovanja proces vključevanja – inkluzije teh otrok v izobraževalni sistem. Kot glavni cilj 

je navedena (prav tam) sprememba obstoječega nesprejemljivega
24

 stanja izključenosti z 

vključevanjem in doseganjem (najmanj dobrega) šolskega uspeha za romske otroke iz tega 

naselja. 

 

 Kot lahko razberemo iz podatkov (prav tam), je bilo v letu 2002/03 v Srbiji približno 82.000 

(šoloobveznih) romskih otrok, starih od 7 do 14 let. Od tega jih je le 17.323 obiskovalo 

osnovno šolo, kar je le 4,02 % celotne populacije učencev. Cilji raziskovanja so vključevali 

različne vidike inkluzije: fizični vidik (začetek obiskovanja pouka v šolah), izobraževalni 

vidik (da ne zapuščajo šole in ne ponavljajo razredov), socialni vidik pa opisan le kot posredni 

vidik, doživet preko sprejemanja vrstnikov in učiteljice v šoli in s tem tudi občutek 

pripadnosti, sprejetosti. Ker ta vidik ni bil odvisen od samega raziskovanja, tudi ni bil 

zastavljen v ciljih samega akcijskega raziskovanja, je zapisano (prav tam).  

                                                 
23 Cilj same študije je "strukturna in funkcionalna opredelitev možnega modela inkluzije romskih otrok v redne 

šole" (Macura Milanović 2006, str. 18).  
24 Nesprejemljivo stanje si lahko ob prebiranju knjige razlagamo v širšem kontekstu. Naselje Deponija je eno 

najrevnejših in najhujših enklav ali slumov v Srbiji. Slum je razložen kot "stanovanjska četrt, ki fizično, 

družbeno in duševno negativno vpliva na zdravje, obnašanje in čustva svojih občanov" Macura Milanović (2006 

v Vujović, 1985, po Macura, 1993). Naselje Deponija spominja na bivanje najrevnejših, brezdomih prebivalcev 

glavnega mesta Madagaskarja, ki so živeli na nekdanjem mestnem smetišču in s katerimi se aktivno ukvarja naš 

rojak Pedro Opeka, ki je številnim pomagal do primernih bivališč, šolanja otrok, skratka nudenju najosnovnejših 

človekovih potreb, kot so pravica do bivanja, hrane, izobraževanja, ki pa so definirane tudi kot osnovne 

človekove pravice po Konvenciji o človekovih pravicah (OZN).   
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Ker so bile razmere v samem naselju izredno neprimerne in je bilo onemogočeno kakršno koli 

delo z otroki, so v naselju postavili tako imenovano Otroško hišo
25

 (montažni objekt), v kateri 

so lahko izvajali različne aktivnosti tako z otroki kot njihovimi starši. Preden so začeli z 

vključevanjem otrok v redno osnovno šolo, so v Otroški hiši izvajali Program priprave na šolo 

za približno 55 otrok, ki so bili vključeni v dve  skupini po starosti od 7 do 13 let in 9 do 13 

let. V vsaki skupini sta delali v paru vzgojiteljica in medicinska sestra. 

"Glavni cilj programa Priprave na šolo so bili razvoj verbalnih sposobnosti (spretnosti otrok, 

da izražajo občutke, kategorizirajo stvarnost ter opisujejo osebne doživljaje in izkušnje), 

razvijanje socialnih odnosov in sprejemanje pravil obnašanja v skupini, razvijanje kulturnih in 

higienskih navad, pridobivanje izkušenj s šolskim priborom, knjigami, zvezki, igračami in 

didaktičnimi pripomočki. Prednostna naloga je bila motiviranje otrok za vsakodnevno 

udeležbo v ponujenih aktivnostih, saj je bil to edini način za postopno uresničevanje 

navedenih ciljev" (prav tam, str. 88). 

Opisana je čustvena toplina v odnosih med vzgojiteljicami in otroki, ki se je kazala skozi 

objeme in potrebo po izražanju ljubezni in naklonjenosti, prijateljski odnosi med 

vzgojiteljicami in materami, ki so bile tu tudi v vlogi prevajalk. Vzgojiteljice namreč niso 

znale romskega jezika, otroci pa ne srbskega.  

Po nekajmesečnem delovanju Programa priprave na šolo se je postopoma začel proces 

vključevanja otrok v redne šole. Tu ni šlo brez težav oziroma brez odpora šolskih institucij. V 

eni od šol so imeli kot odgovor na potrebo po vključevanju romskih otrok v redne oddelke že 

vnaprej določeno rešitev: poseben oddelek, na kar pa seveda niso pristali. Na drugi šoli je po 

nekaj zapletih in menjavi direktorice le prišlo do rezultatov: vpisa približno tridesetih otrok v 

prvi razred. Ob tem ne smemo pozabiti na stiske in strahove staršev otrok, katere so 

postopoma blažili in odpravljali že v Programu priprave na šolo v Otroški hiši. Stisko so starši 

opisali kot strah pred izpostavljanjem, žalitvami, trpinčenjem, poniževanjem zaradi izgleda, 

govora ter različnosti in ravno ta strah je izražal potrebo po zaščiti svojih otrok. Zaupanje s 

starši in postopno odpravo strahov so člani delovnega tima gradili počasi, skozi proces, in 

sicer na podlagi: "1. skupnih ciljev (vpis otrok v šolo oziroma pridobitev zdravniškega 

spričevala in dovoljenja za vpis manjšega števila otrok brez vseh potrebnih dokumentov); 2.  

medsebojne odvisnosti ciljev in izmenjave relevantnih informacij (o postopku vpisa oziroma 

                                                 
25 Celoten projekt je bil realiziran v okviru širšega projekta: Izboljševanje življenjskih pogojev v naselju 

Deponija, ki je bil finančno podprt iz strani Evropske komisije, UNICEF-a in nizozemske humanitarne 

organizacije NOVIB. Po treh letih pa je že utečen projekt prevzela beograjska občina Palilula in NGO Romsko 

srce, je razloženo v Macura Milanović (2006).  
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o lokalnih običajih in obnašanju); 3. sodelovanje in uresničevanje skupnih nalog (vodenje 

otrok v zdravstveni dom, priprava zaključne prireditve v Deponiji pred začetkom šolskega 

leta); 4. izpolnitev obljube oziroma predhodnih dogovorov v zvezi s potrebno pomočjo pri 

vpisu otrok v šolo (organiziranje priprave za šolo, posredovanje v različnih institucijah pri 

vpisu); 5. konsistentnega obnašanja v pogostih stikih (izražanje zanimanja za življenje in 

vsakodnevne probleme mater romskih otrok, aktivno poslušanje in empatija); 6. zmanjševanje 

socialne distance s hišnimi obiski; 7. uvajanje skupnih ritualov (pitje kave na verandi Otroške 

hiše je bila navada, ki je hkrati ustvarjala in ohranjala vzdušje zaupanja in odprtosti); 8. 

dejstva, da obstaja stalno dostopen zaupni prostor, ki je omogočal pogoste in intenzivne stike" 

(prav tam str. 93, 94). 

Program pa je v šoli naletel na težave in stanja, ki so se jih z delovanjem v Otroški hiši že 

otresli, saj kot je zapisano: "Najpomembnejši rezultat uporabe tega programa se nanaša na 

visok odstotek otrok, ki so ga kontinuirano spremljali, tj. na njegovo sprejetost. Ta tako rekoč 

paradoksalna situacija je očitno zanikala negativna predstave, predhodno opisane stereotipe in 

predsodke, ki stigmatizirajo romske otroke. Ravno nasprotno so govorili sami otroci, kot smo 

to videli iz njihovih odgovorov na vprašanja o razlogih, zaradi katerih prihajajo v "vrtec" 

(prav tam, str. 94) in kot je opisano v nadaljevanju, je odgovor, zakaj so radi prihajali v vrtec, 

predvsem v zadovoljevanju njihovih čustvenih potreb, predvsem po varnosti, sprejetosti, 

ljubezni, kajti "otroško doživljanje ljubezni in sprejetosti je bila nujna podlaga, ki je 

omogočala njihovo vključevanje v predvidene edukacijske aktivnosti" (prav tam, str. 95). 

 

Na popolno nasprotje pa so otroci in skupaj s svojimi starši in člani delovnega tima Projekta 

naleteli pri vpisu v šolo (v realizaciji drugega ciklusa) z zgovornim naslovom poglavja, v 

katerem avtorica opisuje številne odkrite, pretresljive napade tako iz strani neromskih staršev 

kot nekaterih članov šolske skupnosti, tako imenovanih strokovnih delavcev, na pripadnike 

romske skupnosti: predsodki, rasizem in diskriminacija! 

Po številnih sestankih, dogovarjanjih, pravzaprav odkritem "boju" za tisto, kar jim po zakonu 

pravzaprav že veš čas pripada, so se otroci le vključili v dva prva razreda, in sicer 19 otrok v 

dva redna prva razreda in 20 otrok starih od 9–13 let otrok v poseben oddelek (šola za 

izobraževanje odraslih), da so delno ugodili ostrim zahtevam staršem neromskih otrok.  

Kot je zapisano, "ti dogodki so pokazali vso globino nesprejemanja in animoznosti lokalnega 

okolja do Romov iz Deponije. Na sestankih v šoli in Ministrstvu za prosveto je bilo mogoče 
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slišati odkrit osebni rasizem, predsodke in težnje k diskriminaciji Romov in romskih otrok iz 

Deponije" (prav tam, str. 100). 

Romski otroci so bili, kljub temu da so po vseh zakonih imeli pravico obiskovati šolo, 

podvrženi ponovnemu testiranju umskih sposobnosti (rezultat: ponovna potrditev sposobnosti 

za šolo pri vseh otrocih) in tedenskemu nadzorovanju higiene in zdravja v prvem polletju, pod 

nadzorstvom zdravstvenega osebja bližnjega zdravstvenega doma. Ob tem ne gre, da ne bi 

pomislil na skrajno obliko zaznamovanja
26

, ki ga avtorica sicer omenja že v kontekstu 

kategorizacije – težnji po razvrščanju romskih otrok v posebne oddelke.  

 

Vzporedno z rednim obiskovanjem šole se je izvajal tudi program edukativne podpore v 

Otroški hiši, in sicer vsakodnevno, v popoldanskem času po dve uri s tremi skupinami otrok. 

Otrokom so na vse možne načine pomagali, da so zapolnili jezikovne vrzeli in lovili tempo 

šolskega dela ter nekatere nerazumne (nediferencirane) neprilagojene
27

 načine dela iz strani 

šolskih učiteljic, za vse otroke enake naloge, kot denimo naloga iz srbskega jezika z 

naslovom: "Moj hišni ljubljenček, Doživljaj s počitnic, Pogled z mojega okna" (prav tam, str. 

105).  

V veliko pomoč so bile matere otrok, ki so poleg tega, da so čistile Otroško hišo, še prevajale 

in učiteljicam Programa posredovale informacije o širšem dogajanju v naselju.  

Kljub vsemu trudu je bil učni uspeh ob polletju pri večini romskih učencev slab (avtorica ga 

opisuje kot katastrofalen) in se ni približal cilju: doseganju minimalnega povprečja šolskih 

ocen 2,5,  kar bi pomenilo dober šolski uspeh. 

Ko so analizirali vzroke za neuspeh, je bilo poleg tega, da je bila priprava na šolo za romske 

otroke samo štiri mesece (Otroška hiša), neznanje srbskega jezika in neupoštevanje njihovih 

drugačnih izvenšolskih življenjskih izkušenj, prepoznano tudi zanemarjanje in podcenjevanje 

truda in naporov pri učenju romskih otrok,  kar opisuje avtorica kot "strahotno nepravično" in 

nadaljuje: "glede na moč, ki jim jo daje njihova vloga, so učiteljice pod plaščem šolskih 

predpisov skrivale svojo neprofesionalnost in nemoralen odnos do romskih otrok. Izobražene, 

da poučujejo homogene skupine učencev, so učiteljice različnosti romskih otrok spremenile v 

                                                 
26 "Skrajni primer zaznamovanja je bilo obvezno nošenje Davidove zvezde za Žide v nacistični Nemčiji in v 

okupiranih delih Evrope" (Macura Milanović 2006, str. 97) 
27 Otroci so morali napisati spise. Fleksibilna učiteljica bi lahko (bi morala) naslove nalog prilagodila kulturno 

socialnemu okolju učencev in dala npr. eno nalogo s poljubnim naslovom oziroma temo, ki bi si jo otroci sami 

izbrali in ne z naslovi kot so: Hišni ljubljenček, Počitnice, Pogled skozi okno ipd.   Na ta način bi imela možnost, 

namesto da otroke spravlja še v večjo stisko z nerazumnimi in neprilagojenimi načini dela, izvedeti kaj novega o 

določenem otroku, morda spoznati njegovo družino, sorojence njegove želje, strahove, ipd.   
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stigmo in jo zapečatile z vpisovanjem nezadostnih v prvem polletju prvega razreda. Z 

drastičnim ocenjevanjem so utrjevale etnocentizem v šoli" (prav tam, 2006, str. 111).  

Zaznana je bila tudi popolna distanciranost od odgovornosti s strani učiteljic za neuspeh 

otrok.  

 

Za premostitev težav in z namenom povezovanja vseh udeležencev so izvajalci Programa 

uvedli nov program imenovan Ava kari
28

, ki je vseboval aktivnosti iz področja glasbe, giba, 

drame in likovnega izražanja in omogočal otrokom, da so preko umetnosti izražali svojo 

kulturo, veselje do glasbe, plesa, ritma, izdelovali maske, lutke in se sproščali preko dramske 

igre.  

Z nadaljevanjem truda in opisanimi akcijami se je uspeh učencev v drugem polletju popravil 

in v povprečju dosegal ciljno mejo: dober uspeh s povprečno oceno 2,5. Ravno tako je opisan 

tudi reden obisk otrok v šoli in ugodno sodelovanje s staršev s šolo (prav tam).  

Kot najpomembnejši k izboljšanju situacije pa se zdi na novo vzpostavljen odnos z 

učiteljicami, ki je spremenil in zelo dvignil nivo komunikacije in sodelovanje med 

učiteljicami Programa in šolskimi učiteljicami, razen z eno, ki je že od vsega začetka kazala 

izrazito negativen odnos in temu primerno tudi delovala. Izboljšanje odnosov se je pozitivno 

odražalo na uspehu otrok. 

Postopoma se je, kot je zapisano (prav tam), kultura šole do romskih otrok spreminjala in 

skupaj z njo se je preoblikovalo tudi javno mnenje šolskih učiteljic, še več, bile so 

pripravljene na dodatno izobraževanje, ki bi jim olajšalo delo z romskimi otroki. Učni uspeh 

romskih učencev v novem šolskem letu je bil občutno višji, poleg tega da so imeli 

vsakodnevno dveletno učno podporo, tudi zato, ker so se bili šolski učitelji pripravljeni 

prilagajati potrebam romski otrok: individualizirali so delo, preko lažjih nalog vzpodbujali 

uspešnost otrok, ki se je s pohvalo še stopnjevalo, upoštevali kulturno identiteto 

(dvojezičnost), uporabljali različne učne pristope, ipd. Poseben pomen je bilo tudi prvo  

druženje izven šolskih razredov z ostalimi otroki v šoli v naravi na Kopaoniku. "Prvič so 

lahko enakopravno z ostalimi otroki sodelovali pri socialnih dogodkih, prvič so si pridobili 

skupne izkušnje z ostalimi otroki, prvič niso bili opazovalci situacij, ki so "rezervirane" samo 

za neromske otroke" (prav tam, str. 133). 

                                                 
28 Podoben program poznamo pri nas kot Pomoč z umetnostjo (PZU), vse bolj uveljavljenega pri nas in v svetu. 

Izobraževanje pri nas je potekalo na Pedagoški fakulteti v okviru specialističnega študija pod skrbnim 

mentorstvom dr. Brede Kroflič in je trenutno v postopku prilagoditve bolonjskemu študijskemu programu. Tudi 

sama sem se prostovoljno udeleževala nekaterih izobraževanj v okviru PZU, ki so jih izvajali številni priznani 

domači in tuji izvajalci.  
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V zaključku so opisani rezultati akcijskega raziskovanja skozi vse vidike inkluzije romskih 

otrok: fizični, izobraževalni in socialni vidik. Fizični in izobraževalni vidik sta bila 

uresničena. Socialni vidik inkluzije romskih otrok v šolsko okolje po rezultatih raziskave ni 

bil uresničen. Romski otroci so sicer razumeli in sprejeli pomen izobraževanja ne pa tudi 

pripadnosti šoli, kot opisuje avtorica (prav tam). To je povezano z rezultati, ki so jih pokazale 

sociometrične raziskave in kažejo na veliko nesprejemanje iz strani svojih vrstnikov – 

neromskih otrok. Pozitivna sprememba je bila sicer zaznana iz strani učiteljic kot večje 

sprejemanje in razumevanje romskih otrok.  

Avtorica je skozi strokovno delo z upoštevanjem vseh elementov akcijskega raziskovanja in 

spoštovanjem vseh udeležencev v procesu ter z neverjetnim pogumom in odpornostjo na 

nastale težave pa tudi s sposobnostjo reševanja le-teh skupaj s svojo ekipo uspela s projektom. 

Še več, izdelala je možni model inkluzije romskih otrok, ki je prenosljiv na druga okolja s 

prilagajanjem in fleksibilnostjo, brez katere pač ne gre in ni šlo tudi v opisanem projektu. 

Uspehi se lahko dosegajo le, če so upoštevani vsi sodelujoči v procesu.  

Na koncu bi poudarila avtoričino osebno in čustveno vpletenost v delo z romskimi otroki in 

starši, ki jo je s svojim profesionalnim pristopom uspela uporabiti kot pozitivno, kar 

marsikomu ne uspe in je nemalokrat ovira. Zato naj na koncu navedem citat, ki je bil sicer  

napisan na začetku, v avtoričinem predgovoru in po mojem mnenju ravno to izrazito osebno 

stališče kaže na pot k uspehu.  

"Problem, s katerim se ukvarjam v tej študiji, je izključenost romskih otrok iz izobraževalnega 

sistema. Za mojo percepcijo tega problema so značilne osebne izkušnje in vrednote, ki sem jih 

pridobila s sodelovanjem v projektu beograjskega Društva za izboljšanje romskih naselij. Med 

realizacijo triletnega projekta z naslovom Izboljšanje življenjskih razmer v romski enklavi 

Deponija sem imela priložnost, da natančneje opazujem surovo težko življenje Romov iz tega 

naselja. Videla sem, kako živijo ljudje iz dna – v strahotni revščini, izolirani v getu. Poslušala 

sem njihove izkušnje: ponižanje zaradi nečloveških razmer, v katerih živijo, žalost zaradi 

bede, v katerih odraščajo njihovi otroci, občutek nemoči, da karkoli spremenijo. Bila sem 

priča izpostavljanju romskih otrok, grobi in odkriti diskriminaciji v šoli, občutila silovito 

nepravičnost in močno potrebo, da se nekaj spremeni v sistemu skaljenih vrednot večinske 

družbe – tistih, ki se nanašajo na izobraževanje romskih otrok" (prav tam 2006, str. 13).  
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7.1.3 Projekt REI 

 

Leta 2005 je bila  izdelana letna raziskava in ocenitveno poročilo za Slovenijo z naslovom: 

Vključitev romskih otrok v redno šolanje, pod okriljem Pedagoškega inštituta – Korak za 

korakom: Projekt REI
29

 (Roma Education Initiative – Projekt izobraževanja Romov).  

Na spletni strani (Korak za korakom, ki deluje v okviru Pedagoškega inštituta) je zapisano, da 

projekt REI deluje v okviru Open Society Institita – Budimpešta in Education Support 

Programe OSI – Budimpešta, ki sodeluje s programi Cildren and Youht iz New Yorka in 

nacionalnimi Soros fundacijami ter nevladnimi organizacijami. Poslanstvo projekta pa je 

"razviti, implementirati in evalvirati model integracije romskih otrok v redne oddelke 

vrtčevskega in osnovnošolskega izobraževanja in tako zagotoviti enake možnosti in dostop do 

kvalitetnega izobraževanja in socialne pravičnosti za romske otroke" (Korak za korakom – 

Izobraževanje Romov, http://www.korakzakorakom.si/content/view/19/66/). 

Kot je zapisano v Nečak Luk idr. (2005), je glavni namen projekta integracija otrok romskega 

porekla v redno izobraževanje in s tem tudi doseganje pogojev za dostop do kakovostnega 

izobraževanja.  

 

Glavni strateški izid projekta pa je bil izdelava modela neločevanja, ki bi povečeval možnosti 

uspeha za šolanje romskih otrok. Model pa bi moral biti tudi politično (policy)
30

 usmerjen (in 

glede na opombo strokovno podprt v smislu sugeriranja in svetovanja vladi – politics) in z 

možnostjo prenosa na druga okolja (prav tam), podobno kot model model za medkulturni 

razvoj šole (Albanischule). Mesečna poročila učiteljev in njihovih mentorjev, ki so nastajala v 

obdobju projekta REI, so bili uporabljena tudi za dvojezično in multikulturno okolje v 

učilnicah, kot je zapisano (prav tam), kar tudi kaže na prenos dobre prakse v druga okolja. 

Če na kratko opišemo ugotovitve iz omenjenega poročila, obstaja dejstvo, da kljub pozitivnim 

odzivom okolja do vključevanja romskih otrok v redne oblike šolanja, obstaja etična distanca 

do teh otrok. Ker so v času projekta ugotavljali in spremljali profesionalni razvoj učiteljev 

preko ISSA
31

 in RWCT
32

 standardov so rezultati pokazali, da je razvoj otrok hitrejši, če jih je 

                                                 
29 V nadaljevanju bo uporabljena kratica REI 
30 Izraz Policy je tu verjetno mišljen kot ožje strokovno področje (v našem primeru – pedagoško). Politike 

(policy) so eksplicitna ali implicitna odločitev ali skupek odločitev, ki predstavljajo navodila oziroma smernice 

za prihodnje odločitve, ki zaganjajo ali zadržujejo določene aktivnosti oziroma (usmerjajo) implementacijo 

sprejetih odločitev (po zapiskih iz predavanj Edukacijske politike, P., Zgaga, 2011).  
31 ISSA: pedagoški standardi kakovosti predstavljajo katalog  ključnih znanj, sposobnosti, strategij ter 

obveznosti vzgojiteljev in učiteljev, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu s filozofijo na 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 44 

poučeval visoko kvalificiran učitelj. Torej bi bilo v prihodnosti potrebno nameniti posebno 

pozornost profesionalnemu razvoju učiteljem, ki poučujejo učence, pripadnike romske 

skupnosti, je zapisano (prav tam).  

To velja tudi za druge učence, saj se, kot meni Macura Milanović (2006), različnost učencev 

povečuje, izobraževalni programi za učitelje pa niso zadostno prilagojeni, saj so evropske šole 

prilagojene za izobraževanje homogenih skupin učencev vključujoč sisteme, ki imajo temelje 

v zahodni kulturi.  

 

8 RAZISKOVANJE STALIŠČ   

 

8.1 Stališča prebivalcev Slovenije do različnosti  

 

Zelo obširen pregled vrednot (kamor sodijo tudi stališča) prebivalcev Slovenije in so 

primerljive z drugimi evropskimi narodi lahko najdemo v delu Veljka Rusa in Nika Toša 

(2005): Vrednote Slovencev in Evropejcev. Merjenje odprtosti slovenske družbe je bilo 

opredeljeno z dvema sklopoma vprašanj (Rus in Toš 2005). Prvi sklop je bil namenjen 

raziskovanju distance do drugačnih (kulturno) etničnih in (socialnih) etičnih skupin, drugi pa 

raziskovanju odnosov prebivalcev Slovenije do priseljencev in kozmopolitstvu. Iz podatkov je 

razvidno, da je v večini držav (Francija, V. Britanija, Nemčija, Avstrija, Italija, Nizozemska, 

Švedska, Finska, Irska, Poljska, Češka, Madžarska, Hrvaška in Slovenija) bolj izrazita 

ksenofilija in ne ksenofobija in da je etnična distanca manjša od etične, razen do Romov, "pri 

katerih pa zelo verjetno ne gre samo za kulturno distanco, ampak tudi za distanco, povzročeno 

z različnim načinom življenja." (Rus in Toš 2005, str. 110). Avtorja zaključujeta, da smo 

zahodnoevropejci "dokaj strpni do kulturne drugačnosti" (prav tam), razen do Romov.  

Kot lahko razberemo iz rezultatov raziskave (Graf 3.2
33

), iz katerih so razvidni odgovori v 

procentih na trditve v vprašalniku: Ne bi imel za soseda (alkoholikov, uživalcev mamil, 

homoseksualcev, sodno kaznovanega, Romov, ljudi z aidsom, Muslimanov, Judov, tujih 

delavcev, druge rase), so Romi nekje na sredini s procentom (42) iz leta 1992  in (37) iz leta 

1999.  

 

                                                                                                                                                        
otroka/učenca osredinjenih pristopov. (Spletna stran Korak za korakom:  http://www.korakzakorakom.si/content/ 

view/19/66/ )  
32 RWCT: branje in pisanje za kritično razmišljanje. A. Nečak Luk, M.Brejc in T. Vonta (2005), 
33 V knjigi je naveden graf iz vira: SJM1992-1999, Univerza v Ljubljani, IDV FDV, CJMMK 
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8.2 Stališča študentov razrednega pouka in predšolske vzgoje do Romov 

 

Kakšna so stališča pedagoških delavcev in bodočih pedagoških delavcev (študentov 

razrednega pouka in predšolske vzgoje) pa bomo poskušali prikazati v nadaljevanju. 

Zanimiva je primerjava raziskovanje švedskega in slovenskega šolskega sistema s poudarkom 

na področju vključevanja otrok priseljencev v diplomskem delu Ivane Čančar (2011) z 

naslovom: Inerkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih 

osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske. Iz naslova je razvidno, da so 

raziskana tudi stališča učiteljev v obeh državah in ugotovitve kažejo, da se stališča slovenskih 

učiteljev razlikujejo od stališč švedskih učiteljev. Slovenski učitelji ne sledijo smernicam 

interkulturne pedagogike oziroma jim niso naklonjeni z razliko od švedskih učiteljev, kjer se 

sodobne smernice interkulturne pedagogike izražajo skozi prakso (prav tam). Rezultati 

raziskave so pokazali, da je švedski šolski sistem pravičnejši za priseljence, saj jim zagotavlja 

polje enakih možnosti skozi npr: pripravljalni razred, učenje materinščine in švedščine, učno 

pomoč v maternem jeziku, pravico do prevajalca in pravico do upoštevanja značilnosti lastne 

kulture, ter kar je pomembno, mogoče prilagoditve (prav tam). Prav možnost prilagoditve 

kaže, da sistem ni tog in da se stalno prilagaja novim potrebam učencev. Ob tem se vedno 

znova vračamo k novi Beli knjigi, ki bo odprla nove možnosti za pozitivne spremembe na tem 

področju tudi pri nas.  

Kaj pa bodoči vzgojitelji in učitelji, ljudje, katerim bodo v prihodnjih letih zaupani naši 

otroci, tudi otroci z drugačnim kulturnim in socialnim ozadjem. Kakšna so njihova mnenja in 

stališča do teh otrok, kako inkluzivna so ta stališča? Ali so študijski programi, v katere so 

vključeni, dovolj usmerjeni k razvijanju inkluzivnih kompetenc. Kolar (2011) je v svojem 

diplomskem delu z naslovom: Stališča študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in 

pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole zapisala, da si morajo 

pedagoški delavci že v času študija pridobiti znanja, spretnosti in kompetenc za svoje delo, ki 

ga bodo opravljali v bodoče. Še pomembnejša od kompetenc pa so stališča učiteljev, 

vzgojiteljev in pedagogov, predvsem pri uresničevanju inkluzije. Inkluzija pa ima, kot smo že 

zapisali v poglavju 2.1.5, širši pomen. Šole in vrtci bi morali po načelih inkluzije prilagoditi 

programe vsem otrokom, tudi romskim otrokom.  

 

Pri merjenju stopnje dodatne pomoči in podpore, ki jo potrebujejo ranljivi učenci pri učenju in 

socialnem vključevanju je bilo (prav tam) ugotovljeno, da kar 32,65 % vseh študentov 

(anketiranih je bilo 196 študentov) meni, da romski otroci ne potrebujejo dodatne pomoči in 
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podpore pri učenju in socialnem vključevanju oziroma naj bi bili deležni le minimalne ali 

delne pomoči. Večina rezultatov v raziskavah je najmanj naklonjena prav romskim otrokom. 

Tudi v tej raziskavi bodoči pedagoški delavci (študentje pedagogike, razrednega pouka in 

predšolske vzgoje) menijo, da najmanj pomoči med vsemi ranljivimi skupinami otrok 

(gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni otroci, romski otroci, otroci, katerih učni 

jezik ni materinščina, otroci priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, otroci iz revnih 

družin) potrebujejo otroci priseljencev in sicer jih 34,69 % študentov meni, da le-ti 

potrebujejo delno oziroma veliko pomoč. Le 29,59 % študentov pa meni, da to isto pomoč 

potrebujejo romski otroci.  

 

Tudi pri ugotavljanju stopnje (ne)pripravljenosti študentov sprejetja ranljivega otroka v svoj 

oddelek je le-ta nizka v primerjavi z drugimi ranljivimi skupinami otrok, saj je le 36,26 % 

respondentov pripravljeno zagotovo sprejeti romskega otroka v svoj oddelek. Zelo zanimivo 

pa je, da se večina študentov 83,75 % strinja, da so prav romski otroci, izmed vseh ranljivih 

otrok v skupini, v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu najbolj deležni 

diskriminacije. Torej glede na prejšnje rezultate (njihove) nenaklonjenosti romskim otrokom 

in glede na splošno večinsko mnenje o diskriminaciji v slovenskih vrtcih in šolah lahko 

sklepamo, da se bo tovrstno diskriminatorno delovanje nadaljevalo tudi v prihodnje?  

V podobni raziskavi (Kovač, 2011) je bilo ugotovljeno, da na stališča študentov do romskih 

otrok vpliva prav posebno le eden od predmetov, in sicer teorija vzgoje. Stališča študentov 

tudi (še) niso dovolj inkluzivna, saj kar nekaj respondentov v svoj razred ne bi sprejelo 

romskih otrok ali pa jih peljalo npr. na letovanje. Ravno tako se ne čutijo dovolj kompetentni 

za delo z otroki romskega porekla (prav tam).  

Nekatera pomembna stališča, ki jih imajo študentje – bodoči pedagoški delavci, bi bilo 

vsekakor smiselno mehčati oziroma spreminjati v času študija, ki naj bi bil usmerjen v 

razvijanje inkluzivnih kompetenc. Kakšna so stališča in mnenja učiteljev, vzgojiteljev in 

drugih ključnih ljudi v občini Kočevje do pripadnikov romske skupnosti (Romov) pa je 

podrobno prikazano v empiričnem delu naloge. 
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3 EMPIRIČNI DEL            
 

9 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

 
V zadnjih letih smo v slovenskem in evropskem prostoru priča intenzivnim spremembam tako 

na gospodarskem kot tudi na političnem področju. V Evropi poteka intenzivna razprava o 

učinkovitih naložbah v vzgojo in izobraževanje, ki je postala aktualna zlasti zaradi 

demografskih sprememb in ekonomske krize. Vse bolj postaja jasno, da sta vzgoja in 

izobraževanje dragocena naložba za prihodnost. Sodobni izobraževalni sistemi so postavljeni 

pred dvojni izziv: zadostiti morajo načelu učinkovitosti in hkrati načelu pravičnosti (Sporočilo 

komisije svetu in evropskemu parlamentu – učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih 

izobraževanja in usposabljanja (SEC, 2006).  

 Kot navajata (Peček in Lesar 2006) šola (šolanje) s koncepti znanja, normami in pravili 

sobivanja poleg trojne funkcije, ki jo ima (posredovanje vnaprej določenega znanja, 

oblikovanje državljanov in selekcioniranje učencev), tudi marginalizira učence, predvsem 

pripadnike etničnih manjšin in učence s posebnimi potrebami. Naravni dejavniki (talenti in 

sposobnosti) in pa družbeni dejavniki (socialni in ekonomski status družine, nacionalna in 

verska pripadnost ipd.) kažejo na to, da otrok nima izbire pri tem, kaj je in kaj bo postal, 

temveč se je v takšnih okoliščinah rodil. Ker so v sodobnih družbah in šolskih sistemih otroci 

različni (glede na socialno-ekonomski status in kulturo), je smiselno težiti k oblikovanju 

pravične šole za vse otroke.  

Rawls v (Peček in Lesar, 2006)  poudarja, da za zagotavljanje enakih možnosti ni dovolj, da 

so te dostopne le v formalnem smislu, temveč pa je pomembno uresničevati načelo poštenih 

enakosti možnosti. To v šolskem sistemu pomeni izravnavanje izhodiščnih razlik, ki so 

posledica različnih okoliščin, na katere otrok nima vpliva.  Izravnavanje bi lahko imenovali 

tudi kompenzacija, s ciljem zagotavljanja enakih možnosti, kar poudarja tudi nova Bela knjiga 

(2011). K navedenemu dodajata tudi etike skrbi, katere temeljna značilnost so "izpostavljanje 

primarnega odnosa skrbi za sočloveka, odgovornosti do sebe in drugih, po takih principih pa 

je šola dolžna poskrbeti za skrbne učitelje in učencem dati možnost, da se izkustveno naučijo 

skrbeti za sočloveka" (Peček, Lesar 2006, str. 15).   

Po ocenah uradnih dokumentov EU naj bi v Evropi živelo od deset do dvanajst milijonov 

Romov. Romi se danes v družbi srečujejo s številnimi težavami, ki jih večinsko prebivalstvo 
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nima, med drugim tudi z diskriminacijo in sovraštvom, ki ga pogosto spodbuja tudi sovražni 

govor v medijih (Uradni list EU 2009). Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o 

vključevanju manjšin nagovarja vlade, da posvečajo posebno pozornost izobrazbi oziroma 

izobraževanju Romov; navedeno je dolgoročna prednostna naloga, saj kar 40% romskih otrok 

ne obiskuje šole. Kot ugotavlja EU, "vključevanje ni enosmerna cesta, temveč proces, ki 

poteka v dveh smereh in zahteva prizadevanje manjšine in večine." (Uradni list EU 2009, str. 

92). Za zaščito  Romov imajo poseben pomen določbe mednarodnih pravnih dokumentov, ki 

s svojimi določbami vzpodbujajo k povezovanju in spoštovanju različnih kultur. Tako je v 

dokumentu Communication from the Commission to the Council and to the European 

Parliament, ki ga je komisija obravnavala leta 2006, zapisana posebna vloga predšolske 

vzgoje za nadaljnje izobraževanje in s tem tudi za kasnejšo zaposlitev Romov, posledično pa 

ima to tudi ekonomske učinke. Posebej je poudarjen kompenzacijski učinek predšolske vzgoje 

za otroke iz šibkejših socialnih okolij, kar kažejo rezultati številnih raziskav. Komisija v 

dokumentu poudarja (prav tam), da ima predšolska vzgoja »povratne« učinke, ki se kažejo  v 

šolski uspešnosti in socializaciji otrok. Predšolska vzgoja, »ki v središče postavlja otroka ter 

je strokovna in institucionalno organizirana« (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009, str. 

19), ima  namreč, po številnih raziskavah (Arnold in Doctoroff, 2003;  Barnett, 1995; Blok  et 

al., 2005; Farran, 2000; Gorey, 2001; Ramey in Ramey, 2004; Yoshikawa, 1994) sodeč, 

najboljše učinke v vseživljenjskem učenju, kar posebej velja za socialno in kulturno 

prikrajšano populacijo (prav tam).   

 

Leseman in van Tuijl (2005, v Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009, str. 17) sta 

naredila analizo raziskav, ki kažejo, da imajo: »revščina, nižji družbeni razred, nizka stopnja 

formalne izobrazbe, funkcionalna nepismenost staršev, nekvalificirano slabše plačano delo, 

marginalizirano kulturno poreklo, določene verske tradicije in nizek kulturni življenjski slog 

močan vpliv na količino in kakovost domače vzgoje ter dobesedno pojasnijo vse vzgojne in  

izobraževalne razlike med družinami z nizkimi dohodki in družinami, pripadniki etničnih 

manjšin na eni strani in »večinskimi« družinami srednjega razreda na drugi.« Revščina vpliva 

na vso populacijo, posebej ranljivi pa so otroci. Ranljivost se pogosto odraža tudi v učnih in 

vedenjskih težavah v šoli. Otroci, ki so izpostavljeni revščini, imajo dosti slabše izhodišče na 

začetku šolanja kot drugi otroci, ki prihajajo iz spodbudnejših okolij (prav tam).  
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Najbolj uspešni v zmanjševanju začetnih (oz. izhodiščnih) razlik med otroki so programi 

predšolske vzgoje, ki dovolj zgodaj vključujejo otroke v institucionalni sistem predšolske 

vzgoje. Kot pravi Yoshikawa (1994, v Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009, str. 31): 

»pri treh letih ali prej, vendar ne prezgodaj, skupaj z intenzivno, večsistemsko, zelo 

kakovostno ter na otroka usmerjeno razvojno predšolsko vzgojo v kombinaciji z udeležbo 

staršev, izobraževanjem staršev in podporo staršem.« Ti programi naj bi prinašali dolgoročne 

pozitivne učinke tako za posameznika kot za družbo. S tem je predšolska vzgoja postavljena  

na prvo mesto kot najpomembnejši prostor in čas za naložbo v človeški kapital (prav tam).  

Največje pozitivne rezultate imajo prav kompenzacijsko naravnani programi namenjeni 

prikrajšanim otrokom, ki »… temeljijo na odlični kakovosti – to je čustveno varnih, 

senzibilnih, podpornih, nevsiljivih, verbalno-spodbujajočih in usmerjevalnih interakcijah med 

vzgojitelji in otroki« (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009, str. 28). 

Čas vključevanja romskih otrok v kakovostne oddelke vrtca pa bi se moral podaljševati, kajti 

raziskave kažejo na povečanje kompenzacijskega učinka za otroke iz socialno šibkejšega 

okolja, če sta čas in kvaliteta programov, v katere so otroci vključeni, dovolj visoka 

(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 2009). Veliko vlogo igra tudi starost otroka pri 

vključenosti v vrtec; omenjeni otroci bi se morali v organizirano predšolsko vzgojo 

vključevati dovolj zgodaj, že v prve starostne skupine (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 

2008). 

 

Področje vključevanja romskih otrok je obširno opredeljeno v specifičnih dokumentih, ki se 

nanašajo na predšolsko vzgojo: Kurikulumu za vrtce 1999, Dodatku k kurikulumu za vrtce za 

delo z otroki Romov 2002, v »stari« 1995 in »novi« 2011 Beli knjigi. V nacionalnem  

Kurikulumu za vrtce (1999), temeljnem dokumentu, ki določa izhodišče vzgoje v vrtcih, je v 

uvodu zapisano: »Posebna skupina, ki jo tudi velja omenjati, pa ne velja za avtohtono 

manjšino v Sloveniji, so Romi. Pri tej skupini je pomembno načelo sobivanja dveh kultur, ki 

mora biti interakcijsko, ne samo enosmerno, kar pomeni, da je treba znati prepoznati in izbrati 

zlasti tiste metode in pristope, ki v večji meri posegajo na področje socializacije« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 9).  

Med glavnimi cilji je: »oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih 

razlik ter zagotavljanje  nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.« (Kurikulum za vrtce 

1999, str. 10). Načelo enakih možnosti je interpretirano kot: »upoštevanje skupinskih razlik 
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(glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor ipd.) in ustvarjanje pogojev za 

njihovo izražanje, upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, 

dejavnosti in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta 

(stvari, ljudi, kultur)« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). Dodatek h kurikulumu za vrtce za 

delo z  otroki Romov (2002) konkretizira načela in cilje splošnega kurikuluma. Njegov namen 

je pomagati vodilnim in strokovnim delavcem v vrtcu pri ustvarjanju takšnih pogojev, da 

bodo enake možnosti, ki so pravica romskih otrok, uresničljive. Poudarjeno je sodelovanje 

obeh kultur, iskanje skupnih prvin z namenom ohranjati kulturo Romov ter k sodelovanju 

pritegniti tudi člane romskih družin in z njimi navezati osebne stike po možnosti še pred 

vstopom v vrtec. Tu je omenjen tudi romski asistent, ki, kot je zapisano v dokumentu, pozna 

obe kulturi in zato igra pomembno komunikacijsko vlogo ter je hkrati lahko dober 

»identifikacijski zgled« romskim otrokom. Njegova vloga je enako pomembna tudi za romske 

starše, saj s svojo prisotnostjo vnaša v vrtce posebno vzdušje zaupanja (prav tam, str. 4). 

Ključnega pomena za politiko enakih možnosti zagotavljajo predlogi Bele knjige (Zasnova 

predšolske vzgoje v vrtcih, 2011), saj je v rešitvah predlagano zagotavljanje dodatnih ur za 

učenje jezika (slovenščine in materinščine) za otroke, katerih materinščina ni slovenščina 

(Marjanovič Umek idr. 2011,  str. 30).  

Živim in delujem v Kočevju, v katerem živijo pripadniki romske skupnosti. Zgodnje 

vključevanje v vrtec je še posebej pomembno za romske otroke, pri katerih je kopičenje 

dejavnikov tveganja največje. Za doseganje enakih razvojnih možnosti je ključnega pomena, 

da je čim več otrok vključenih v institucionalno predšolsko vzgojo, da otroci redno prihajajo v 

vrtec in da so romski otroci v vrtcu deležni kakovostne vzgoje. Navedeno zagotavlja boljše 

možnosti za otrokovo učno uspešnost v osnovni šoli in dolgoročno uspešno socialno 

vključevanje. Na osnovi dosedanjega pedagoškega dela v vrtcu v Kočevju ocenjujem, da 

problematika vključenosti romskih otrok v vrtcu kompleksna. Pravzaprav na vsakem koraku 

naletimo na tako imenovano »romsko vprašanje«: v vrtcu, šoli, centru za socialno delo, 

zdravstvu, v vsakdanjem življenju … Skoraj pri vsakem stiku je začutiti napetost, 

negodovanje, nezadovoljstvo pri ne-romskem prebivalstvu. Ocenjujem, da le-to v zadnjem 

obdobju večje, kot je bilo v preteklosti. Obstajajo pa tudi primeri dobre prakse, na primer 

uspešno vključeni romski otroci v vrtec in romski otroci, ki uspešno zaključijo osnovno šolo. 

Zato menim, da je z ustreznimi in premišljenimi politikami ter ukrepi mogoče doseči 

pozitivne učinke, osvetliti in okrepiti pozitivne prakse na področju predšolske vzgoje in 

šolske uspešnosti romskih otrok. Izhajam iz predpostavke, da se pozitivne prakse lahko 
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razširijo, če so ustrezno raziskane in predstavljene pedagoških delavcem – kot možne, 

uresničljive in pozitivne.  Na ta način je mogoče posredno omejiti tudi pojave nestrpnosti, ki 

se kaže zlasti v posploševanju negativnih stereotipov na celotno romsko populacijo, vključno 

z romskimi otroki.  

Raziskava ima dva ključna cilja. Osrednji cilj raziskovanja je, ugotoviti za kakšne strategije 

zagotavljanja enakih (izobraževalnih, razvojnih) možnosti za romske otroke ter ukrepe na 

področju institucionalne predšolske vzgoje se zavzemajo ključni strokovnjaki na ravni občine, 

šole in vrtca. Raziskala bom tudi, ali obstajajo razlike v učni uspešnosti v osnovni šoli tistimi 

romskimi otroki v Kočevju, ki so bili predhodno vključeni v vrtec in tistimi, ki niso bili. 

Natančneje, ugotavljala bom, ali in v kolikšni meri je vključenost in redno obiskovanje vrtca 

povezano s kasnejšo uspešnostjo otroka v šoli. 

 

9.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

1. Kakšna  je stopnja vključenosti romskih otrok v vrtec v Kočevju? 

H1: Stopnja vključenosti romskih otrok v vrtec je nižja v primerjavi s preteklimi leti (v 

upadu) in proporcionalno neustrezna (romski predšolski otroci niso v enakem deležu 

vključeni v vrtec kot ostali slovensko govoreči otroci).  

2. Ali je vključenost romskih otrok v vrtec in količina obiskovanja vrtca povezana z 

njihovo kasnejšo vključenostjo v osnovno šolo ter šolsko uspešnostjo?  

H2: S časom vključenosti v vrtec narašča tudi število razredov OŠ, ki jih romski otroci 

uspešno zaključijo. 

H3: Romski otroci, ki so bili vključeni v vrtec, so v šoli uspešnejši od otrok, ki niso bili 

vključeni v vrtec. 

3. Kakšno vizijo o možnih strategijah in ukrepih za večjo vključenost romskih otrok in 

zagotavljanje enakih možnosti imajo različni strokovni in vodilni delavci na področju 

vzgoje in izobraževanja, CSD in občine? 

H 4: Večina strokovnih in vodilnih delavcev je naklonjena pozitivnim strategijam in ukrepom 

zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti.  

4. Kakšne  ukrepe in prakse so izvajale institucije (vrtec, šola, CSD in občina) v zadnjih 

petih letih in kakšna je bila njihova učinkovitost?  

H 5: Obstajajo ukrepi in strategije institucij, vendar so le-te premalo učinkovite (kljub 

navedenim ukrepom večina romskih otrok ne zaključi OŠ).   
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9.2 METODA 

 

Raziskava vključuje kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega pristopa. 

Metoda je deskriptivna: vključuje študij literature – analizo teoretskih konceptov ter 

rezultatov predhodnih raziskovanj problematike. Poleg tega vključuje tudi analizo 

kvalitativnih podatkov šolske dokumentacije in dokumentacije CSD, ki bo odgovorila na 

raziskovalni vprašanji1 in 2. 

Metoda je tudi kavzalna neeksperimentalna. Narejena bo študija kvantitativnih podatkov o 

uporabljenih in želenih strategijah zagotavljanja enakih vzgojnih in izobraževalnih možnosti 

za romske otroke vrtcu v Kočevju. Podatki bodo pridobljeni z vprašalnikom o stališčih, 

preferencah in prioritetah respondentov. Na osnovi analize teh podatkov bodo podani 

odgovori na raziskovalni vprašanji 3  in 4.   

 

9.3 VZOREC 
 

 

Respondenti, ki bodo vključeni v postopek zbiranja in analiziranja dokumentacije, intervjuje 

in izpolnjevanje anketnega vprašalnika so naslednji: vodstvo vrtca Kočevje, vzgojno osebje 

vrtca, center za socialno delo, romski koordinator, učitelji treh osnovnih šol, vodstvo treh 

osnovnih šol, ravnateljica in učitelji osnovne šole s prilagojenim programom, predstavniki 

oddelka za razvoj družbenih dejavnosti na občini Kočevje, župan, direktorica občinske 

uprave, romski svetnik, vodstveni in strokovni delavci ljudske univerze, zdravnica in 

medicinski sestri otroške ambulante in  Zavod za zaposlovanje.  

 

V Vrtcu Kočevje so vprašalnik izpolnili ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna 

delavka vrtca in ostalo vzgojno osebje (to so vzgojiteljice, vzgojitelji, pomočnice in 

pomočniki  vzgojiteljev). V izpolnjevanje vprašalnikov so bile zajete tudi vse osnovne šole v 

občini Kočevje: Osnovna šola Zbora odposlancev, Osnovna šola Ob Rinži, Osnovna šola 

Stara cerkev ter osnovna šola s prilagojenim programom (Osnovna šola Ljubo Šercer). Tudi v 

šolah so vprašalnik izpolnjevali ravnatelji in pomočniki ravnateljev, svetovalne delavke ter 

učiteljice in učitelji. V Osnovni šoli Ob Rinži ter Osnovni šoli Zbora odposlancev pa tudi 

romski pomočnici, ki sta tam zaposleni. Na Občini Kočevje je vprašalnik izpolnil župan,  

direktorica občinske uprave, višja svetovalka za šolstvo in otroško varstvo, svetovalec za 

romsko problematiko ter romski svetnik. Na ljudski univerzi Kočevje je vprašalnik izpolnila 

direktorica ter strokovne delavke, ki se pri svojem delu srečujejo z izobraževanjem Romov. V 
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Zdravstvenem domu Kočevje so vprašalnik izpolnile zdravnica ter medicinski sestri, ki 

delujejo v ambulanti katero obiskuje velika večina romskih otrok v naši občini. Na Zavodu za 

zaposlovanje Kočevje je vprašalnik izpolnila direktorica ter delavka, ki se ukvarja z 

zaposlovanjem Romov.   

 

9.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Analiza dokumentov in evidenc: pregledana je bila evidenca vključenosti romskih otrok v 

Vrtec Kočevje v zadnjih petnajstih letih, evidence, ki vsebujejo podatke o šolski uspešnosti 

romskih otrok v vključenih v OŠ Zbora odposlancev Kočevje ter število uspešno zaključenih 

razredov.   

Anketni vprašalnik: skupaj je bilo razdeljenih 187 vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 141. 

Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja mnenj, ocen, prioritet in stališč respondentov. 

Odvisne spremenljivke so naslednje:  

- vzroki za nizko vključenost romskih otrok v sistem predšolske vzgoje; 

- želene spremembe zakonodaje; 

- strategije na ravni vrtcev; 

- strinjanje z ukrepi na področju izobraževanja, financiranja, nadzora; 

- ukrepi pozitivne diskriminacije. 

Neodvisne spremenljivke so naslednje: 

- položaj na delovnem mestu; 

- obseg dela na delovnem mestu namenjenega otrokom romskega porekla. 

 

Za začetek sem se najavila na informativni pogovor z vsemi vodstvenimi delavci vrtca, šol, 

občine, Ljudske univerze, zdravstvenega doma, zavoda za zaposlovanje in izrazila svojo 

prošnjo za pomoč. Predstavila sem temo in področje s katero se ukvarjam v svoji raziskavi. 

Razložila sem zakaj potrebujem podatke in prestavila vprašalnik. Dogovorili smo se o vzorcu 

in postopku anketirancev v njihovih organizacijah. Potem sem osebno dostavila vprašalnike v 

kuvertah opremljenih znamkami  in svojim naslovom v posamezne organizacije. Po 

elektronski pošti pa sem, po dogovoru z vodstvenimi delavci poslala kratek nagovor z 

obrazložitvijo in prošnjo za sodelovanje za vse anketirance.  

Zagotovila sem tudi anonimnost anketirancev in možnost seznanitve z rezultati raziskovalne 

naloge.  
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9.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Analiza dokumentacije bo vključevala analizo števila let (oz. mesecev) vključenosti otrok v 

vrtec pred vstopom v OŠ. Podatek se bo primerjal s številom uspešno zaključenih let šolanja 

in doseženim učnim uspehom – za isto osebo. Narejena bo kvalitativna analiza podatkov. V 

okviru analize vprašalnika bodo najprej narejene osnovne deskriptivne statistične obdelave, 

frekvence in grafični prikazi.  

 

9.6 PRIČAKOVANI REZULTATI  

 

V Kočevju imajo pedagoški delavci, vrtci in šole posamezne načrte in strategije o 

vključevanju romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo; vendar so ti pogosto premalo 

povezani, neusklajeni in se (zato) odražajo v praksi. Z rezultati naloge želim dokazati 

povezavo med vključenostjo romskih otrok v vrtec in njihovo kasnejšo uspešnostjo v šoli. 

Analiza vprašalnika bo pokazala, kakšen je odnos ključnih pedagoških delavcev (vključno z 

vodilnimi delavci) do ključnih vprašanj o vlogi predšolske vzgoje pri socialnem vključevanju 

romskih otrok. Na osnovi analize bodo nakazani osrednji problemski sklopi pa tudi konkretne 

rešitve za povečanje števila vključenih otrok v različne oblike institucionalne predšolske 

vzgoje. Rezultati naloge bodo predstavljeni ključnim odgovornim ljudem v občini Kočevje; 

pričakujemo vpliv na pozitivne spremembe pri vključevanju romskih otrok v vrtce, šole in 

širše družbeno okolje.  

 

10 REZULTATI RAZISKOVANJA Z INTERPRETACIJO 

 

10.1 Stopnja vključenosti romskih otrok v vrtec in šolska uspešnost 

 

Glede na dejstvo, da  nas je  zanimal odnos, mnenja in stališča respondentov do zagotavljanja 

pravične obravnave in izboljšanja izobrazbene ravni otrok romskega porekla,  smo morali 

pred tem opraviti študijo primera, s katero smo ugotavljali povezavo med stopnjo in časom 

vključenosti romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo vrtec ter njihovo  kasnejšo 

šolsko uspešnostjo.  
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Del našega raziskovanja smo torej posvetili  vprašanju, kakšna je stopnja vključenosti 

romskih otrok v vrtec v Kočevju. Predpostavljali smo, da je stopnja vključenosti romskih 

otrok v vrtec nižja v primerjavi s preteklimi leti (v upadu) in proporcionalno neustrezna; glede 

na izkušnje smo predpostavljali, da romski predšolski otroci niso v enakem deležu vključeni v 

vrtec kot ostali slovensko govoreči otroci. Opravili smo študijo primera; v kočevski občini 

smo v različnih institucijah in njihovih bazah podatkov poiskali relevantne podatke. 

 

Ugotovili smo, da je v novembru 2011 po podatkih (ocenah) Centra za socialno delo Kočevje 

v kočevski občini živelo okoli  600 pripadnikov romske skupnosti. Romov, ki so zaposleni, je 

bilo 24, šoloobveznih romskih otrok pa 129. V šolskem letu 2010/11 je bilo v občini Kočevje 

po podatkih CSD okoli 126 romskih predšolskih otrok. Od teh so bili v vrtec vključeni 4 

otroci, kar pomeni le 3,2 % vključenosti romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo.  

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2011 v občini Kočevje 

približno 640 predšolskih otrok. Ostalih (ne-romskih) predšolskih otrok pa je bilo v letu 

2010/11 vključenih v vrtec Kočevje okrog 540. To pomeni, da je bila v kočevski občini  

84,2 % vključenost vseh predšolskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo. To je 

primerljivo s podatki za Slovenijo, kjer se vključenost za leto 2009 v starosti triletnikov  

77,3 % in v starosti štiriletnikov 83,2 %.  

 

Če pogledamo stopnjo vključenosti romskih otrok v vrtec v preteklih šestih letih, nam podatki 

govorijo, da je le-ta v upadu. V šolskem letu 2006/07 je  bilo v vrtec Kočevje vključenih šest 

romskih otrok. V šolskem letu 2007/08 osem otrok. Nadalje v letih 2008/09 in 2009/10 po pet 

otrok in v zadnjih dveh letih, to je 2010/11 in 2011/12, le štirje romski otroci.  

V Vrtec Kočevje so v šolskem letu 2010/2011 vključeni 4 romski otroci. S septembrom 2010 

je bilo vpisanih 6 otrok, vendar  so starši 2 otroka izpisali (rojena leta 2007  in 2005). 

Po zgornjih podatkih sodeč, vključenost romskih otrok, ki je že tako daleč pod slovenskim 

povprečjem, v kočevski občini še pada. 

Nadalje smo raziskovali povezanost vključenosti in količine obiskovanja vrtca s kasnejšo 

vključenostjo in šolsko uspešnostjo v osnovni šoli. Predpostavljali smo, da s časom 

vključenosti v vrtec narašča tudi število razredov OŠ, ki jih romski otroci uspešno zaključijo, 

ter da so romski otroci, ki so bili vključeni v vrtec, uspešnejši od romskih otrok, ki vrtca niso 

obiskovali. Ponovno smo opravili študijo primera; pregledana je bila evidenca vključenosti 
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romskih otrok v Vrtec Kočevje v zadnjih desetih letih, evidence, ki vsebujejo podatke o šolski 

uspešnosti in številu uspešno zaključenih razredov romskih otrok, vključenih v OŠ Zbora 

odposlancev Kočevje. Vzporedno s podatki o vključenosti romskih otrok v vrtec smo sledili 

šolski uspešnosti teh otrok v osnovni šoli.   

 

Na podlagi zbranih podatkov smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki pa zaradi majhnega 

vzorca (55 otrok) ostajajo na opisni ravni.  

Zbrane podatke smo razvrstili v štiri kategorije, in sicer:  

- Otroci, ki niso obiskovali vrtca in imajo zadosten šolski uspeh, teh je 41.  

- Otroci, ki so obiskovali vrtec in imajo zadosten šolski uspeh, teh je 6.  

- Nadalje otroci, ki niso obiskovali vrtca in imajo dober – prav dober šolski uspeh, v 

tej kategoriji sta le 2 otroka. 

- Otroci, ki so obiskovali vrtec in imajo dober – prav dober šolski uspeh, teh je 6. 

 

Iz zbranih podatkov lahko razberemo, da imajo otroci, ki nikoli niso obiskovali vrtca nižjo 

učno uspešnost (zadosten učni uspeh)
34

, saj je le-teh 41. Tistih otrok, ki so obiskovali vrtec in 

imajo ravno tako zadosten šolski uspeh pa je le 6. 

Šest otrok, ki so redno obiskovali vrtec, dosega dober – prav dober učni uspeh, medtem ko 

dober – prav dober uspeh dosegata le dva otroka, ki nista obiskovala vrtca. Tudi tu zaznamo 

razliko v šolski uspešnosti otrok, ki so obiskovali vrtec in tistimi, ki niso obiskovali vrtca. 

 

Na osnovi pridobljenih podatkov smo v kombinaciji kvantitativne in kvalitativne analize 

naredili opisne zaključke. Čeprav je frekvenca podatkov nizka je kljub temu zaznati razliko v 

učni uspešnosti romskih otrok, ki so bili vključeni in tistimi otroki, ki niso bili vključeni v 

institucionalno predšolsko vzgojo. Zavedamo se, da so v učni uspešnosti ali neuspešnosti teh 

otrok tudi drugi vzroki (okolje, naravnanost staršev ipd.), pa vendar podatki potrjujejo naša 

predvidevanja. Menimo, da bi bilo potrebno to področje raziskovati na širši ravni in s tem 

pridobiti večjo količino podatkov, s katerimi bi lahko naredili tudi statistične analize korelacij.  

 

                                                 
34 Ker je v prvi triadi ocenjevanje na opisni ravni, smo učni uspeh definirali s pomočjo ravnatelja, na podlagi 

opisnega ocenjevanja in opažanja učiteljev. Zadosten učni uspeh pomeni, da otrok napreduje, dober-prav dober 

pa pomeni boljši učni uspeh (zaznan je napredek na vseh področjih).  
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10.2 Značilnosti respodentov 

 

10.2.1 Kraj bivanja 

 

Vsi respondenti so zaposleni na območju kočevske občine, kjer je bila opravljena raziskava. 

 

10.2.2 Delovno mesto respodentov 

 

Respodente smo vprašali, kakšen je položaj njihovega  delovnega mesta. 

 

 
 

Slika 1: Položaj delovnega mesta 

 

 

Največji delež respondentov, štiri petine, je nevodstvenih delavcev: strokovni delavci vrtca 

Kočevje in učitelji osnovnih šol (OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara cerkev in 

Osnovna šola s prilagojenim programom Ljubo Šercer). Nekaj več kot desetina vprašanih pa 

je vodilnih delavcev; to so ravnatelji in pomočniki ravnateljev vrtca ter vseh štirih naštetih 

osnovnih šol. Nadalje župan Občine Kočevje, direktorica Občinske uprave, Ljudske univerze 

Kočevje, Centra za socialno delo Kočevje in Urada za delo. (Slika 1).  

 

10.2.3 Zastopanost predšolske vzgoje na delovnem mestu respondentov 

 

Ugotavljali smo, v kolikšni meri se respodenti ukvarjajo s predšolsko vzgojo na svojem 

delovnem mestu. 
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Slika 2: Zastopanost predšolske vzgoje na delovnem mestu 

 

 

Nekaj manj kot polovica respondentov se s predšolsko vzgojo ukvarja  večino delovnega časa.  

Nekaj več kot ena tretjina vprašanih se celotni delovni čas ukvarja s predšolsko vzgojo (to so 

pretežno vzgojiteljice oz. vzgojitelji), ena četrtina vprašanih pa se ukvarja s predšolsko vzgojo  

večino svojega delovnega časa.  Ker so bile v anketo zajete štiri osnovne šole, je podatek, da 

se s predšolsko vzgojo pri svojem delu ne ukvarja dve petini vprašanih, razumljiv. (Slika 2).  

 

10.2.4 Čas ukvarjanja z otroki romskega porekla 

 

Ugotavljali smo, ali se respondenti pri svojem delu ukvarjajo z otroki romskega porekla in če 

se, koliko časa. 

 

 
 

Slika 3: Čas ukvarjanja z  otroki romskega porekla 

 

 

Večino in celoten delovni čas se z romskimi otroki ukvarja četrtina vprašanih; preostalih 

nekaj manj kot desetina pa se približno polovico delovnega časa posveča tej populaciji.  
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Dve petini vprašanih pa se pri svojem delu sploh ne ukvarja z otroki romskega porekla. 

(Slika 3).  

Za interpretacijo raziskovalnih podatkov je pomembno dejstvo, da ima skupaj torej okrog 

tretjina respondentov pomembne interakcije z romskimi otroki; malo več kot polovica pa ima 

na svojem delovnem mestu vsaj nekaj neposrednega stika z romskimi otroki.  

 

10.2.5 Delo izključno na področju predšolske vzgoje 

 

Respondente smo vprašali, koliko jih dela izključno na področju predšolske vzgoje. 

 

Dve petini (40,4 %)  je zaposlenih v ustanovah, v katerih je sedemdeset oseb zaposlenih 

izključno na področju predšolske vzgoje; gre za respondente, ki so zaposleni v vrtcu. Druga 

večja skupina (30,5 %) pa so respondenti zaposlenih  v ustanovi, kjer nihče ne dela na 

področju predšolske vzgoje. Slednji so zaposleni pretežno v šolah, torej v večini učitelji. 

 

Skupina respondentov strokovnjakov za predšolsko vzgojo je torej nekoliko večja kot skupina 

strokovnjakov za osnovnošolsko izobraževanje.  

 

 

Slika 4
35

: Delo izključno na področju predšolske vzgoje 

 

                                                 
35 Iz  prikazanih vrednosti podatkov v  sliki 4  in v tabeli 4 (priloga), kjer so zapisane   tudi frekvence,  se 

razbere, da je 57  respodentov, to je (40,4%) zaposlenih v ustanovah kjer dela približno 70 oseb izključno na 

področju predšolske vzgoje, to so respodenti zaposleni v Vrtcu Kočevje. 43 respodentov, to je (30,5%) pa dela v 

ustanovah kjer ni nobenega zaposlenega izključno  na področju predšolske vzgoje, to so zaposleni na osnovnih 

šolah.  
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10.2.6 Delo respondentov izključno na romski "problematiki" 

 

Respondente smo vprašali, koliko od njih jih dela izključno na področju "romske" 

problematike ". 

 

 
 

Slika 5
36

: Delo izključno na romski "problematiki"  

 

 

Večina respondentov zajetih v raziskavi ni v ustanovah, kjer bi se večina strokovnih delavcev 

ukvarjala izključno z romskimi otroki. V celotnem vzorcu sta le dva respondeta zaposlena v 

ustanovah, v katerih je več kot 11 delavcev, ki  delajo izključno z Romi,  ter eden v ustanovi, 

kjer je takšnih delavcev kar nad 20. Ker v občini Kočevje po naših podatkih ni nobene 

ustanove, ki bi zaposlovala toliko delavcev, ki bi se ukvarjali izključno z Romi, predvidevamo 

da so omenjeni trije respondenti vprašanje bodisi narobe razumeli ali pa se zmotili pri 

izpolnjevanju vprašalnika.  

Večina respondentov (60,3 %) je zaposlena v ustanovah, v katerih je do 7 % strokovnih 

delavcev (oziroma od 0 do 10 oseb) zaposlenih izključno na področju romske "problematike."  

To so učitelji na dveh osnovnih šolah, kjer imajo zaposlenega romskega pomočnika – 

običajno enega ali dva. (Tabela 5). 

 

                                                 
36 Število delavcev, ki se pri svojem delu ukvarjajo izključno z "romsko problematiko" smo v  združili v tri 

razrede in sicer v razred od 0-10 delavcev, razred od 11-20 delavcev in razred nad 20 delavcev. Glej tudi tabelo: 

5 (prilogo  2) 
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10.2.7 Zaposleni: pripadniki romske skupnosti 

 

Respondente smo vprašali, koliko je v ustanovah, kjer so zaposleni, pripadnikov romske 

skupnosti.  

 

Triindvajset zaposlenih (16,3 %) respondentov je v ustanovah, kjer je med zaposlenimi tudi 

eden pripadnik romske skupnosti. Ti so najverjetneje zaposleni na eni od osnovnih šol, na 

kateri imajo zaposleno romsko pomočnico, pripadnico romske skupnosti. Na drugi osnovni 

šoli imajo ravno tako zaposleno romsko pomočnico, ki pa je slovenske narodnosti in poročena 

s pripadnikom romske skupnosti, kot je zapisal eden od respondentov.  

Več kot polovica oz.  54 % respondentov ugotavlja, da v svoji ustanovi nimajo zaposlenega 

nobenega pripadnika romske skupnosti.  

 

Zanimivo je, da je pri preostali tretjini navedeno vprašanje ostalo brez odgovora. Sklepamo 

lahko, da respondenti bodisi ne želijo odgovarjati na vprašanje, ki zadeva etnično pripadnost, 

ali pa se jim zdi vprašanje nerelavantno. 
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Slika 6
37

: Zaposleni: pripadniki romske skupnosti 

 

 

                                                 
37 Iz  prikazanih vrednosti podatkov v sliki 6 in iz tabele 6 (priloga 2) je razvidno, da je 76 respodentov, to je 

(53,9%) zapisalo, da v ustanovah nimajo zaposlenega nobenega pripadnika romske skupnosti. 23 (16,3%) pa jih 

je odgovorilo, da imajo zaposlenega enega pripadnika romske skupnosti.  
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10.3 Mnenja, ocene in stališča respodentov 

10.3.1 Vzroki za odsotnost Romov med zaposlenimi 

 

Od respodentov, ki so napisali, da nimajo zaposlenih pripadnikov romske skupnosti smo 

poskušali izvedeti vzroke za neprisotnost le-teh v njihovih ustanovah. Vprašali smo jih, če ni 

nobenega, zakaj menijo, da  je tako. 

 
 

Slika 7: Vzroki za odsotnost pripadnikov romske skupnosti med zaposlenimi 

 

Med vzroki za to, da se Romi ne zaposljujejo v ustanovah, respondenti najpogosteje (tretjina) 

izpostavljajo dejstvo, da se nihče od njih ni prijavil. Nekaj malo manj kot ena petina 

vprašanih meni, da to ni potrebno, saj je zelo malo romskih otrok vključenih v vrtec; nekaj 

manj kot desetina pa je mnenja, da romski kanditadi v postopku izbire težko konkurirajo 

drugim kandidatom. Desetina vprašanih navaja druge vzroke. (Slika 7). 

 

Kot druge vzroke respodenti navajajo naslednje: 

Eden od odgovorov  je, da "profilov izobrazbe za potrebe zaposlovanja v tem okolju ni."  

"To okolje" lahko razumemo kot okolje pripadnikov romske skupnosti. Kot vzrok je 

navedeno tudi: "da se še nikoli nihče od pripadnikov romske skupnosti ni prijavil na razpis 

delovnega mesta v ustanovi, iz katere prihaja respondent." Respondenti zaposleni v vrtcu 

navajajo, da  trenutno v njihovo enoto ni vpisan noben romski otrok. 

Respondenti razlagajo odsotnost zaposlenih pripadnikov romske skupnosti tudi s tem, da ni 

potreb po tem kadru, da ni predvidena takšne vrste zaposlitev, da je pogoj za zaposlitev 

visoka izobrazba. 
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Eden od respodentov podaja razlago, da kandidati romskega porekla niso ustrezni.  

V eni od ustanov (šoli) je, kot piše respodent, zaposlena gospa
38

, ki je poročena z Romom in 

nudi učencem učno pomoč.  

 

Dejstvo, da večina ustanov, ki delujejo v etnično mešanem okolju, ne zaposluje Romov, 

predstavlja veliko oviro v reprezentiranju potreb romskih otrok in družin v sistemu predšolske 

vzgoje. Vprašanje pa je, ali zavest, da bi zaposlovanje Romov prispevalo k boljšemu 

funkcioniranju izobraževalnih ustanov, obstaja. Relativno velik delež respondentov namreč 

meni, da to bodisi ni potrebno (zato ker ni dovolj romskih otrok v ustanovi, zato tudi ni 

predvidenega delovnega mesta …), ali pa je nemogoče, zlasti zato, ker so romski kandidati 

neustrezni.  (Ob tem se pojavlja vprašanje, ali stališča strokovnih delavcev omogočajo, da se 

v ustrezni meri vključujejo v učni proces tudi romski pomočniki, ki zagotavljajo pomoč 

romskim otrokom.) 

Na drugi strani pa je optimistično dejstvo, da obstaja skupina respondentov, ki ugotavljajo, da 

se romski kandidati ne prijavljajo. Predpostavljamo, da jih med njimi vsaj del misli, da bi bilo 

to možno in/ali zaželeno. 

 

10.3.2 Poznavanje uradnih dokumentov, ki spodbujajo zaposlovanje 
pripadnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje  

 

Respondente smo vprašali, ali poznajo kakšen uradni dokument, ki spodbuja zaposlovanje 

pripadnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje. 

 

 
 

Slika 8:Dokumenti, ki spodbujajo zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti 

 

                                                 
38 Omenjena gospa je  zaposlena v OŠ na delovnem mestu romske pomočnice. 
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Devet desetin respondentov ne pozna nobenega uradnega dokumenta, ki bi spodbujal 

zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje. Le malo manj kot 

ena dvajsetina vprašanih pozna takšen dokument. (Slika 8). 

 

Glede na to, da velika večina zaposlenih v vrtcih in šolah ni seznanjena z nobenim 

dokumentom, ki se nanaša na zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti, se postavlja 

vprašanje, koliko poznajo strateške usmeritve družbe, ki govorijo o položaju Romov pri nas in 

temeljijo na konceptu zagotavljanja enakih možnosti romskih otrok v razvoju in 

izobraževanju. Rezultat je presenetljiv, saj so respondenti v veliki večini strokovni delavci 

vzgoje in izobraževanja, od katerih se pričakuje, da bi takšne dokumente poznali. Od 

strokovnih delavcev šol in vrtcev bi pričakovali, da bodo poznali vsaj Strategijo vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v RS,  od 

vzgojiteljev pa, da bodo poznali tudi relevantna načela Kurikula za vrtce in pa Dodatek h 

kurikulumu za vrtce za delo z otroki Romov.  

 

10.3.3 Politike spodbujanja zaposlovanja pripadnikov romske skupnosti 

 

Respondente smo vprašali, ali ima njihova ustanova politiko spodbujanja zaposlovanja 

pripadnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje. 

 

 

 
 

Slika 9: Politika spodbujanja zaposlovanja Romov 

 

 

Le nekaj manj kot desetina vprašanih skupaj ve, da politika spodbujanja zaposlovanja 

pripadnikov romske skupnosti v njihovi ustanovi obstaja, vendar večina teh bolj pozna 

usmeritve neformalne narave, manj pa formalizirane politike zapisane v dokumentih. 
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Malo manj kot dve tretjini respondentov ne ve, ali politika spodbujanja zaposlovanja 

pripadnikov romske skupnosti na področju predšolske vzgoje v njihovi ustanovi obstaja. 

Dobra četrtina pa trdi, da takšne politike v ustanovi nimajo. (Slika 9). 

 

Tudi poznavanje takšen politike v lastnih institucijah je, kot je razbrati iz podatkov, tuje kar 

dvema tretjinama respondentov. Ponovno se postavlja vprašanje, kako to, da osem let od 

sprejetja Strategije
39

 večina strokovnih delavcev v izobraževanju ne pozna vsaj usmeritev tega 

ključnega nacionalnega dokumenta, če ne že politik, ki so zajete v specifične dokumente na 

obeh področjih – predšolske vzgoje in OŠ. Pričakovali bi poznavanje vsaj politike 

spodbujanja romskih asistentov v slovenskih vrtcih in šolah, ki se je v obdobju od sprejetja 

tega dokumenta najbolj uveljavila v izobraževalnih ustanovah.  

 

10.3.4 Izobraževanje o nediskriminatornem delovanju 

 

Respondente smo vprašali, ali  so se  v obdobju zadnjih treh let udeležili izobraževanja na 

temo o različnosti, medkulturnem dialogu, integraciji otrok romskega porekla, 

nediskriminaciji ipd. 

 

 
 

Slika 10: Izobraževanje o nediskriminatornem delovanju 

 

Štiri petine respondentov se v zadnjih treh letih ni udeležilo nobenega izobraževanja o 

različnosti, medkulturnem dialogu, intergraciji otrok romskega porekla, nediskriminaciji ipd., 

medtem ko se je nekaj manj kot petina respondentov takšnega izobraževanja udeležilo.  

(Slika 10).  

 

                                                 
39 Na tem mestu je mišljena Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004). 
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Glede na rezultate slabega poznavanja dokumentov in politike spodbujanja zaposlovanja 

pripadnikov romske skupnosti, ki so razvidni iz odgovorov na predhodna vprašanja, menim, 

da je nujno potrebno v institucijah, kot so vrtci in šole, organizirati več izobraževanja, ki 

zadeva tako vprašanja romskih otrok v šoli kot tudi širšo tematiko medkulturnosti. Tudi zaradi 

vse večjega preseljevanja družin in otrok iz tretjih držav je nujna boljša usposobljenost 

strokovnih delavcev na navedenih področjih.  

 

10.3.5 Kriteriji za sprejem otrok v vrtce 

 

Respondente smo vprašali, kako dobro poznajo kriterije, po katerih vrtec v njihovi občini 

sprejema otroke. 

 

 
 

Slika 11: Kriteriji sprejemanja otrok v vrtec 

 

 

Le ena desetina vprašanih kriterije za sprejem otrok v vrtec zelo dobro pozna; dve tretjini  

respondentov jih pozna približno ali dokaj dobro, ena četrtina pa jih ne pozna. (Slika 11).  

 

Glede na to, da dve tretjini vprašanih ne pozna ali le delno pozna kriterije za sprejem v vrtce, 

predpostavljamo, da so slabo seznanjeni tudi s postopkom sprejema, ki zagotavlja prednostno 

obravnavo oziroma prednostni sprejem otrok. Strokovni delavci slabo poznajo problematiko 

akumuliranja dejavnikov tveganja pri romskih otrocih, pri katerih gre za dvojezičnost, otroci 

imajo pogosto posebne (učne) potrebe ter revščino oziroma socialno ogroženost; zadnja 

dejavnika sta namreč med kriteriji za prednostni sprejem večine slovenskih občin. 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 67 

Ozaveščenost o navedenem je šibka. Očitno gre za nepoznavanje zakonodaje in drugih 

dokumentov, ki zagotavljajo posebno obravnavo otrok Romov pri sprejemu v vrtec.  

 

10.3.6 Podrobno poznavanje kriterijev sprejema otrok v vrtec 

 

Respondente smo vprašali: kakšni so bili oziroma so kriteriji sprejema otrok v vrtec v njihovi 

občini v tem  šolskem letu.
40

 Respondenti so lahko označili vse kriterije, ki jih poznajo. 
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Slika 12
41

: Kriteriji sprejema otrok v vrtec v šolskem letu 2010/11 

 

 

Velik odstotek vprašanih, to je nekaj več kot dve petini, ponovno potrjuje, da ne ve, kakšni so 

bili kriteriji sprejema otrok v vrtec v občini. Približno ena tretjina vprašanih ve, da imajo pri 

sprejemu v vrtec prednost socialno ogroženi otroci. Približno po ena četrtina vprašanih pa  

meni, da imajo prednost tisti, ki imajo stalno bivališče v občini Kočevje, da imajo prednost 

otroci s posebnimi potrebami, da je vpis potekal po vrstnem redu prijav in da so prednost 

imeli otroci z obema zaposlenima staršema. (Slika 12).  

Med respondenti, ki poznajo kriterije, jih je večina izbrala dva do tri kriterije. Seznam 

kriterijev, ki jih respondenti poznajo, odraža poznavanje dejanskih kriterijev občinskega 

                                                 
40 Mišljeno je šolsko leto 2010/2011, v katerem je bil izveden anketni vprašalnik. 
41 Iz  prikazanih vrednosti podatkov v sliki 12  in v tabeli 12 (priloga 2) je razvidno, da so  respodenti imeli 

možnost izbrati (obkrožiti) trditve oz. odgovore, ki so veljali za njih oziroma s katerimi so se strinjali. V tabeli 

smo označevali z besedo (da) število (frekvenco) tistih, ki so to trditev izbrali in z besedo (ne), tiste, ki trditve 

niso izbrali. Za zapisane trditve v celoti glej tabelo 12 (priloga 2). Za celotno obliko trditev glej legendo pri 

tabeli 12 (priloga 2).  
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pravilnika. Ti dajejo poleg dveh zakonsko določenim kriterijev »socialne ogroženosti« ter 

kriterija »posebnih potreb«  (Zakon o vrtcih, 1996) sorazmerno visoko vrednost (točkovanje) 

tudi kriterijema »stalnega bivališča« ter »zaposlenosti staršev«.  

 

Zanimivo je, da je nekaj več kot pet odstotkov vprašanih mnenja, da imajo prednost pri vpisu 

otroci romskega porekla; etnična pripadnost namreč v občinskih merilih ne nastopa kot 

osnova prednostnega sprejema v vrtce (čeprav bi strateški dokumenti in politike zagotavljanja 

enakih možnosti to omogočale).  

 

10.3.7 Zakon o vrtcih – poznavanje določbe, ki se nanaša na romske 
otroke  

 

Repondente smo vprašali, ali poznajo določbe Zakona o vrtcih, ki se nanašajo na otroke 

romskega porekla. 

 

 
 

Slika 13: Določbe, ki se nanašajo na otroke romskega porekla  

 

Malo manj kot štiri petine respondentov ne pozna nikakršne določbe Zakona o vrtcih, ki bi se 

nanašala na otroke romskega porekla. Le malo manj kot ena desetina to določbo pozna. (Slika 

13).  

 

Rezultat kaže na nepoznavanje zakonskega okvira, ki zagotavlja romskim otrokom specifično 

in prednostno obravnavo, z namenom doseči boljše možnosti za njihov razvoj in učenje. 

Glede na to, da je v vzorcu okrog dve petini vzgojiteljic oziroma strokovnih delavcev vrtca, bi 

pričakovali, da bi večina poznala vsaj eno določbo.  
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10.3.8 Razlogi za doseganje slabih rezultatov romskih otrok na testiranjih 

  

Respodente smo vprašali, kateri so po njihovem mnenju razlogi, da otroci romskega porekla 

pri testiranju sposobnosti dosegajo slabe rezultate. Izbirali so lahko med  osmimi odgovori, 

in sicer tako, da so imeli možnost označiti do štiri trditve oziroma vzroke. 
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Slika 14: Razlogi za slabe rezultate na testiranjih  

 

V sliki 14 so prikazani deleži trditev, ki so bile izbrani s strani respondentov med prvimi 

štirimi; na osnovi navedenih deležev je razviden prioritetni rang posamezne trditve. Na prvem 

mestu je mnenje, da otroci romskega porekla pri testiranju sposobnosti dosegajo slabe 

rezultate, ker le-ti izhajajo iz socialno prikrajšanega okolja, ki jim ne zagotavlja ustreznih 

vzgojnih in izobraževalnih vzpodbud (naveden vzrok je izbralo kot pomemben kar za 84 

odstotkov respondentov). Na drugem mestu je trditev, da imajo starši romskega porekla nizka 

pričakovanja in ne podpirajo izobraževanja svojih otrok, kar meni skoraj dve tretjini 

vprašanih.  

Približno tri petine vprašanih meni, da jezikovni razvoj pri otrocih romskega porekla ni na 

tako visoki ravni kot pri ostalih otrocih.  

Malo več kot polovica vprašanih je mnenja, da slovenski testi pri njih ne pokažejo pravih 

rezultatov, saj je zanje slovenščina drugi jezik. 
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Ena petina vprašanih jih meni, da dajo starši romskega porekla otrokom vedeti, da je 

testiranje nepomembno, saj jih bodo skušali uvrstiti v šole s prilagojenim programom, kjer 

bodo deležni boljše podpore.  

 Malo več kot ena sedmina vprašanih trdi, da testi merijo v glavnem sposobnosti večinskih 

slojev družbe ter pretežno logično-analitične sposobnosti. 

Samo slaba desetina vprašanih jih meni, da slovenski izvajalci testov ne znajo vzpostaviti 

takšnega odnosa z otroki romskega porekla, da bi ti čutili, da se lahko svobodno izražajo.  

Najmanj vprašanih, to je 2%, pa meni, da izvajalci uporabljajo zastarele teste in instrumente 

ugotavljanja sposobnosti. 2,1 % vprašanih na to vprašanje ni odgovorilo
42

. (Slika 14).   

 

10.3.8.1 Pripisovanje odgovornosti za doseganje slabih rezultatov  

 

Ker nas je zanimalo, ali se respondenti v večini primerov nagibajo k interpretaciji vzrokov, ki 

so »na strani« Romov ali k vzrokom, ki so povezani z načinom in instrumenti testiranja, smo 

iz možnih trditev naredili dve podskupini. V prvi podskupini smo imeli trditve, ki pripisujejo 

»odgovornost« oziroma vzrok bodisi socialni prikrajšanosti romskega okolja bodisi 

nemotiviranosti staršev romskega porekla ali slabemu jezikovnemu razvoju romskih otrok. V 

drugi podskupini pa so trditve, ki odgovornost za slabe rezultate otrok romskega porekla 

pripisujejo testom oziroma pogojem testiranja kot na primer slabemu znanju slovenščine pri 

romskih otrocih, ki jih ovira pri doseganju dobrih rezultatov, zastarelosti testov ali ne 

vzpodbudnemu odnosu izvajalcev testov in preveliki pozornosti merjenja zgolj logično-

analitičnih sposobnosti.   

 

                                                 
42 Brez odgovora (b.o.) ne pomeni, da respondenti niso odgovorili, temveč da je bilo vprašanje v celoti 

neizpolnjeno ali neveljavno. Ker je pri vseh osmih možnih trditvah enak 2,1 odstotek,  lahko razumemo, da isti 

odstotek respondentov ni izpolnil tega vprašanja ali pa je bil odgovor neveljaven. Isto je pri vprašanju 16. 
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Slika 15
43

: Odgovornost za slabe rezultate na testiranjih 

 

Kot je razvidno iz slike 15 se je dobra četrtina vprašanih  strinjala s trditvami, ki pripisujejo 

odgovornost Romom oziroma dejavnikov, ki izvirajo iz njihovega življenja (le petina 

vprašanih ni izbrala izmed teh trditev). Samo ena desetina vprašanih pa se je strinjala s 

sklopom trditev, ki odgovornost za slabe rezultate otrok romskega porekla pripisujejo testom 

oziroma pogojem (medtem ko se dve petini respondentov za ta sklop trditev ni odločilo) 

(Slika 15). 

  

Večina vprašanih, torej z izbiro zgoraj navedenih trditev, pripisuje odgovornost pripadnikom 

romskega porekla oziroma zaznava vzroke, ki se nanašajo nanje. Prevladuje predstava, da je  

vzroke za neuspešnost romskih otrok iskati v njihovem nespodbudnem družinskem okolju, 

vključno s pomanjkanjem aspiracij družinskih članov ter nezadostnih sposobnostih romskih 

                                                 
43 Iz prikazanih vrednosti v sliki 15  in tabeli 15 (priloga 2) je razvidno, da so  Respodenti  pri vprašanju 15.1. 

imeli možnost izbrati za njih najpomembnejšo trditev ali vzrok,  da romski otroci na testiranjih dosegajo slabe 

rezultate (pri vprašanju 15 so lahko med naštetimi osmimi vzroki izbrali do štiri vzroke). Trditve oz. vzroke, ki 

pripisujejo odgovornost za slabe rezultate na testiranju Romom, to so trditve: (b,d,f,h) socialno okolje, starši, 

jezikovni razvoj, nizka pričakovanja staršev,  smo združili in jih poimenovali kot razred: Romi 

"odgovornost". Trditve oz. vzroke, ki pripisujejo odgovornost testom to so trditve: (a,c,e,g) slovenski testi, 

zastareli testi, odnosi pri testiranju, merjenje pretežno logično-analitičnih sposobnosti,  pa smo 

poimenovali razred: testi "odgovornost". Respodetni so v (28,5%) izbrali tiste trditve, ki pripisujejo večjo mero 

odgovornosti za slabe rezultate  na testiranjih Romom, kar je v grafu oziroma sliki 15, označeno z besedo (da). 

Le (10%) pa tistim trditvam, ki pripisujejo slabe rezultate na testiranjih testom. Tistih, ki se niso odločili za 

trditve "Romi-odgovornost" je bilo 20,4% in so označeni v grafu besedo (ne). Tistih, ki se niso odločili za trditve 

testi- "odgovornost" je bilo 38,9%.  
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otrok. Le manjši del vprašanih zaznava tudi možnost neustreznosti metod prepoznavanja 

sposobnosti ter problematičnost njihove univerzalne uporabe, saj so testi prilagojeni za 

testiranje otrok večinskega prebivalstva (srednjega sloja). 

 

10.3.9 Vzroki za nizko vključenost otrok romskega porekla v vrtec 

 

Respondente smo vprašali, kateri so po njihovem mnenju vzroki za nizko vključenost romskih 

otrok v vrtec njihove občine. Med desetimi navedenimi trditvami so imeli možnost izbrati do 

pet možnih vzrokov. 
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Slika 16: Vzroki nizke vključenosti v vrtec 

 

Slika 16 prikazuje deleže trditev, ki so jih izbrali: torej kategorijo »je izbral«. Kot je razvidno, 

se na prvem mestu (pri približno treh četrtinah respondentov) pojavlja trditev, da je v vrtcih 

malo otrok romskega porekla, ker starši romskega porekla niso zainteresirani za vrtce, saj 

izobraževanje zanje ni vrednota.  

Na drugem mestu je stališče (dveh  tretjin respondentov), ki menijo, da starši romskega 

porekla verjamejo, da je za otroka najbolje, da odrašča pri materi. Na tretjem mestu pa je 

trditev, ki je bila izbrana pri nekaj manj kot polovici respondentov, da je starše romskega 

porekla strah, da se bodo otroci v neromskem okolju počutili slabo.  
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Slabi dve petini respondentov meni, da vrtci in druge organizacije ne osveščajo staršev 

romskega porekla dovolj o nujnosti zgodnje vključitve njihovih otrok v institucionalno 

predšolsko vzgojo.  

Več kot četrtina respondentov meni, da se vrtci in ključne osebe v občini ne potrudijo dovolj, 

da bi približali program vrtca otrokom in staršem romskega porekla ter jim dali vedeti, da 

so zaželeni.  

Četrina vprašanih trdi, da je vzrok, da je v vrtec vključenih malo otrok romskega porekla ta, 

da država ne spodbuja dovolj ustanavljanja oddelkov za otroke romskega porekla.   

Skoraj četrtina vprašanih je mnenja, da Romi ne želijo izolirati svojih otrok od drugih 

romskih otrok v naselju. 

Približno šestina vprašanih meni, da ni interesa za odpiranje oddelkov za otroke romskega 

porekla, saj ni veliko vzgojiteljic, ki bi delale s to populacijo.  

Sledi trditev ene sedmine vprašanih, da občina nima interesa, da bi bili otroci romskega 

porekla vključeni v vrtec, saj mora zanje plačevati polno ceno, ker so največkrat oproščeni 

plačila.  

Najmanj respondentov, slaba sedmina, pa se strinja s trditvijo, da je v vrtec vključenih malo 

otrok romskega porekla, ker starši romskega porekla niso zainteresirani za vrtce, saj 

praviloma želijo, da so njihovi otroci vpisani v šole s prilagojenim programom. 1,4 % je bilo 

kategorije brez odgovora (b.o.). 

 

10.3.9.1 Pripisovanje odgovornosti za nizko vključenost  

 

Nadalje nas je zanimalo, ali se respondenti v večini primerov nagibajo k interpretaciji 

vzrokov, ki so »na strani« Romov, ali k vzrokom, ki so povezani z načinom delovanja države 

– občine ali vrtca. Iz možnih trditev smo naredili dve podskupini; v prvi podskupini smo imeli 

trditve, ki pripisujejo odgovornost bodisi zaradi strahu, nezainteresiranosti za vrtec ali želji 

staršev romskega porekla, da vpišejo otroke v šole s prilagojenim programom. V drugi 

podskupini pa smo imeli trditve, ki odgovornost za nizko vključenost otrok romskega porekla 

pripisujejo bodisi delovanju in politikam države in občine, lokalni skupnosti bodisi slabemu 

interesu za delo z romskimi otroki v vrtcih. 
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Slika 16.1: Odgovornost za nizko vključenost v vrtec 

 

 

Iz slike 16.1.
44

 je razvidno, da tudi pri tem vprašanju prevladujejo odgovori, ki pripisujejo 

odgovornost za nizko vključitev otrok romskega porekla v vrtce Romom. Dobra petina 

vprašanih se strinja s trditvami, ki pripisujejo odgovornost bodisi zaradi strahu, 

nezainteresiranosti za vrtec ali želji staršev romskega porekla, da vpišejo otroke v šole s 

prilagojenim programom. Več kot četrtina respondentov ni izbrala teh trditev. 

Le dobra desetina respondentov pa pripisuje odgovornost za nizko vključenost otrok 

romskega porekla v vrtce raznim drugim vplivom, kot so delovanju in politikam države in 

občine, lokalni skupnosti ali slabemu interesu za delo z romskimi otroki v vrtcih. 

Sproža se vprašanje, ali so strokovni delavci, ki vidijo glavni vzrok v nezainteresiranosti 

Romov za vrtec in v njihovih neustreznih stališčih do vzgoje otrok in vrtca, dejansko 

motivirani za njihovo večjo vključevanje v institucionalno vzgojo ter promoviriranje le-tega v 

svojih ustanovah in lokalnem okolju.  

                                                 
44 Iz prikazanih vrednosti v sliki 16.1 in tabeli 16.1 (priloga 2) so Respodenti  pri vprašanju 16.1. imeli  možnost 

izbirati za njih najpomembnejšo trditev ali vzrok odgovornosti za nizko vključenost romskih otrok v vrtec, (pri 

vprašanju 16 so lahko med desetimi trditvami (vzroki) izbrali do pet vzrokov. Trditve (vzroke), ki pripisujejo 

odgovornost za nizko vključenost romskih otrok v vrtce Romom, to so trditve: (a,c,e,g,i)- odraščanje pri 

materah, izobraževanje ni vrednota, strah staršev, izolacija, šole s p.p. , smo združili in jih poimenovali kot 

razred : Romi "odgovornost" . Trditve oz. vzroke, ki pripisujejo odgovornost drugim (delovanju države, občine 

ipd.) , to so trditve (b,d,f,h,j)- ni interesa občine, osveščanje, interes dela z romskimi otroki, ne spodbuda 

države, ne dovolj truda pa smo združili v razred: drugi "odgovornost". Respodenti so v (22,4%) izbrali tiste 

trditve, ki pripisujejo "odgovornost" Romom in so v grafu oziroma sliki 16.1. označeni z besedo (da). 11,9% pa 

je bilo trditev, ki pripisujejo "odgovornost" za nizko vključenost romskih otrok v vrtce drugim. Tistih, ki se niso 

odločili za trditve, ki pripisujejo odgovornost Romom je bilo 26,6% in so v sliki (grafu) označeni z besedo (ne). 

Tisti, ki se niso odločili za trditve, ki pripisujejo "odgovornost" drugim pa je bilo 37, 4%.  
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Respondenti namreč v bistveno manjši meri prepoznavajo (in priznavajo) težave, ki izhajajo 

iz (potencialne) nezainteresiranosti državnih in občinskih oblasti in strokovnih delavcev za 

večje vključevanje romskih otrok ter neuveljavljanja učinkovitih ukrepov. Nekritičnost 

strokovnih delavcev in njihova nezmožnost prepoznavanja sistemskih in institucionalnih ovir 

prav tako nakazuje nizek potencial za spreminjanje stanja v smeri večjega vključevanja 

romskih otrok.  

10.3.10 Spremembe v Zakonu o vrtcih, Zakonu o Romih 

 

Respondente smo vprašali: Kaj bi se moralo spremeniti v Zakonu o vrtcih ali Zakonu o 

Romih.  Na voljo je bilo devet možnosti in respondenti so lahko izbrali vse tiste, ki so veljali 

za njih 
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Slika 17: Možne zakonske  spremembe  

 

V sliki 17 je razvidno, da imata med spremembami zakonodaje daleč največjo prioriteto dve 

možnosti: ustanavljanje alternativnih programov ter zaposlovanje romskih pomočnikov. 

Skoraj dve tretjini respondentov meni, da bi se v Zakon o vrtcih ali Zakon o Romih moralo 

vnesti zakonske spodbude za ustanavljanje alternativnih programov, zlasti oddelke 

prilagojene potrebam Romov, npr. krajše programe v naselju Romov, pripravljalne oddelke za 

vstop v šolo. Na drugem mestu je predlog, ki ga podpira malo več kot polovica respondentov, 

ki menijo, da bi bilo potrebno v navedeni zakonodaji sistematizirati delovno mesto romskih 
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pomočnikov in zakonsko urediti njihov status kot rednih strokovnih delavcev vrtcev na 

območju Romov.  

Ostali predlogi so bili bistveno manj pogosto izbrani. Ena petina jih meni, da bi bilo treba 

zakonsko določiti ukrepe pozitivne diskriminacije, ki bi omogočili lažji dostop kandidatom 

romskega porekla za študij predšolske vzgoje na srednji ter univerzitetni ravni. Približno ena 

sedmina respondentov je navedla, da bi bilo potrebno določiti kvoto zagotovljenih mest v 

vrtcih za otroke romskega porekla v vrtcih. Ena osmina vprašanih se je odločila za  

»rahljanje« togih in zastarelih zdravstveno-higienskih pravil ter nekaterih standardov notranje 

opreme, ki sedaj ovirajo ustanavljanje novih predšolskih oddelkov oziroma vrtcev. Z manj kot 

desetino si sledita trditvi respondentov, in sicer: nič od navedenega, sedanja zakonodaja je 

povsem ustrezna, in druga, vnesti člen, po katerem mora etnična sestava zaposlenih 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ustrezati etnični sestavi otrok v vrtcu. 

Le 3,5 % respondentov se je odločilo, da bi bilo potrebno v zakonodajo vnesti določbo, da 

imajo otroci romskega porekla v vrtcih na območju Romov prednost pri sprejemu. 2,8 % 

respondentov pa je navedlo druge predloge za spremembo obstoječe zakonodaje Zakona o 

vrtcih in Zakona o Romih. (Slika 17).  

 

Drugi predlogi repondentov  pa so naslednji:  

"Zakonsko pogojiti obisk predšolskih in šolskih otrok v zavodih s prejemom socialne 

pomoči."  

"Vedenje
45

 romskih staršev, da imajo enake dolžnosti kot vsi ostali državljani, ne samo 

pravice." 

 "Zakonsko določiti Rome kot enakovredne državljane, ki imajo enake pravice in dolžnosti 

kot vsi ostali."  

"Ustanavljanje vrtcev v romskih naseljih." 

 

10.3.11 Možne strategije in naloge vrtcev 

 

Respondente smo vprašali, katere od naštetih strategij in nalog bi morali izpeljati oziroma 

uvesti vrtci. Na voljo je  bilo petnajst predlogov strategij in nalog, respondenti so imeli 

možnost izbrati do pet strategij.  

 

                                                 
45 Vedenje tu lahko pomeni, kot da bi morali straši vedeti o enakih dolžnostih  in pravicah. Ne vemo natančno, 

kaj je s tem predlogom mislil respondent, vsekakor pa se nanaša na večjo odgovornost romskih staršev. 



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 77 

36,9

5,7

18,4
23,4

50,4

21,3

32,6
28,4

35,5

45,4

10,6
16,3

26,227,727,0

0

10

20

30

40

50

60
p

re
p

o
zn

av
an

je

o
gr

o
že

n
o

st

sp
o

d
b

u
ja

n
je

ko
m

p
et

en
ce

sl
o

ve
n

sk
i j

ez
ik

m
at

er
in

 je
zi

k

m
ed

ku
lt

.v
zg

so
d

el
o

va
n

je

sv
et

o
va

n
je

p
ro

žn
e 

o
b

lik
e

in
et

rd
is

c.
 t

im
i

so
d

el
o

va
n

je

p
ro

st
o

v.
 d

el
o

iz
b

o
lj.

 s
o

d
.

o
b

č.
  m

r

o
d
st
o
tk
i

 
 

 Slika 18: Možne strategije in naloge 

 

Malo več kot polovica vprašanih se strinja s trditvijo, da bi vrtci morali izvajati prilagojene 

oblike učenja slovenskega jezika za starše in otroke romske skupnosti, npr. v njihovi 

soseski; igralne urice za otroke v popoldanskem času in podobno. Na drugem mestu je slaba 

polovica respondentov, ki menijo, da bi bilo potrebno uvesti prožne oblike predšolske vzgoje 

– nekaj ur na dan, nekaj dni v tednu ipd., in druge prilagojene programe za otroke 

romskega porekla in njihove družine. Sledi predlog približno dveh petin vprašanih, da bi 

vrtci morali uvesti zgodnje prepoznavanje motenj in razvojnih zaostankov za vse otroke. 

Približno tretjina jih meni, da bi morali vrtci  nuditi staršem otrok romskega porekla tudi 

svetovanje in družinsko podporo in  izvajati medkulturno vzgojo s poudarkom na 

ohranjanju kulturne identitete otrok. Sledita trditvi približno dveh sedmin respondentov, ki 

pravita, da bi bilo potrebno uvesti romskim staršem prilagojene oblike sodelovanja – tudi v 

romski skupnosti in izboljšati sodelovanje s starši, predstavniki romske skupnosti in 

kulturnimi organizacijami. 

Približno četrtina vprašanih je mnenja, da bi bilo potrebno izboljšati sodelovanje z občinskimi 

partnerji in ustvarjati občinsko mrežo, ki bo skrbela za socialno vključevanje Romov v 

občini, uporabiti prostovoljno delo študentov in drugih oseb pri delu z otroki romskega 

porekla in okrepiti zlasti kompetence otrok romskega porekla, potrebne za vstop v osnovno 

šolo. Približno ena petina jih meni, da bilo potrebno zagotoviti podporo otrokom romskega 

porekla tudi pri uporabi maternega jezika v vrtcu in uvesti individualne načrte spodbujanja 

otrokovega razvoja za ogrožene otroke. Približno ena šestina respondentov se strinja s 

trditvijo, da bi bilo potrebno ustvariti sodelovanje z nevladnimi organizaciji, ki se ukvarjajo z 
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Romi. Le  približno ena desetina jih je mnenja, da bi morali uvesti interdisciplinarne time 

strokovnjakov in institucij, ki bi presegali ločenost delovanja strokovnjakov na področju 

»romske problematike«. In nazadnje se jih je le približno ena šestnajstina mnenja, da bi 

morali uvesti postopke individualne ocene ogroženosti v razvoju za vse otroke. (Slika 18). 

10.3.12 Ukrepi na področju izobraževanja strokovnih delavcev in 
izobraževanja Romov 

 

Respondente smo vprašali, v  kolikšni meri se strinjajo z  naštetimi  ukrepi na področju 

izobraževanja strokovnih delavcev in na področju izobraževanja Romov. Stopnjo strinjanja ali 

nestrinjanja smo dobili na podlagi petstopenjske lestvice (od ena do pet), in sicer s trditvami: 

sploh se ne strinjam, ne strinjam se, se ne morem odločiti, strinjam se, v celoti se strinjam. 

Trditev sploh se ne strinjam je bila ocenjena s stopnjo 1, trditev v celoti se strinjam pa s 

stopnjo 5. Na voljo so imeli sedem predlogov ukrepov.  
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Slika 19
46

: Možni ukrepi na področju izobraževanja strokovnih delavcev 

 

 

Iz podatkov prikazanih (slika 19) lahko razberemo, da se respondenti v povprečju (najbolj) 

strinjajo s trditvama, da bi bilo treba dvigniti zahtevano stopnjo izobrazbe za romske 

pomočnike s poklicne na srednješolsko raven ter uvesti posebni  študijski modul Romi in 

njihova kultura v okviru študijskega programa predšolska vzgoja, ki bi bil obvezen za 

                                                 
46 Vrednosti podatkov so v poglavjih od 10.19 do 10.23 prikazane v povprečju, ki smo ga izračunali tako, da smo 

vse odgovore (stopnje strinjanja, možnih je bilo pet stopenj strinjanja) sešteli in jih delili s številom veljavnih 

odgovorov. Tako smo za posamezno trditev dobili povprečje strinjanja. Več lahko razberemo iz tabele 19 

(priloga 2). Vrednosti podatkov  v tabelah : 20, 21, 22 in 23 so prikazane na isti način.  
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vzgojiteljice, ki se zaposlujejo v vrtcih na področju romskih skupnosti. Sledijo trditve, pri 

katerih je stopnja strinjanja bliže sredini lestvice:  da se mora prenesti izobraževanje romskih 

pomočnikov iz centrov za poklicno izobraževanja v sistem rednega izobraževanja strokovnih 

delavcev vrtca,  uvesti posebne študijske programe za izobraževanje vzgojiteljice/vzgojitelje 

romskega porekla ter določila pozitivne diskriminacije, ki bi omogočila kandidatom romskega 

porekla lažji vpis v program vzgojiteljske šole ali pedagoške fakultete. V najmanjši meri pa 

soglašajo, da bi bilo treba določiti kvoto zagotovljenih mest na srednji vzgojiteljski šoli in 

pedagoški fakulteti za študente kandidate romskega porekla in da bi bilo treba vključiti 

izbirne predmete Romski jezik/romska kultura/medkulturno sožitje v redne študijske programe 

predšolske vzgoje na srednji in univerzitetni ravni za vse. 
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Slika 19.1: Stopnja strinjanja z ukrepi 

 

 

Kot je razvidno iz slike 19.1 se je s trditvijo, da je potrebno uvesti posebni  študijski  modul 

Romi in njihova kultura … bodisi v celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 61,7 % respondentov, 

13,4 % respondentov se sploh se ne strinja ali ne strinja, medtem ko se 19,9 % respondentov  

ne more odločiti; brez odgovora  je 5 % respondentov.  

Z drugo trditvijo: vključiti izbirne predmete … 

se je v celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 36,9 % respondentov, sploh se ne strinja in ne 

strinja se skupaj 38,3 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 20,6 % 

respondentov, brez odgovora pa je bilo 4,3 % respondentov.  
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Tretja trditev, ki je bila: uvesti posebne študijske programe … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 52,5 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 25,5 % 

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 17 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 

5 % respondentov.  

Pri četrti trditvi: prenesti izobraževanje romskih pomočnikov … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 50,3 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 14,9 % 

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 30,5 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 4,3 % respondentov.  

Pri peti trditvi: dvigniti zahtevano stopnjo izobrazbe … se je v celoti strinjalo ali strinjalo 

skupaj 71,7 %  respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja skupaj 9,9 %  respondentov, se 

ne morem odločiti je obkrožilo 14,9 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 3,5 % 

respondentov.  

Pri šesti trditvi: uvesti določila pozitivne diskriminacije … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 41,1 %  respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 31,9%  

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 22,7 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 4,3% respondentov.  

Pri zadnji sedmi trditvi, ki se glasi: določiti kvoto zagotovljenih mest … se je v celoti 

strinjalo ali strinjalo skupaj 35,5 %  respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 

36,9%  respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 24,1 % respondentov, 

brez odgovora pa je bilo 3,5 % respondentov.  

 

Če povzamemo: zanimivo je, da je za respondente najpomembneje dvigniti stopnjo izobrazbe 

romskih pomočnikov (in jo vključiti v sistem rednega izobraževanja),  obenem pa ne bistveno 

manj podpirajo ukrepe, s katerimi bi se pravzaprav ta možnost sistemsko podprla – olajšan 

vpis v izobraževalne ustanove ter kvoto »rezerviranih« mest. Pri izobraževanju bodočih 

vzgojiteljic se najbolj nagibajo k posebnem študijskem modulu – za tiste, ki delajo z 

romskimi otroki ali za romske kandidatke – bodoče vzgojiteljice; manj pa se zavzemajo za 

možnost izbirnega predmeta.   

 

10.3.13 Ukrepi za povečevanje nadzora 

 

Respondente smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo z ukrepi, ki povečujejo nadzor. Stopnjo 

strinjanja so določali za osem predlogov ukrepov za povečevanje nadzora. Stopnjo strinjanja 
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ali nestrinjanja smo dobili na podlagi petstopenjske lestvice (od ena do pet), in sicer s 

trditvami: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, se ne morem odločiti, strinjam se, v celoti se 

strinjam. Trditev sploh se ne strinjam je bila ocenjena s stopnjo 1, trditev v celoti se strinjam 

pa s stopnjo 5.  
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Slika 20: Možni ukrepi za povečevanje nadzora 

 

Iz podatkov prikazanih (slika 20) lahko razberemo, da se respondenti v povprečju (najbolj) 

strinjajo s trditvami, da bi bilo treba uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov, ki bodo bolj 

spremljali razvoj vsakega romskega predšolskega otroka, njegovo vključenost v vrtec in šolski 

uspeh, nadalje preverjati, ali imajo socialno in kulturno prikrajšani otroci res prednost pri 

sprejemu v vrtec in uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov, ki bodo bolj proaktivno 

spremljali vključenost otrok v vrtec, šolo. Sledijo trditve, pri katerih je stopnja strinjanja bliže 

sredini lestvice: uvesti nadzor nad morebitnim neutemeljenim razvrščanjem otrok v 

prilagojene programe, nadalje uvesti nacionalno inšpekcijsko telo, ki bo spremljalo 

uresničevanja zakonodaje in nacionalnih dokumentov o Romih in uvesti strožji nadzor nad 

izvajanjem zakonsko določenih meril/kriterijev za sprejem romskih oz. vseh otrok v vrtec. V 

najmanjši meri pa se soglašajo, da bi bilo potrebno uvesti strožji nadzor nad zapiranjem 

vrtcev oz. oddelkov z romskimi otroki in sankcionirati kršitelje in uvesti interdisciplinarno 

telo, ki bo nadzorovalo in preprečevalo velik osip otrok romskega porekla v vrtcih. 
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Slika 20.1: Stopnje strinjanja z ukrepi za povečevanje nadzora 

 

Kot je razvidno iz slike 20.1 se je s trditvijo: da bi bilo potrebno uvesti nacionalno 

inšpekcijsko telo … v celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 39 % respondentov, 20,5 % 

respondentov se sploh se ne strinja ali ne strinja, medtem ko se 35,5 % respondentov  ne 

more odločiti; brez odgovora  je 5 % respondentov.  

Pri drugi trditvi: potrebno bi bilo uvesti interdisciplinarne time … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 66 %  respondentov, ne strinja se 14,2 %  respondentov, se ne morem odločiti 

je obkrožilo 14,9 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 5 %  respondentov. Nihče ni 

obkrožil možnosti odgovora sploh se ne strinjam.  

Pri tretji trditvi: potrebno bi bilo uvesti strožji nadzor nad izvajanjem … se je v celoti 

strinjalo ali strinjalo skupaj 42,6 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 

23,4 %  respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 30,5 % respondentov, brez odgovora 

pa je bilo 3,5 %  respondentov.  

Pri četrti trditvi: potrebno bi bilo uvesti strožji nadzor nad zapiranjem vrtcev oz. oddelkov 

… se je v celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 44,0 %  respondentov, sploh se ne strinja in ne 

strinja se skupaj 25,6 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 25,5 % 

respondentov, brez odgovora pa je bilo 5,0 %  respondentov.  

Pri peti trditvi: potrebno bi bilo uvesti interdisciplinarno telo … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 43,3 %  respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 24,8 %  

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo  26,2 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 5,7 %  respondentov.  
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Pri šesti trditvi: potrebno bi bilo preverjati, ali imajo socialno in kulturno … se je v celoti 

strinjalo ali strinjalo skupaj 63,9 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 

12 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 19,9 % respondentov, brez odgovora 

pa je bilo 4,3% respondentov. 

Pri sedmi trditvi: potrebno bi bilo uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov … se je v 

celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 63,2 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se 

skupaj 9,9 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 21,3 % respondentov, brez 

odgovora pa je bilo 5,7 % respondentov.  

Pri zadnji osmi trditvi: potrebno bi bilo uvesti nadzor nad morebitnim neutemeljenim … se 

je v celoti strinjalo ali strinjalo skupaj  58,9 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja 

se skupaj 16,3 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 20,6 % respondentov, brez 

odgovora pa je bilo 4,3 % respondentov.  

 

Zelo zanimivo je, da se pri ukrepih, ki povečujejo nadzor, respondenti v največji meri 

zavzemajo ravno za ukrep uvajanja interdisciplinarnih timov strokovnjakov, saj je le-to v 

nasprotju s strategijami vrtca, kjer je bilo uvajanje interdisciplinarnih timov najmanj želena 

strategija respondentov. Respondenti se bistveno bolj zavzemajo za povečevanje nadzora in s 

tem učinkovitosti delovanja interdisciplinarnih timov strokovnjakov kot za nadzor nad 

uresničevanjem politike v obstoječem sistemu predšolske vzgoje.  

.  

10.3.14 Ukrepi na področju financiranja 

 

Respondente  smo vprašali, v  kolikšni meri se strinjajo z ukrepi na področju financiranja; 

odločali so se o sedmih ukrepih. Respondenti so se lahko odločali na podlagi petstopenjske 

lestvice (od ena do pet), in sicer s trditvami: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, se ne 

morem odločiti, strinjam se, v celoti se strinjam. 

Trditev sploh se ne strinjam je bila ocenjena s stopnjo 1, trditev v celoti se strinjam pa s 

stopnjo 5. 
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Slika 21: Možni ukrepi na področju financiranja 

 

Iz podatkov prikazanih (slika 21) lahko razberemo, da se respondenti v povprečju (najbolj) 

strinjajo s trditvami, da bi bilo treba  financirati pripravljalne razrede za romske otroke eno 

leto pred vstopom v šolo, ki bi poudarjali jezikovne, govorne in bralne sposobnosti ter 

opismenjevanje, financirati brezplačne igralne urice, ki bi jih strokovni delavci vrtcev izvajali 

v romskih naseljih (s soglasjem Romov) in jim na ta način »približali« vrtec, finančno 

stimulirati specifične učbenike in priročnike za vzgojitelje, ki delajo z Romi in dodatno 

finančno stimulirati strokovne delavce  vrtcev, ki delajo v romskih ali etnično kombiniranih 

oddelkih. Sledijo trditve, pri katerih je stopnja strinjanja bliže sredini lestvice: dodatno 

finančno stimulirati vrtce, ki vključujejo romsko populacijo in financirati različne oblike 

pomoči staršem romskih otrok v bližini njihovega kraja, prilagojeno informiranje,  

izobraževanje ter vključevanje v vrtec in kraj. V najmanjši meri pa se soglašajo, da bi bilo 

potrebno: financirati  izvenšolsko (znotraj družine) poučevanje otrok in (ki) ima pozitivne 

učinke (na samostojnost, učno uspešnost in s tem  porast števila otrok, ki zaključijo obvezno 

šolanje). 
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Slika 21.1: Stopnje strinjanja z ukrepi  

 

Kot je razvidno iz slike 21.1 se je s trditvijo: država mora, dodatno finančno …  se je v 

celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 64,5 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se 

skupaj 19,9 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 13,5 % respondentov, brez 

odgovora pa je bilo 2,1 % respondentov.  

Pri drugi trditvi: država mora dodatno finančno stimulirati strokovne delavce … se je v 

celoti strinjalo ali strinjalo skupaj 70,2 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se 

skupaj 13,4 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 12,8 % respondentov, brez 

odgovora pa je bilo 3,5 % respondentov.  

Pri tretji trditvi: država mora financirati brezplačne igralne urice … se je v celoti strinjalo 

ali strinjalo skupaj 73,7 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 10,6 % 

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 12,1 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 3,5 % respondentov.  

Pri četrti trditvi: država mora finančno stimulirati specifične učbenike … se je v celoti 

strinjalo ali strinjalo skupaj 72,3 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 

7,1 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 17,0 % respondentov, brez odgovora 

pa je bilo 3,5 % respondentov.  

Pri peti trditvi: država mora financirati pripravljalne razrede ... se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 83 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 7,1 % 

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 7,1 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 2,8 % respondentov.  



Lidija Jerše (2012): Vloga institucionalne predšolske vzgoje v zagotavljanju enakih izobraževalnih 

možnosti za otroke romskega porekla na območju Kočevja, magistrsko delo PeF Ljubljana 

 

 86 

Pri šesti trditvi: država mora financirati različne oblike pomoči staršem … se je v celoti 

strinjalo ali strinjalo skupaj 52,5 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 

20,6 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 24,1 % respondentov, brez odgovora 

pa je bilo 2,8 % respondentov.  

Pri zadnji sedmi trditvi: država mora financirati  izvenšolsko … se je v celoti strinjalo ali 

strinjalo skupaj 48,2 % respondentov, sploh se ne strinja in ne strinja se skupaj 20,5 % 

respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 28,4 % respondentov, brez odgovora pa je 

bilo 2,8 % respondentov.  

 

Iz  podatkov je razvidno, da se respondenti v povprečju 4,1 v največji meri strinjajo s 

trditvijo, da mora država financirati pripravljalne razrede za romske otroke eno leto pred 

vstopom v šolo, ki bi poudarjali jezikovne, govorne in bralne sposobnosti ter opismenjevanje. 

V najnižji meri 3,3 pa se respondenti strinjajo z zadnjo sedmo trditvijo, da mora država 

financirati izvenšolsko (znotraj družine) poučevanje otrok. Visoka mera strinjanja 

respondentov se je pokazala tudi pri trditvah: dodatno finančno stimulirati strokovne delavce  

vrtcev, ki delajo v romskih ali etnično kombiniranih oddelkih, financirati brezplačne igralne 

urice, ki bi jih strokovni delavci vrtcev izvajali v romskih naseljih (s soglasjem Romov) in jim 

na ta način »približali« vrtec in finančno stimulirati specifične učbenike in priročnike za 

vzgojitelje, ki delajo z Romi. Iz podatkov je razvidno, da so respondenti v veliki meri 

naklonjeni domala vsem ukrepom, ki predpostavljajo večje financiranje države in s tem 

izboljšanja stanja na področju vključevanja otrok pripadnikov romske skupnosti v vzgojo in 

izobraževanje. To je vsekakor spodbuden podatek, vendar rezultati prav tega vprašalnika, v 

celoti gledano, opozarjajo, kako pomembne so tudi vrednotne in stališčne orientacije 

večinskega prebivalstva ter posebej strokovnih delavcev na področju izobraževanja in 

socialnih dejavnosti. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče zgolj z večjimi finančnimi vlaganji 

doseči boljše rezultate. Prav visoki izdatki, ki jih Slovenija namenja urejanju vprašanj in težav 

v skupnostih, kjer živijo Romi, ki dajejo relativno majhne rezultate, opozarjajo na ključni 

pomen vrednotnih orientacij in naravnanosti, ki je lahko »v podporo« finančnim vlaganjem ali 

ovira.  
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10.3.15 Izhodišča 

 

Respondente smo vprašali, v kolikšni meri so za njih osebno pomembna našteta izhodišča. 

Respondenti so se lahko odločali na podlagi petstopenjske lestvice (od ena do pet), in sicer s 

trditvami: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, se ne morem odločiti, strinjam se, v celoti se 

strinjam. Trditev sploh se ne strinjam je bila ocenjena s stopnjo 1, trditev v celoti se strinjam 

pa s stopnjo 5. Na voljo so imeli pet možnih izhodišč. 
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Slika 22: Možna izhodišča 

 

Iz podatkov prikazanih (slika 22) lahko razberemo, da se respondenti v povprečju (najbolj) 

strinjajo s trditvama: da je prepovedana vsakršna diskriminacija, ki bi temeljila na 

narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah in otrokom romskega porekla mora biti zagotovljena 

vzgoja in izobraževanje, ki omogočata doseganje enakih ciljev in standardov znanja, kot 

veljajo za druge otroke. Sledita trditvi, pri katerih je stopnja strinjanja bliže sredini lestvice: 

obveščanje, kulturno dediščino in sodobno kulturno ustvarjalnost romske skupnosti mora RS 

vključiti v skupno dediščino slovenske države ter jo varovati na podoben način kot kulturno 

produkcijo večinskega naroda in pripadniki romske skupnosti imajo pravico, da svobodno in 

brez kakršne koli omejitve uporabljajo svoj jezik v zasebnem in javnem življenju. V najmanjši 

meri pa se soglašajo, da bi bilo potrebno: Romi in pripadniki drugih narodnostnih in etničnih 

manjšin morajo biti deležni posebnega varstva  vlade RS, kar se določa s strategijami. 
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Slika 22.1: Stopnje pomembnosti z izhodišči 

 

Pri prvi trditvi: Romi in pripadniki drugih … so se respondenti odločili za stopnjo 

pomembnosti, in sicer:  zelo je pomembno, je pomembno skupaj 29,0 % respondentov, sploh 

ni pomembno, ni pomembno skupaj 38,3 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo  

27,7 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 5,0 % respondentov.  

Pri drugi trditvi: prepovedana je vsakršna diskriminacija … so se respondenti odločili za 

stopnjo pomembnosti: zelo je pomembno, je pomembno skupaj 91,5 % respondentov, sploh ni 

pomembno 1,4  % respondentov, za ni pomembno se ni odločil nihče, torej 0,0%, se ne morem 

odločiti je obkrožilo 3,5 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 3,5 % respondentov.  

Pri tretji trditvi: obveščanje, kulturno dediščino in sodobno kulturno ustvarjalnost … so 

se respondenti odločili za stopnjo pomembnosti: zelo je pomembno, je pomembno skupaj 51,8 

% respondentov, sploh ni pomembno, ni pomembno skupaj 12,1  % respondentov, se ne 

morem odločiti je obkrožilo 31,9 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 4,3 % 

respondentov.  

Pri četrti trditvi: pripadniki romske skupnosti imajo pravico … so se respondenti odločili 

za stopnjo pomembnosti: zelo je pomembno, je pomembno skupaj 46,1 % respondentov, sploh 

ni pomembno, ni pomembno skupaj 19,9 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 

 28,4 % respondentov, brez odgovora pa je bilo 5,7  % respondentov.  

Pri zadnji trditvi: otrokom romskega porekla mora biti zagotovljena … so respondenti 

odločili za stopnjo pomembnosti: zelo je pomembno, je pomembno skupaj 88,7 % 

respondentov, sploh ni pomembno 1,4% respondentov, za ni pomembno se ni odločil nihče, 
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torej 0,0 % respondentov, se ne morem odločiti je obkrožilo 7,8 % respondentov, brez 

odgovora pa je bilo 2,1 % respondentov.  

 

Zelo visokemu odstotku vprašanih, kar 88,7 %, se je  izhodišče: otrokom romskega porekla 

mora biti zagotovljena vzgoja in izobraževanje, ki omogočata doseganje enakih ciljev in 

standardov znanja, kot veljajo za druge otroke, zdelo zelo pomembno ali pomembno. 

Ponovno pa se lahko vprašamo, kako se lahko 1,4 % vprašanim, ki delajo z otroki, to 

izhodišče sploh ne zdi pomembno. Ravno tako je zaskrbljujoče, da se 7,1 % vprašanih ne 

more opredeliti ob tem izhodišču in da jih je 2,1 % ostalo brez odgovora.  

Vprašalnikov namreč, kot vemo, niso izpolnjevali naključno izbrani, temveč izbrana ciljna 

skupina, ki dela z otroki različnih starosti, narodnosti in ras. 

Zelo visokemu odstotku vprašanih (91,5 %) se  tudi izhodišče prepovedana je vsakršna 

diskriminacija, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah, zdi zelo 

pomembno ali pomembno, kar je vsekakor vzpodbuden rezultat. Ravno tako je v povprečju 

ravno to izhodišče doseglo najvišjo vrednost 4,5. 

Še vedno pa je zaskrbljujoč podatek, da čeprav samo za 1,4 % vprašanih to izhodišče sploh ni 

pomembno. Ravno tako se ni moglo odločiti 3,5 % ali je bilo brez odgovora 3,5 % vprašanih. 

Torej, 7,0 % vprašanih nima izoblikovanega mnenja o tako pomembnem stališču. Skoraj vsi 

respondenti opravljajo poklic, pri katerem so v nenehnem stiku z otroki in ob tem se vsekakor 

lahko vprašamo in smo upravičeno zaskrbljeni, kako deluje teh 7,0 % neopredeljenih in 1,4% 

jasno opredeljenih z ni pomembno respondentov v okoliščinah, kjer lahko pride do kršenja 

osnovne človekove pravice z diskriminatornim delovanjem, ki temelji na narodnosti, rasi ali 

drugih okoliščinah. 

Najnižjo vrednost v povprečju 2,8 pa je doseglo izhodišče, da morajo biti  Romi in 

pripadniki drugih narodnostnih in etničnih manjšin deležni posebnega varstva vlade 

RS, kar se določa s strategijami. 

 

10.3.16 Ukrepi pozitivne diskriminacije 

 

Respondente smo vprašali, v kolikšni meri so za njih osebno sprejemljivi našteti ukrepi 

pozitivne diskriminacije. Respondenti so se lahko odločali na podlagi petstopenjske lestvice 

(od ena do pet), in sicer s trditvami: sploh ni sprejemljivo, ni sprejemljivo, se ne morem 
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odločiti, je sprejemljivo, povsem sprejemljivo. Trditev sploh ni sprejemljivo je bila ocenjena s 

stopnjo 1, trditev povsem sprejemljivo pa s stopnjo 5. Na voljo so bili štirje ukrepi. 
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Slika 23: Možni ukrepi pozitivne diskriminacije 

 

 

Iz podatkov prikazanih (slika 23) lahko razberemo, da se respondenti v povprečju (najbolj) 

strinjajo s trditvijo: Srednje šole in fakultete bi morale imeti komisijo za enake možnosti 

Romov, ki bi presojale vsak primer posebej. Sledita trditvi: Študijski programi izobraževanja 

vzgojiteljev predšolskih otrok bi morali imeti predpisane kvote vpisnih mest, ki bi bila 

»rezervirana« za kandidate romskega porekla in Romi bi morali študirati po individualnem 

študijskem programu, kot je to v veljavi npr. za študente iz tujine. V najmanjši meri pa se 

soglašajo, da bi: Srednje šole in fakultete morale imeti komisijo za enake možnosti Romov, ki 

bi presojale vsak primer posebej. 
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Slika 23.1: Stopnje sprejemljivosti ukrepov pozitivne diskriminacije  

 

Pri prvi trditvi: kandidati romskega porekla bi morali … so se respondenti odločili za 

stopnjo povsem sprejemljivo in je sprejemljivo skupaj 22,0 %, sploh ni sprejemljivo in ni 

sprejemljivo skupaj 56,7 %, se ne morem odločiti 19,1%, brez odgovora je bilo 2,1 % 

respondentov.  

Pri drugi trditvi: študijski programi izobraževanja … so se respondenti odločili za stopnjo 

povsem sprejemljivo in je sprejemljivo skupaj 34,7 %, sploh ni sprejemljivo in ni sprejemljivo 

skupaj 39,0 %, se ne morem odločiti 22,7 %, brez odgovora je bilo 3,5 % respondentov.  

Pri tretji trditvi: Romi bi morali študirati ... so se respondenti odločili za trditev povsem 

sprejemljivo in je sprejemljivo skupaj 24,9 %, sploh ni sprejemljivo in ni sprejemljivo skupaj 

41,8 %, se ne morem odločiti 29,8 %, brez odgovora je bilo 3,5 % respondentov.  

Pri četrti trditvi: srednje šole in fakultete … so se respondenti odločili za stopnjo povsem 

sprejemljivo in je sprejemljivo skupaj 39,0 %, sploh ni sprejemljivo in ni sprejemljivo skupaj 

28,3 %, se ne morem odločiti 29,1 %, brez odgovora je bilo 3,5 % respondentov.  

 

Ravno zadnji četrti ukrep je v povprečju 3,1 dosegel najvišjo vrednost strinjanja. Najnižjo 

stopnjo strinjanja pa je v povprečju 2,5 dosegel prvi predlagan ukrep, in sicer: kandidati 

romskega porekla bi morali biti vpisani v programe pedagoškega izobraževanja, tudi če ne bi 

povsem zadostili merilom za vpis.  

Če pogledamo vse štiri predlagane ukrepe, niso bili v povprečju deležni visokih stopenj 

strinjanja in tako lahko trdimo, da respondenti v povprečju niso preveč naklonjeni ukrepom 

pozitivne diskriminacije.  
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Navedeno se ujema z rezultati predhodnih vprašanj, ki so pokazali, da se tudi na sistemski 

ravni, v izobraževalnih ustanovah, strokovni delavci Kočevja ne zavzemajo za ukrepe, s 

katerimi bi se izenačeval izhodiščni (slabši, deprivilegiran) položaj romskih otrok. Ne 

prepoznavajo torej možnosti, da se s temi ukrepi zagotavljajo pravične enake možnosti; pač 

pa je zelo verjetno osnova prepričanje, da so takšni pozitivni ukrepi pravzaprav »krivični« do 

večinskega prebivalstva. 

 

10.3.17 Nizek odstotek romskih otrok s  končano osnovno šolo 

 

V zadnjem vprašanju smo respondente vprašali, kakšno je njihovo mnenje o nizkem odstotku 

otrok romskega porekla, ki končajo osnovno šolo, kljub temu da se v Sloveniji namenja 

relativno veliko finančnih in drugih vlaganj za dvig izobrazbene ravni Romov. Vprašanje je 

bilo odprtega tipa in respondenti so tako lahko napisali svoja mnenja. Od 141 vrnjenih 

vprašalnikov je bilo 19 odgovorov tega vprašanja brez mnenja.  

Ostalih  122 odgovorov smo poskušali razvrstiti po podobnosti mnenj, in sicer: 

Kvalitativne podatke smo kategorizirali in kategorije predstavili z dobesednimi navedbami 

odgovorov. V spodnjih kategorijah so zajeti naslednji prepoznani vzroki odgovornosti; 

odgovornost se pripisuje: 

- izključno pripadnikom romske skupnosti; 

- obojim (Romom in večinskemu okolju); 

- večinskemu okolju; 

- posebno mnenje.  

 

10.3.17.1 Odgovornost izključno pripadnikom  romske skupnosti 

 

Največ (78) je bilo odgovorov, ki pripisujejo vzroke za nizek odstotek končanega 

osnovnošolskega izobraževanja romskih otrok izključno pripadnikom romske skupnosti. 

Odgovori vsebujejo predsodke
47

, nekateri odgovori so izražali diskriminatorni ton, nekaj pa bi 

lahko označili kot žaljive. Zaznati je tudi zelo visoko stopnjo posploševanja (negativnih 

stereotipov
48

) na celotno romsko populacijo, kar lahko kaže na elemente nestrpnosti. 

                                                 
47 " Kažejo se predvsem v nespoštljivem, netolerantnem in prezirljivem odnosu do drugih oz. drugačnih; 

(Nastran Ule 1999, str. 7). 
48 Stereotipi: "kategoriziranje in označevanje vseh članov ene skupine po skupni lastnosti, navadno slabi." 

(Turnšek, Kultura aktivne strpnosti, str. 4 ). 
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Zelo veliko respondentov omenja problem prevelike finančne pomoči, ki jo dobivajo romske 

družine za brezposelnost in otroške dodatke.  

 

Odgovori, ki za vzroke navajajo predvsem preveliko socialno denarno podporo 

romskim družinam: 

 

- " Predvsem zato, ker se vse preveč posveča pravicam in premalo dolžnostim te skupine. 

Če bi CSD bolj natančno preverjal (kdo ne obiskuje pouka in tem staršem ne izplačeval 

zaradi tega dodatkov, bi vsi hodili v šolo in bili tam tudi uspešni). Za vsako pravico je tudi 

dolžnost!!!" 

- "Ker je pridobivanje socialne pomoči preveč "razbohoteno" in ni pogojeno (oz. je 

premalo pogojeno) vsaj z obveznostjo staršev, da vsaj otroke redno pošiljajo v vrtce, 

osnovno šolo!!!" 

- " Nesodelovanje staršev, otroke pošiljajo v šolo samo zaradi finančne koristi, neredno 

prihajanje v šolo, iskanje "krivcev" v drugih, čakanje na to, da jim bo vse prinešeno na 

krožniku, nepoznavanje – neznanje slovenščine, okrog 14. ali 15. leta odnehajo sploh 

dekleta, fantje vidijo svojo bodočnost v lagodnem življenju, brez dolžnosti in obveznosti." 

- "Ker doma ne dobijo dovolj vzpodbud, starši niso zainteresirani in odgovorni (ne vsi), 

sredstva za preživetje bodo vseeno dobili." 

- " Ker se jim šola ne zdi pomembna in porabijo finančna sredstva v druge namene. Večina 

Romov nima cilja – biti izobražen, saj jim država omogoča tako ali tako več pomoči kot 

vsem drugim državljanom." 

- "Neizobraženi starši, način življenja, nobene kontrole nad Romi – kje je denar, ki so ga 

prejeli za izobraževanje svojih otrok, nobenih kazni." 

- "Zaradi tega, ker starši teh otrok niso dovolj ambiciozni oziroma ne dajejo takega 

pomena izobraževanju kakor starši neromskih otrok. Veliko romskih  staršev pošlje v šolo 

svoje otroke samo zato, da so upravičeni do dohodka, ki jim pripada samo, če so njihovi 

otroci vključeni v šolo."  

- "Premalo se kaznuje starše, če ne pošljejo otrok v šolo.  Obvezno šolanje se bi moralo 

prenesti tudi na srednje poklicno izobraževanje.  Ko končajo šolanje, bi jih morali 

obvezno zaposliti, socialno podporo znižati." 

- "Zaradi nespodbudnega okolja, ne civilizacije in premalo reda, zaradi nenadzorovanja in 

zato, ker jim je lepo, saj dobivajo straši za svoje nedelo in nedelo njihovih otrok lepe 
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zneske socialne podpore, zakaj bi se potem trudili ??? Zakonodaja glede socialne 

podpore Romom bi se obvezno morala spremeniti. Denar naj si zaslužijo!" 

- "Socialno niso ogroženi, saj imajo kot manjšina več pravic od slovenskih državljanov in 

višje socialne podpore, višje doklade in tudi vse druge ugodnosti, vozniško d., manjše 

kazni …" 

- "Zato, ker jim nudimo vse vrste pomoči (finančno, zastonj obroki, potrebščine),  

pomagamo tudi učno, imajo veliko privilegijev, ki jih drugi otroci nimajo. Problem tu so 

starši, ki  niso so-odgovorni pri šolanju svojih otrok. Romski otroci imajo v večini zelo 

malo podpore s strani staršev (učenje, domače naloge) in so prepuščeni sami sebi. Dokler 

jih bomo podpirali z vseh strani (kot šola in kot država), se ne bo izboljšalo nič. To je 

moje mnenje in še zdaleč nisem diskriminatorna." 

- " Vse ali pa dosti je odvisno od staršev šolarjev. Romi v našem kraju so zelo nesocialni, 

vsi brezposelni, živijo v neurejenih razmerah. Očitno je, da tudi otroci nadaljujejo z 

življenjem v takih razmerah, kot živijo starši. Tudi zanimanja za šolanje, izobrazbo in 

službo ne kažejo. Dobijo veliko pomoči od države, tako da jim niti ni potrebno delati in 

služiti denar. Tako starši učijo svoje otroke in premalo jih spodbujajo oz. jih nič."  

- " Starši jih ne pošiljajo v šolo, ker sami niso zainteresirani zanjo. Dobivajo preveč 

podpore in nikjer niso sankcionirani." 

- " Mislim, da je ključni problem v podpori staršev in vzpodbudnemu okolju doma. Po 

mojem mnenju jim država namenja preveliko socialno varnost (denar), kar predstavlja 

veliko potuho."  

- " Vse napisane oziroma predlagane rešitve ponujajo Romom zelo veliko možnosti za 

izobraževanje. Le-teh pa Romi ne izkoristijo v celoti – menim, da je problem v miselnosti 

njih samih, zato bi bilo potrebno spreminjati predvsem to. Za Rome izobrazba  ni 

vrednota, ko le-ti  izpolnijo starost 16 let in jim s tem pripada finančna pomoč, v večini 

prenehajo hoditi v šolo." 

- " Nezainteresiranost staršev, prevelika pomoč države, slabe delovne navade." 

 

V naslednjih treh odgovorih respondenti poleg že omenjene prevelike finančne 

pomoči omenjajo še (prevelike) pravice Romov: 

 

- " Starši romskega porekla ne podpirajo izobraževanja svojih otrok. Preveč so jim 

pomembne pravice kot pa dolžnosti." 
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- "Preveč pravic in premalo odgovornosti, ki se jih ne zahteva in sankcionira dovolj." 

- " Romom izobrazba ni vrednota, saj z raznimi privilegiji uspejo ležerno živeti brez vode in 

elektrike. Nikakor niso enaki pred zakonom. Menim, da bi se morali prilagoditi kot ostali 

drugih narodnosti. Marsikdo težko izobražuje svoje otroke, a ne čaka "mane" z neba. 

Romom je veliko omogočeno, pa tega ne sprejemajo. Morale bi veljati enake sankcije kot 

za vse državljane, saj jih "boli" edino denar. Poznam nekaj popolnoma socializiranih 

Romov, ki živijo v lastni hiši ali bloku, otroci se šolajo in starši so zaposleni. Imajo pa 

zato veliko manj privilegijev kot ostali Romi. Življenje brez dela in vode, z incesti in 

mladoletnim kriminalom zame ni kultura "romskega življa"." 

 

V naslednjih odgovorih so kot vzrok navedene drugačne vrednote Romov in njihov 

odnos do izobraževanja, kultura, okolje, v katerem živijo itd.: 

 

- " Zaradi socialnega statusa, zaradi miselnosti, da izobrazba ni potrebna in nima 

vrednote."  

- "Se ne učijo." 

- " Neprimeren odnos do samega izobraževanja, zelo, zelo neredno obiskovanje pouka, 

izobrazba ni vrednota …" 

- " Ker imajo nekatere romske družine na zelo nizki stopnji razvoj vrednot, ki naj bi sicer 

veljale v naši družbi." 

- " Vrednote njihovega primarnega okolja težko umeščajo. Pričakujejo samo pravice in so 

zelo tolerantni pri oblikovanju dolžnosti." 

- "Ker izobraževanje zanje ni vrednota." 

- "Romska družina si ne vzame čas za vzgojo, izobraževanje, to  za njih ni pomembno; so pa 

izjeme!" 

- " Ker jih ne zanima, zdi se jim nepomembna. Starši jih prav tako ne spodbujajo glede 

šolanja." 

- "Zaradi premajhne vzpodbude in zainteresiranosti s strani staršev, zaradi samega okolja, 

v katerem živijo." 

- "Ker ni podpore v družini." 

- " Večina otrok pride v šolo kot nepopisan list, večina romskih otrok na naši šoli zelo 

neredno prihaja k pouku (manjkajo od 1/3 do ½),  romski otroci doma ne delajo ničesar 

za šolo." 
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- "Zaradi nezainteresiranosti staršev do izobrazbe."  

- " Jim ni v interesu, zadovoljni so s svojim življenjem." 

- "Ker sami Romi niso zainteresirani za to." 

- "Vpliv njihovega domačega okolja, ni pravih vzpodbud."  

- " Zaradi nezahtevnosti staršev, neprilagojenost v svojem okolju." 

- " Ker jih starši premalo vzpodbujajo." 

- " Menim, da je zainteresiranost staršev za izobrazbo njihovih otrok zelo nizka oz. nična.  

Njihove vrednote se morajo korenito spremeniti, da se bo sploh kaj spremenilo. Otroci 

Romi se ne prilagajajo okolju (družbi), v katerem živijo." 

- "Izobrazba za Rome še vedno ni vrednota." 

- "Ker jih starši ne pošiljajo v šolo. Nizke sposobnosti." 

- "Možnost imajo, ampak je ne izkoristijo, veliko otrok zapusti šolanje v času pubertete, 

verjetno je to povezano z njihovo kulturo in načinom življenja. Ne morejo iz svoje kože." 

- " Nimajo interesa, pa tudi težko se nekateri ločijo od svojih otrok." 

- " Ker nimajo delovnih navad in se zgledujejo po svojih starših. (večina!)" 

-  "V šolo prihajajo z zelo slabim predznanjem. Za učenje doma nimajo podpore in v 

glavnem znajo le tisto, kar so se naučili v šoli." 

- " Mislim, da za Rome ni vrednota izobraženost, kajti prednost dajejo vrednotam, ki jim 

omogočajo preživetje na čim "enostavnejši" način. Torej so povsem zadovoljni, če otrok 

zna za silo pisati oz. brati ter računati do 100." 

- " Okolje, v katerem živijo ni vzpodbudno, nizka izobrazba staršev, nizka pričakovanja 

(nepismenost), ne podpirajo (starši) izobraževanje otrok, nizke sposobnosti otrok, 

nezainteresiranost staršev za sodelovanje z učitelji, šolo, šolsko svetovalno službo, 

jezikovne težave, ovire." 

- "Ker jim država vse polaga pred noge in jim je vse dovoljeno, prav tako pa jim ni 

potrebno obiskovati šol, saj vire dohodka v starejših letih večina služi s prepovedanimi 

aktivnostmi. Mislim, da se država Romov boji." 

- "Ne čutijo potrebo po izobraževanju, zadovoljni so z načinom življenja, socialno niso 

ogroženi." 

- " V drugem triletju je vpliv (širše romske skupnosti negativen) in nemoč (učiteljev, 

svetovalne službe) in neuspešnost otrok." 

- "Generacije staršev še niso sprejele te izzive za šolo, premalo vztrajni, preveč popuščanja, 

premalo zanimanja za šolo." 
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- "Ni spodbud in podpore v domačem okolju, predvsem s strani staršev. Nekateri si 

ustvarijo družino še pred koncem OŠ in je zato nikoli več ne končajo." 

- " Za večino ni pomembna izobrazba. Živijo po svoji navadi, brez obveznosti in 

obremenitev. Tako, kot jim je najenostavneje."  

- "Mentaliteta Romov." 

- "Ker starši romskega porekla otrok ne spodbujajo pri tem." 

- "Romi morajo spremeniti svojo miselnost. Zelo težko jih je spreobrniti v vseh pogledih – le 

redkim uspe. Romi imajo "nomadsko" življenje preveč v krvi, da bi se spreobrnili za 

100%." 

- "Ker ni interesa staršev, ni discipline." 

- "Ne dajo velikega pomena na izobrazbo, izobraževanje.  Le redkim se da hoditi v službo 

oz. delati ter pošteno služiti denar!!"  

- "Ker starši romskega porekla ne podpirajo izobraževanja svojih otrok. Po mojem mnenju 

Romi menijo, da  izobrazba ni ena izmed pomembnih stvari v življenju. Preživijo lahko 

tudi brez službe." 

- "Ni kontrole in sankcij v primeru, če se izobraževanja ne udeležijo, še vedno prejemajo 

finančno pomoč, torej izobrazba ne prestavlja vrednote. Tudi v primeru odgovornosti, ko 

ne pripeljejo otroka v šolo, "niso kazensko odgovorni" oz. ni posledic." 

- " Znanje njim ni vrednota, starši ne podpirajo izobraževanja otrok, izhajajo iz okolja, ki 

jim nudi negativne vzorce obnašanja in delovanja, kar jim ustreza in jih bolj pritegne 

razmišljanje, da jim pripada in da jim mora država dajati denar …" 

- " Ker imajo starši romskega porekla nizka pričakovanja oz. otrok ne motivirajo, 

spodbujajo pri izobraževanju." 

- "Nimajo interesa." 

- "Ker jih starši ne vzpodbujajo in ne želijo, da otroci hodijo v šolo." 

- " Ni dovolj spodbude od staršev." 

- "Nimajo interesa, neizobraženost, lenoba, izostanki, jih ne zanima – ni motivacije." 

- " Zaradi prepričanja Romov, da izobrazba ni pomembna in predvsem zaradi njihove  

nestanovitne kulture." 

- "Ker je to njihova  mentaliteta in ker so starši premalo osveščeni, kako pomembna je šola. 

Mislim, da je tudi premalo sankcioniranja za primere, ko starši otrok ne pošiljajo v šolo."   

- "Ker se nudenega ne poslužujejo." 

- " Zato, ker Romom učenje in izobraževanje ne pomenita vrednoti." 
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- " Ker jim izobrazba ni vrednota, otroci nimajo dovolj spodbud in motivacije s strani 

staršev." 

- " Velik problem za te otroke, predvsem za njihove starše je vrednota znanje. Znanje – 

znati nekaj in si s tem izboljšati življenjske pogoje – za Rome ni vrednota. Romskim 

staršem ni pomembno, ali otrok hodi v šolo ali je uspešen v šoli ali ima urejene zvezke ali 

so učbeniki celi, urejenost peresnice idr. V tem, da morajo 9 let hoditi v šolo ne vidijo 

nobenega smisla."  

- " Nespodbudno okolje, druge vrednote – kot jih imamo mi, njihove navade se prenašajo iz 

roda v rod in težko jih bodo premostili, vse preveč se jim godi glede financ in 

brezplačnega vrtca, šole, za vsem tem vedenjem, obnašanjem pa ni posledic – nič se jim 

ne zgodi (npr. odvzem socialne pomoči), preveč denarja dobijo od države, brez da bi 

delali, socialne službe oz. kdo drug ima nad njimi premalo nadzora oz. država nima to 

prav urejeno (zakoni)." 

- " Ker nimajo ustreznih  vzpodbud iz  domačega okolja." 

 

Pri sledečih odgovorih je poleg ostalih vzrokov omenjena še spolnost in zgodnje 

ustvarjanje družine: 

 

- "Zaradi slabe podpore staršev, zaradi "klica narave" dekleta si že dobijo partnerje." 

- "Zaradi načina življenja, zaradi miselnosti staršev, da ni potrebno, da "predolgo" traja 

učna ura, zaradi hitre spolne aktivnosti." 

- "Premalo spodbud s strani okolja, kjer živijo.  Drugačna kultura – stereotip – Romi se 

hitro poročajo." 

 

Na tem mestu se respondenti sklicujejo na svoje poreklo oziroma državljanstvo, 

slovensko: 

 

- "Ker jim znanje, ki ga ponuja naša VIZ (vzgoja in izobraževanje), ne pomeni veliko oz. 

skoraj nič. 1. opomba: Največje slovensko mesto (mesto, kjer živi največ Slovencev) je 

Toronto. Vsi so prilagojeni življenju v Kanadi. 2. opomba: Ne glede na odgovore sem zelo 

strpen/na." 

- "Večina v moji soseščini živečih Romov išče samo pravice, dolžnosti pa ne upoštevajo. Za 

njih jih ni!! Mislim, da imajo veliko večje bonitete od ljudi, ki že stoletja bivajo na tem 
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koščku Slovenije. Prav je, vsi smo pripadniki Slovenije (državljani), vsi imamo enake 

pravice in dolžnosti!!! Nihče naj ne ima boljše ali slabše pogoje, to je enakopravnost! Ni 

pomembno, kdo si, pomembno je, kakšen si!! " 

Ta odgovor, del, ki vsebuje ("načrtno razmnoževali") bi lahko označili kot izrazito 

diskriminatoren in žaljiv: 

 

- " Mislim, da Romom ni prioriteta postati bolj izobraženi, ker znanje za njih ni vrednota. 

Res je, da država vlaga veliko denarja, vendar sami Rom nočejo postati civilizirani, saj 

dokler bodo dobivali tako visoke doklade in podporo, ne potrebujejo šol – raje se bodo 

načrtno razmnoževali. Vsakršno delo jim je odveč, pomembna jim je svoboda – življenje 

brez pravil." 

 

10.3.17.2  Deljena odgovornost pripadnikov romske skupnosti in 
večinskega prebivalstva 

 

Pri naslednjih odgovorih (34) lahko pripisovanje odgovornosti vzrokom, ki so jih navedli 

respondenti, razumemo kot odgovornost tako enih in drugih (Romov in večinskega 

prebivalstva):  

 

- " Premalo vzpodbud in motivacije v domačem okolju, neustrezen program izobraževanja." 

- "Ni vzpodbud iz okolja." 

- "Izobrazba ni vrednota, ni dovolj spodbude. Zaradi socialno prikrajšanega okolja."  

- "Zaradi socialno prikrajšanega okolja." 

- "Znanje prepoznajo kot vrednoto, nikakršne  podpore v družini za obiskovanje šole, več 

pomoči bi morala zagotoviti šola, več "dela" na starših mladih Romov, omogočiti bolj 

enakopravne pogoje za trg delovne sile (spodbude delodajalcem)." 

- "Pravice romske skupnosti so zapisane v mednarodnih konvencijah, državnih ustavah in 

zakonih, problem je, da se omenjene pravice v praksi pogosto ne uresničujejo. Eden od 

vzrokov, da malo romskih otrok konča o.š. je, da starši ne spodbujajo otrok k 

izobraževanju – izobrazba ni vrednota. Romski starši stežka dajo otroka iz varnega 

domačega zavetja, vsaj ne pred 6. letom, kar pa je prepozno za vsaj delno adaptacijo teh 

otrok /in seveda socializacijo/ zaradi tega je tudi prehod v šolo težji. Najprej moramo 
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pridobiti zaupanje staršev romskih otrok, jih postopoma uvajati v vrtec, predstaviti 

prednosti bivanja v vrtcu."   

- " Izobrazba ni vrednota, veliko ovir (materialno) pri vključevanju otrok v vrtce in kasneje 

v OŠ. Prevozi, osnovni higienski pogoji." 

- " Romi ne kažejo prevelikega interesa za obiskovanje O.Š. Npr. v osnovno šolo za odrasle 

je vpisanih 11 Romov, k pouku pa prihajata eden ali dva, najverjetneje pa nihče. Kar se 

odraža tudi pri znanju. Velikokrat tudi slišim stavek: "Nimam časa, da bi naredil to ali 

ono." Včasih imam občutek, da vse delajo pod prisilo in da jih snov ne zanima. Imam pa 

tudi občutek, kot da so "vdani v usodo", v smislu, tudi če bom imel O.Š. ali izobrazbo, se 

ne bo nič spremenilo (ne bo dela) – oni so pač Romi in ostali nanje tako gledajo – z neke 

distance."  

- "Slabo znanje slovenskega jezika, ne vzpodbudno domače okolje." 

- "Zaradi neosveščenosti staršev, da je izobrazba pomemben člen za posameznika in 

njegovo življenje. Zaradi "prešibke" zakonodaje, ki bi morala vpeljati s posebnimi 

metodami obvezno o.š. izobrazbo za Rome."  

- "Vzrokov je lahko več: nizka motivacija okolja za šolo, izostanki od pouka, 

nezainteresiranost za delo v šoli, premalo sodelovanja s starši Romov učencev." 

- " Ker denar verjetno konča v "nepravih rokah." Strinjam se s strokovnjaki, ki so za to, da 

bi Romi hodili izključno v romske oddelke. Vključevanje Romov (posameznih) v oddelke 

namreč velikokrat privede do žalostnih situacij, izločanj ne glede na učiteljeva 

prizadevanja in trud." 

- "Zaradi socialnega okolja, v katerem živijo, ni dovolj vzgojnih in izobraževalnih spodbud. 

Integracija romskih otrok je v glavnem na papirju, ne v praksi." 

- "Ker večini romskih staršev izobrazba ni vrednota – redno obiskovanje šole se jim ne zdi  

pomembno in koristno. Zaradi specifike njihovega družbenega življenja – zgodnje 

poročanje deklet, ker obstaja prepad/nerazumevanje med obema kulturama, ki se z leti 

šolanja še poglablja." 

- " Izobraževanje Romom ni merilo za življenje. Že v naprej "vedo", da kljub izobrazbi ne 

bodo dobili službe, verjetno pa si službe tudi ne želijo, saj dobijo od socialne službe več 

finančne podpore kot bi od osebnega dohodka." 

- "Nespodbudno okolje, izobrazba, pridobitev poklica ni vrednota pri romskih družinah,  

neredno obiskovanje pouka, ovira je nepoznavanje/slabo poznavanje jezika." 
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- "Tradicija, navade, Romi imajo drugačen način življenja, druge ambicije in drugačen 

zgled. Kljub temu so se diskriminirani kljub izobrazbi, zato izberejo "enostavnejšo" pot." 

- " Nespodbudno družinsko okolje za šolanje in ohranitev romske kulture – biti svoboden in 

neodvisen. Pomanjkanje služb še za "civile", kaj šele za Rome – izobraževanje ne prinaša 

perspektive." 

- "Premalo vzpodbud v domačem okolju (starši), vendar to ne velja za vse. Strah in druga 

kultura Romov, spori med romskimi družinami, higiena." 

- "Se počutijo nesprejeto, neredno obiskujejo OŠ, higienske navade, neobveščenost staršev, 

socialne razmere." 

- "Ker v sedanjem družbenem in ekonomskem stanju v Sloveniji ne vidijo nobenega 

pozitivnega statusa za boljše življenje (lažje je priti po krajši – tudi nelegalni poti do 

želenega cilja ali pa iti po dodatek na socialno službo)." 

- "Ker nimajo ustreznih vzpodbud v predšolskem obdobju, ki je bistveno za razvoj otroka." 

- "Otroci Romi pridejo v 1. razred brez potrebnih grafomotoričnih znanj, brez znanja slov. 

jezika, brez socialnih kompetenc. Ogromno energije in časa potrebujejo, da ujamejo svoje 

vrstnike neromskega porekla. Slovenščina je zanje tuj jezik. V 4. razredu dobijo že 2. tuj 

jezik. Premalo otrok Romov je vključenih v (obravnavo, programe? – neberljivo) kot otrok  

s posebnimi potrebami. Doma nimajo ustreznih vzpodbud, saj njihovi starši ne želijo, še 

bolj pa ne znajo pomagati pri učenju in domačih nalogah. Ugotavljamo, da je precej teh 

otrok zelo sposobnih, a žal jim šolski sistem ne da možnosti, da bi jih lahko razvijali." 

- "Predvsem zaradi pomanjkanja motivacije, ki izhaja iz socialno prikrajšanega okolja, kjer 

družinska celica ne spodbuja izobrazbe. Tak način razmišljanja se potem prenese na 

otroka in krog je sklenjen. Moje mnenje je, da če hočemo imeti več romskih otrok z 

izobrazbo, moramo najprej spremeniti način življenja in razmišljanja romskih staršev. To 

bo potem osnova,  s katere bodo "štartali" njihovi otroci. To pa lahko dosežemo z ukrepi, 

ki jih navajate že v vaši anketi, predvsem pri točkah 17 in 18 ." 

- "Kultura Romov je zelo drugačna, gre za druge vrednote. Ugotavljam, da je to vendarle 

narod nomadov. Pogosto vsiljujemo naše vrednote in premalo upoštevamo drugačnost. Po 

drugi strani pa se mi zdi, da so velikokrat tudi pozitivno diskriminirani. Vse to pri meni 

sproža velike dileme. Na področju dviga izobrazbe gre za počasne, počasne premike. 

Mislim, da gre tu za  rezultate na dolgi rok." 

- " Ker izhajajo iz socialno prikrajšanega okolja, ki jim ne zagotavlja ustreznih vzgojnih in 

izobraževalnih spodbud." 
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- "Pozitivna diskriminacija  Romov v naši državi temelji na finančni pomoči. Kot odrasli 

lahko pripadniki romske skupnosti dokaj dobro živijo ne glede na izobrazbo in/ali 

zaposlitev. Zakaj bi torej spodbujali šolanje svojih otrok, če lahko brez truda in učenja 

dobijo sredstva za preživetje? Pozitivna diskriminacija glede predšolske vzgoje in šolanja 

od 1. razreda do fakultete bi imela učinek, če bi šolanim Romom zagotavljala 

drugačne/več pravic."   

- " Otroci Romov nimajo osnovne pozitivne podpore v lastni družini, pri nekaterih stvareh 

imajo zelo omejene možnosti za boljše življenje. Deležni pa so tudi popuščanja pri 

njihovih kaznivih dejanjih, ker so zadolženi zanje, bojijo se njihovega maščevanja. Tako 

se izognejo marsikateri nedopustni situaciji, ki je za druge strogo kaznovana. Povsod bi 

morali biti enaki." 

- " Se počutijo nesprejeto, neredno obiskujejo O.Š. , higienske razmere, nevednost – ne 

obveščanje staršev, socialne razmere." 

- " Več vzrokov." 

- " Premalo interesa in zagnanosti tako s strani šole kot tudi staršev in otrok Romov." 

- "Zaradi njihovega načina življenja, znanje zanje ni vrednota, nimajo motivacije, kajti  

zaposlovanje Romov je na zelo nizki ravni. Otroci nimajo učno-vzpodbudnega okolja, 

razmere jim ne omogočajo zdravega učnega okolja. Otroci nimajo dobrega vzgleda svojih 

staršev in drugih." 

- " Ker znanje v Sloveniji žal ni pomembna vrednota, še posebej pri Romih."  

- "Ne vidijo možnosti ne v šoli ne v službi. Nihče oz. zelo malo podjetnikov bo zaposlilo 

Rome. Kulturne navade (hitro se poročajo in imajo otroke). Bivalne razmere – starejši 

otroci so bolj obremenjeni sami s sabo in integracijo v okolje. Slabi bivalni pogoji jim ne 

omogočajo niti možnosti osnovne higiene." 

- "Mogoče je odvisno od občine. V Pušči (Murski Sobota) Romi nimajo težav z integracijo z 

okoljem. Tudi Romi niso povsod enaki, se ne obnašajo v skladu z zakoni, zato jih ostali ne 

sprejmejo. Še dolgo časa in veliko vode bo preteklo, da bodo Romi spoznali, da je 

izobrazba poglavitnega pomena. Oni imajo v krvi preseljevanje, svobodno življenje brez 

omejevanj in veliko jih kar naprej dela škodo. Otroci se učijo obnašanja in vrednot v 

družini. Če starši raje preprodajajo, kot se učijo, bodo tudi otroci videli, da lahko do 

denarja pridejo prej na tak način kot z izobrazbo."   
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10.3.17.3 Odgovornost večinskega okolja 

 

Pri naslednjih odgovorih (7) respondenti pripisujejo vzroke za nizek odstotek romskih otrok, 

ki končajo osnovno šolo, predvsem večinskemu okolju:  

 

- " Nesistematično delo v šolah z romskimi otroki, nedorečena zakonodaja glede šolanja 

romskih otrok, predsodki in stigmatizacija." 

- " Zaradi zadržkov staršev pred diskriminaciji svojih otrok v drugem okolju (vrtec, šola)." 

- "Ker država ne izvaja zakonov." 

- "Potrebno je zagotoviti pogoje bivanja; vključiti vse romske otroke v vrtec in staršem 

poiskati zaposlitev." 

- "Z Romi se načrtno ni ukvarjala ne bivša država – Jugoslavija, ne sedanja. Zgodi se, da 

se občine (kjer živi več Romov) ne javijo na razpis za  sredstva, namenjena Romom. 

Sredstva ostanejo neizkoriščena.  Za uspeh v šoli je nujno znanje slov. jezika. Romski 

otroci bi ga morali osvojiti že v predšolskem obdobju. Vpliv socialno prikrajšanega 

okolja, nezaposlenost. Socialne podpore so lahko le kratkoročna rešitev – bodočnosti ne 

zagotavljajo. Nizka pričakovanja staršev so nekaj "normalnega"." 

- "Slaba motivacija in vzgledi v matični družini, diskriminacija pri zaposlovanju, nestrpen 

odnos do Romov s strani vrstnikov,  neprilagojene zahteve osnovnošolskih programov."  

- "Finančna vlaganja  ne izkoristijo v ustrezne namene. Romske skupnosti je potrebno 

enakovredno in enakopravno obravnavati in jih vključevati v programe (v smislu pomoči 

staršem)." 

 

10.3.17.4 Posebna mnenja  

 

V naslednjih (4) odgovorih je zaslediti razumevanje do pripadnikov romske skupnosti za 

težave, ki jih imajo pri vključevanju v vzgojo in izobraževanje.  Nakazujejo pa tudi možne 

rešitve. Posebej so navedeni tudi za to, ker so kljub morebitnim kritikam napisani v 

spoštljivem tonu in izražajo posebno noto tolerance in širšega pogleda na situacijo, o kateri 

govorimo:  

 

- "Mogoče se starši romskih otrok zadovoljijo že z nekaj razredi. Punce morajo pomagati 

doma in si hitro ustvariti svojo družino – tako, da ni veliko časa za šolo. Res bi verjetno k 
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večji prisotnosti pri pouku pripomogel strokovni delavec romskega porekla. Verjeli bi, da 

z učenjem res lahko tudi nekaj dosežeš in postaneš to, kar si želiš – konkreten primer."  

- "Še vedno sem mnenja, da straši romskih otrok ne spodbujajo dovolj svoje otroke k 

šolanju in izobrazbi. Radi so in se dobro počutijo v svojem okolju in to jim ne zamerim. 

Ravno zato so zame nekaj posebnega." 

- "Kulture nastajajo tisočletja in se ves ta čas tudi spreminjajo. Če pomislim nazaj, je v 

bistvu pri izobraževanju Romov (v letih, ko jih spremljam) kar velik napredek. Zavedati se 

moramo, da se Romi še toliko težje ločijo od  svojega okolja in družine in da bo potrebno 

še veliko, da bodo toliko osveščeni, da potrebujejo vsaj osnovnošolsko izobraževanje. 

Sicer napredek je – zelo, zelo počasen – vendar deluje."   

-  "Otroci ne obiskujejo vrtca. Ko pridejo v 1. razred, ne znajo jezika, niso socializirani. 

Otroci Romi bi morali obiskovati vrtce, ki bi bili  v njihovih naseljih.  Od 2–4 vrtec v 

naselje, potem pa v redni vrtec do vstopa v šolo." 

 

4 ZAKLJUČEK Z RAZPRAVO 
 

 

V razpravi se vračamo k odgovorom na zastavljena raziskovalna vprašanja in jih 

interpretiramo v luči raziskovalnih rezultatov.  

Kar zadeva prvo raziskovalno vprašanje, je naša raziskava ugotovila, da je stopnja 

vključenosti romskih otrok v vrtec Kočevje nizka (in tudi v primerjavi s preteklimi leti 

nekoliko v upadu). Kot smo predvidevali, je vključenost tudi proporcionalno neustrezna, saj 

romski otroci niso v enakem deležu vključeni v vrtec kot ostali (slovensko govoreči) otroci iz 

okolja. Na osnovi navedenega je očitno, da bodo v občini Kočevje potrebni številni 

intenzivni, ciljni in usklajeni ukrepi različnih institucij lokalne skupnosti, da bi dosegli 

pomembno višjo udeleženost romskih otrok v vrtcu; ter posledično izboljšali njihove 

možnosti izobraževanja in socialnega vključevanja. Izsledki raziskovanja namreč potrjujejo 

tudi naslednji dve predpostavki, v katerih smo izrazili, da z obdobjem vključenosti v vrtec 

narašča tudi število razredov OŠ, ki jih romski otroci uspešno zaključijo oziroma se izboljšuje 

njihova šolska uspešnost otrok. V zvezi s preverjanjem obeh hipotez je bila pregledana 

dokumentacija o vključenosti otrok romskega porekla v zadnjih desetih letih, vzporedno pa 

smo sledili šolski uspešnosti teh otrok v osnovni šoli.  Na podlagi zbranih podatkov smo 

prišli do nekaterih ugotovitev, ki pa zaradi pristranskega vzorca ostajajo na opisni ravni 
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oziroma veljavni zgolj za območje občine Kočevje. Iz zbranih podatkov lahko razberemo, da 

je med romskimi otroki z najnižjim učnim uspehom (zadostno) več tistih, ki niso nikoli 

obiskovali vrtca. In obrnjeno: med otroki, ki imajo višji učni uspeh (dober, prav dober) je 

bistveno več otrok, ki so redno obiskovali vrtec. 

 

Udeleženost v institucionalni predšolski vzgoji je potemtakem (poleg motiviranosti in 

izobrazbe staršev) dober »napovedovalec« uspešnosti nadaljnjega izobraževanja. Tudi pri 

populaciji romskih otrok v Kočevju je torej značilna socialno selektivna uporaba predšolskih 

institucij; z drugimi besedami: institucionalnega predšolskega sistema se ne poslužujejo prav 

skupina otrok, ki bi verjetno najbolj potrebovala spodbudno učno okolje in bi – kot kažejo 

raziskave – lahko v tem pogledu tudi največ pridobila. Raziskave namreč dokazujejo, da ima 

zgodnja vključenost v kakovostno institucionalno predšolsko vzgojo številne pozitivne 

učinke, predvsem pa kompenzacijski pomen za ogrožene otroke oziroma tiste, ki prihajajo iz 

jezikovno, etnično in kulturno manj spodbudnega okolja.  

 

Vsi vemo, kaj pomeni biti uspešen. Posebno pomembna pa je uspešnost v dobi odraščanja, ko 

se utrjuje samozavest in se postavljajo temelji za življenje. Šolski uspeh v osnovni šoli odpira 

pot k nadaljevanju izobraževanja, zaposlovanju in doseganju življenjskega standarda.  

Poleg uspešnosti posameznika je pomemben tudi družbeni vidik, ki se kaže v ekonomskih 

učinkih. Izpad otroka iz srednje šole v ZDA je namreč ocenjen na 350,000.00 evrov (COM 

2006). Morda bi prav tovrstni izračuni o izgubi sredstev iz državnega proračuna prepričali 

javnost – bolj kot pa študije neenakosti in »krivic« .   

 

Na osnovi rezultatov predpostavljamo, da bi morala mreža institucij, ki skrbijo za izboljšanje 

življenjskih razmer romskih otrok v Kočevju, uveljaviti bistveno bolj učinkovite ukrepe in 

(dolgoročnejše) strategije, da bi dosegli želeno stanje. V drugem delu raziskovanja smo dobili 

predstavo o tem, kateri ukrepi se zdijo strokovnjakom potencialno uspešni. Naše raziskovanje 

se je ukvarjalo z vizijo različnih strokovnih in vodilnih delavcev na področju vzgoje in 

izobraževanja, Centra za socialno delo in občine o možnih strategijah in ukrepih za večjo 

vključenost romskih otrok in zagotavljanju enakih možnosti. V raziskovanje smo uspeli 

vključiti ključne odgovorne osebe v kraju, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z 

vprašanji, ki zadevajo romske družine in otroke. Večina  respondentov anketnega vprašalnika 

je bilo praktikov – vzgojiteljev in učiteljev – ki se neposredno srečujejo s populacijo. 
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Pomembno pa je, da so se zainteresirano odzvali tudi strokovni delavci socialnih in 

izobraževalnih ustanov ter župan, kot ključna politična oseba. 

 

Kar zadeva poznavanje uradnih dokumentov, se postavlja vprašanje, kako to, da deset let 

od sprejetja Kurikuluma za vrtec in Dodatka h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 

večina ne pozna posebnih pedagoških in drugih strokovnih pristopov, ki so uveljavljeni za 

romske otroke v vrtcih. Temu se pridružuje nepoznavanje politik in ukrepov zagotavljanja 

enakih možnosti, ki so zajeti v temeljnih nacionalnih dokumentih, kot so Strategija … in Bela 

knjiga. Na osnovi podatkov je sklepati, da okrog dve tretjini strokovih delavcev ne ve, ali 

takšna politike spodbujanja izobraževanja Romov obstajajo. Navedeno nakazuje, da niti v 

dodiplomskem izobraževanju niti v kasnejšem permanentnem izobraževanju 

učteljev/vzgojiteljev tovrstne vsebine politik niso bile ustrezno zastopane. Sklepamo lahko, da 

tudi ustanove same niso zaposlenih ustrezno seznanile z osnovnimi politikami enakih 

možnosti oziroma dokumenti. Zagotovo je k temu dodati še predpostavko nezainteresiranosti 

zaposlenih samih. Kot kaže, je bilo tudi izobraževanj v okviru ustanov  na temo različnosti, 

medkulturnega dialoga, integracij otrok romskega porekla, nediskriminaciji ipd. zelo 

malo, čeprav bi bilo (glede na to, da je Kočevje entično mešano območje) to potrebno. 

Izobraževanja o nediskriminatornem delovanju bi namreč strokovne delavce usposobile za 

boljše razumevanje problematike in ustreznejše prakse.  

 

Pomembni pri vključevanju romskih otrok v predšolsko vzgojo so tudi kriteriji za sprejem 

otrok v vrtec, ki jih, kot kažejo rezultati, strokovni delavci delno poznajo. Strokovni delavci, 

ki ne poznajo kriterijev za (prednostni) sprejem otrok v vrtce (ob nepoznavanju politik enakih 

možnosti ter pomanjkanju specifičnega izobraževanja), tudi ne morejo stopiti v vlogo 

»zagovornika« otrokovih pravic, v primeru, ko bi se soočili s potencialnimi kršitvami v 

sprejemnih postopkih. Če odmislimo motiviranost staršev romskih otrok, se težava, s katero 

se srečujejo romski otroci, odraža v kriterijih sprejema otrok v vrtec,  ki se določajo v primeru 

manjšega števila prostih mest, kot je povpraševanja. Po zakonu imajo namreč prednost otroci 

s posebnimi potrebami. Morda bi veljalo razmisliti, da se kriterij »posebne potrebe« smiselno 

uporablja tudi za romske otroke; le-ti so pogosto kasneje prav na osnovi navedenega kriterija 

razvrščeni v osnovne šole s prilagojenim programom. Tudi priporočilo mednarodnih 

organizacij (npr. Eurydice) je, da naj sistemi predšolske vzgoje v Evropi zagotovijo, da  imajo 

ne le socialno pač pa tudi kulturno prikrajšani otroci prednost pri sprejemu v vrtec. Tako v  
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Zakonu o vrtcih kot v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec ni nikjer opredeljeno, da bi imeli 

otroci romskega porekla prednost pri sprejemu v vrtec.  

 

Tudi uveljavljanje kriterija socialne ogroženosti je za romske otroke vprašljivo, saj za 

dokazilo socialne ogroženosti ne zadošča zgolj formalni kriterij prejemanja denarne socialne 

pomoči (kot pred nedavnim), pač pa mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 

socialnega položaja. Če otrok pripadnik romske skupnosti nima mnenja o ogroženosti zaradi 

socialnega položaja družine iz strani pristojnega centra za socialno delo, se le-ta uvrsti na 

čakalni seznam v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec, Občina Kočevje 2011.  

Nadalje je sprejem urejen s točkovanjem (komisije), pri čemer se pogosto nesorazmerno 

visoko točkujejo kriterij stalnega bivališča ter kriteriji zaposlenosti staršev; navedeno velja 

tudi za Kočevje. Romske družine težko zadostijo obema navedenima kriterijema. Številne 

romske družine imajo samo enega ali nobenega zaposlenega starša in tako otroci le-teh 

nimajo nobene ali zelo majhne možnosti za sprejem v vrtec, če pridejo na sezanam čakajočih. 

Zavedamo se, da je stiska zaposlenih strašev velika, če njihovi otroci niso sprejeti v vrtec. 

Ravno tako pa ne moremo mimo dejstva, da so otroci romskega porekla »dvakrat 

prikrajšani«, če nimajo možnosti vključitve v institucionalno vzgojo, torej v vrtec. Prvič 

zaradi razmer domačega okolja in drugič zaradi izoliranosti od vrstnikov in vseh drugih 

dobrin, ki jih nudi otrokom vrtec kot institucija.   

 

Menimo, da bi bilo potrebno koordinirano sodelovanje vrtca (komisije za sprejem otrok v 

vrtec, svetovalne delavke) s centrom za socialno delo, ki ima kot institucija možnost izdati 

mnenje o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki bi otrokom, ki so do tega 

resnično upravičeni, omogočala prednostni sprejem v vrtec.  S takšnim načinom dela bi se 

približali predlogu za uvedbo interdisciplinarnega tima strokovnjakov. Timu bi se poleg 

članov vrtca in centra za socialno delo lahko pridružili še pediater, psiholog ipd. Tim bi tako 

lahko ocenil stopnjo potrebe in možnosti prednostnega sprejema za posameznega, potencialno 

ogroženega otroka in to v najhitrejšem možnem času. Na tem mestu ne želimo trditi, da bi 

prav vsi otroci pripadniki romske skupnosti, katerih starši so brezposelni, morali nemudoma 

dobiti prosto mesto v vrtcih. Želimo pa poudariti pomen nujnosti upoštevanja visoke stopnje 

ogroženosti posameznih otrok, ki velikokrat ni prepoznana, pa bi lahko bila. Pedagoški, 

socialni in zdravstveni delavci smo, ne le službeno (profesionalno), temveč tudi moralno 

odgovorni, da prepoznamo problematiko, ki jo ljudje zaposleni v drugih profilih ne 
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prepoznajo ali ne želijo prepoznati.  Ravno zato bi morali stopiti skupaj in se resnično zavzeti 

za posameznega ogroženega otroka.  

 

Koordinirano delo strokovnega tima bi bilo mogoče spodbuditi tudi s številnimi pozitivnimi 

ukrepi za večjo vključitev romskih otrok v vrtec. Ti ukrepi bi morali biti v večji meri 

občutljivi za posebnosti romske skupnosti (npr. terenske predšolske skupine v romski 

skupnosti, terenski obiski namenjeni pogovorom z romskimi starši, spodbujanju zaupanja v 

strokovnjake in ustanove, ipd.). Tudi z drugimi pedagoškimi pristopi, bi bilo mogoče doseči 

večjo učinkovitost vzgoje (npr. individualni načrti vzgojnega dela osnovani na individualnih 

evalvacijah). Večjo stalnost obiskovanja vrtca pa bi bilo mogoče tako z boljšo interakcijo z 

družino kot tudi s sistemskimi ukrepi (npr. pozitivna diskriminacija, kvote, prednostni 

sprejem, prilagoditev standardov …). Večkrat je bil predlagan ukrep, s katerim se prejemanje 

denarnih dodatkov povezuje z obiskovanjem otrok v vrtcu; vsekakor so sistemski ukrepi 

lahko učinkoviti, smiselno pa je preverjati diskriminatornost tovrstnih ukrepov.  

 

Ko smo raziskovali možnosti ukrepov za povečevanje nadzora nad sprejemom, smo 

ugotovili, da bi po mnenju kočevskih strokovnih delavcev morala biti prioriteta takšnih 

timov, ki bi spremljali razvoj otrok, preverjali ali imajo socialno in kulturno prikrajšani otroci 

res prednost pri sprejemu v vrtec, biti bolj proaktivni pri spremljanju vključenosti romskega 

otroka v vrtec, šole ter nadzorovati morebitno neutemeljenim razvrščanjem otrok v 

prilagojene programe, manj pa preprečevalo velik osip otrok romskega porekla v vrtcih. 

Strokovni delavci na območju Kočevja prepoznavajo potrebo po bolj organiziranem, 

multidisciplinarnem spremljanju problematike,  ukrepanju, ki ga spremlja tudi nadzor; torej 

po večji učinkovitosti delovanja. Obenem pa ne prepoznavajo potencialnih sistemskih kršitev 

oziroma potrebe po nadzoru in zagotavljanju zakonitosti delovanja in uresničevanja strateških 

politik na omenjenem področju, ki predpostavljajo uresničevanje načela (pravičnih) enakih 

možnosti.   

 

Posebno težo ob začetku osnovnošolskega izobraževanja imajo testi. Raziskovali smo mnenja 

respondentov o razlogih za doseganje slabih rezultatov romskih otrok na testiranjih. 

Večina vprašanih je z izbiro trditev pripisovala odgovornost za slabe rezultate testiranj 

pripadnikom romskega porekla oziroma zaznavala vzroke, ki se nanašajo nanje. Podobno je 

bilo v predhodnih raziskavah pogosto ugotovljeno, da je odgovornost locirana v Rome. Peček, 
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Čuk in Lesar (2006) so npr. ugotovili, da učitelji menijo, da so za nizek uspeh romski učenci v 

največji meri krivi sami; kar nakazuje, da učitelji prav tako ne prepoznavajo svoje pomembne 

vloge pri učni uspešnosti teh otrok. Med strokovnimi delavci prevladuje predstava, da je  

vzroke za neuspešnost romskih otrok iskati v njihovem nespodbudnem družinskem okolju, 

vključno s pomanjkanjem aspiracij družinskih članov ter nezadostnih sposobnostih romskih 

otrok. Le manjši del vprašanih zaznava tudi možnost neustreznosti metod prepoznavanja 

sposobnosti ter problematičnosti njihove univerzalne uporabe, saj so testi prilagojeni za 

testiranje otrok večinskega prebivalstva (srednjega sloja). Ob navedenem se postavlja 

vprašanje, ali so pričakovanja in aspiracije strokovnih delavcev tudi glede romskih otrok 

enake kot glede ostalih otrok. Če so pričakovanja in aspiracije strokovnih delavcev do 

romskih otrok osnovane na sklopu prepričanj, da so romski otroci manj sposobni in živijo v 

slabšem okolju, so zelo verjetno nizke. Navedeno lahko zasledimo v poročilih o uspešnosti 

romskih otrok, kjer se pogosto izraža zadovoljstvo, da so otroci dosegli omejene učne 

rezultate. Učitelji imajo do učencev iz nespodbudnih družinskih okolij tudi nižje učne 

zahteve, verjetno tudi zaradi nižjih pričakovanj, kar pa vodi v nizke rezultate. Tako je začaran 

krog ponovno sklenjen. Z nizkimi pričakovanji učiteljev do romskih otrok sta se ukvarjala 

tudi Krek, Vogrinc (2005) ter Macura  Milanović (2006). Rezultati le-teh kažejo podobne 

rezultate s skupnim imenovalcem socialnim, ekonomskim in kulturnim razlikam, ki naj bi bile 

glavni vzrok za slabši uspeh učencev ter posledično z "samoizpolnjujočo se prerokbo".  

 

Raziskovali smo mnenja respondentov o vzrokih za nizko vključenost romskih otrok v 

vrtec njihove občine. Tudi pri tem vprašanju prevladujejo odgovori, ki pripisujejo 

odgovornost za nizko vključitev otrok romskega porekla v vrtce Romom. Raziskovanje daje 

pravzaprav presenetljive rezultate, saj nakazujejo, da je tudi med strokovnimi delavci, ne le 

med splošno populacijo, tako razširjeno »zdravo-razumsko« prepričanje, da so Romi 

nezainteresirani za izobraževanje svojih otrok, ker jim to ni vrednota; in drugo – 

komplementarno – prepričanje, da Romi verjamejo, da je mati pravzaprav najboljša 

vzgojiteljica. Menim, da naveden sklop prepričanj, ki bi ga lahko imenovali že kar 

»subjektivna teorija«, kaže na nereflektiran in nekritičen odnos do vprašanja, ki učinkuje kot 

nekakšen mehanizem opravičevanja obstoječega stanja.  

 

Nadalje smo se ukvarjali z mnenji o spremembah Zakonov o vrtcih in Zakonu o Romih. 

Na osnovi navedenih podatkov je razvidno, da se strokovni delavci v Kočevju najbolj 
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nagibajo k rešitvam, ki predpostavljajo segregacijo (posebni programi), takoj za tem pa k 

tistim, ki nakazujejo integracijo v obstoječe oddelke (romski pomočnik v rednih oddelkih), pri 

čemer je slednja prioriteta manj zastopana kot prva. Prevladuje torej prepričanje, da je 

mogoče z »drugačnimi programi za drugačne otroke« uspešno reševati problem izključenosti 

romskih otrok iz vzgoje in izobraževanja. Večina strokovnih delavcev je namreč bistveno 

manj naklonjena tistim spremembam zakonodaje, ki bi z učinkovitimi ukrepi pospešile boljšo 

in zgodnejšo vključitev romskih otrok v obstoječe vrtce in oddelke (pozitivna diskriminacija, 

kvote, prednostni sprejem, prilagoditev standardov …). Na osnovi navedenega – in v luči 

predhodnih rezultatov – je očitno, da je tudi pri strokovnih delavcih prisotno prepričanje, da 

integracija in ustvarjanje vključujoče (inkluzivne) ustanove in oddelke ni možna – zaradi 

nepremostljivih težav, ki so pravzaprav na strani Romov (nezainteresiranost romskih staršev, 

slabše sposobnosti romskih otrok…). Ob tem se ponovno postavlja vprašanje, ali je takšna 

orientacija oziroma naravnanost dobra osnova za integracijo; kljub uspešnim primerom, le-ta 

namreč prevladuje.  

Ugotavljali smo tudi, katere strategije in naloge bi morali izpeljati oziroma uvesti vrtci.   

Podatki potrjujejo oziroma se dopolnjujejo s  predhodnimi; tudi na ravni vrtca (ne le države) 

so strokovni delavci najbolj naklonjeni prilagoditvi programov (z vsebino, posebnim učenjem 

slovenskega jezika, z organizacijo, lokacijo izvedbe) tako, da bi le-ti bili bolj prilagojeni 

Romom – njihovim otrokom in družinam. Naveden sklop prepričanj je utemeljen na 

prepričanju, da je potrebno zgodnje prepoznavanje razvojnih motenj romskih otrok. Strokovni 

delavci Kočevja se – v celoti gledano – še zavzemajo za sodelovanje z romsko skupnostjo, 

družinami; bistveno manj pa so naklonjeni zahtevi po re-organizaciji obstoječih strokovnih 

služb. Kot smo zapisali, se je nizek odstotek (le ena desetina) respondentov zavzel za uvajanje 

interdisciplinarnih timov strokovnjakov in institucij, ki bi presegali ločenost delovanja 

strokovnjakov na tem področju. Menim, da bi takšen tim lahko delal in  učinkoval po načelih 

sinergije, kar pomeni, da bi bil rezultat skupnega dela višji kot rezultati posameznih institucij. 

Zanimivo je tudi, da rešitve niso prepoznane v  boljšem  sodelovanju z drugimi 

organizacijami – tudi nevladnimi. Očitno ni nepripravljenosti povezovanja, saj ni prepoznana 

težava neusklajenosti strokovnih služb. 

 

Raziskovali smo tudi strinjanje respondentov z možnimi ukrepi na področju izobraževanja 

strokovnih delavcev in izobraževanju Romov. Med ukrepi na področju izobraževanja 

Romov in izobraževanja pedagoških delavcev preseneča dejstvo, da je na prvem mestu 
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zahteva, da morajo imeti romski pomočniki srednjo (ne le poklicno) izobrazbo. Naveden 

ukrep je težko uresničljiv in zgolj na dolgi rok, saj je izvor problematike pravzaprav na 

začetku izobraževalne poti – v slabi vključenosti romskih otrok v vrtec, neznanju slovenskega 

jezika, kopičenju dejavnikov ogroženosti v otrokovem razvoju – zaradi česar večina romskih 

otrok ne konča niti osnovne šole.  Zato je prav težko pričakovati, da bo v okolju dovolj 

romskih pomočnikov s srednjo izobrazbo. Respondenti ne prepoznavajo možnosti, da bi bil 

»vrstni red« želenih sprememb izobraževanja pravzaprav obraten – z ukrepi pozitivne 

diskriminacije ter kvotami vpisnih mest bi bilo možno spodbuditi lažje izobraževanje Romov 

in kot rezultat pričakovati več ustrezno izobraženih pomočnikov. Kot kaže, gre za nerealno 

pričakovanje in ponovno »lociranje« odgovornosti na Rome. Za kočevske strokovne delavce 

je zelo pomembno tudi, da bi se bodoče vzgojiteljice, ki se zaposlujejo v vrtcih na področju 

romskih skupnosti, obvezno vključile v posebni študijski modul ali pa bi se takšen modul 

organiziral za vzgojiteljice/vzgojitelje romskega porekla. Če je prvi ukrep možen in relativno 

hitro uresničljiv – ob predpostavki, da pripravljenost kreiranja takšnega modula obstaja, pa za 

drugi ukrep lahko ponovno ugotovimo, da predpostavlja predhodne ukrepe, s katerimi bi 

določenemu deležu romskih otrok in mladostnikov omogočili/pomagali doseči boljše učne 

dosežke v OŠ ter vpis na srednjo (vzgojiteljsko) šolo.   

  

Zanimalo nas je tudi, koliko bi bili ukrepi pozitivne diskriminacije sprejemljivi za 

respondente. Ugotovili smo, da bi se po mnenju večine strokovnih delavcev Kočevja morali 

romski kandidati vpisovati na izobraževanje pod enakimi pogoji kot ostali. To pomeni, da ne 

bi smelo biti rezerviranih vpis mest, pravice do individualiziranega študija, ki bi bil prilagojen 

njihovim potrebam in razmeram; nekoliko več pa jih meni, da  bi morale obstajati komisije za 

enake možnosti, ki bi vsak primer presojale posebej. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je ob 

navedeni orientaciji možno doseči večji delež romske populacije med vzgojiteljicami 

predšolskih otrok, kar bi bila lahko ena od učinkovitih poti izboljšanja predšolske vzgoje za 

romske otroke in s tem nadaljnje poti izobraževanja.   

 

Raziskovanje smo zaključili z odgovori na vprašanje odprtega tipa, zakaj zelo malo romskih 

otrok konča osnovno šolo, kljub relativno velikim finančnim in drugim vlaganjem za 

dvig izobrazbene ravni Romov. Opisni odgovori navedeni v empiričnem delu so bili za 

raziskovalko in mentorico pravo presenečenje, saj nisva pričakovali, da bo tudi v krogih 

strokovnjakov prisotna tolikšna mera stereotipizacije, diskriminatornega in sovražnega govora 
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kot v splošni populaciji. Menim, da je za sprejetost, dobro počutje in vzdušje v oddelkih in 

razredih še vedno primarno odgovoren vzgojitelj, učitelj. Visoka denarna sredstva za dvig 

izobrazbene ravni Romov bodo na nek način izgubljena in neučinkovita, če otroka uči učitelj 

s predsodki. Ni nujno, da se ti predsodki izražajo direktno proti samemu otroku; lahko se 

izražajo  drugače, v pomanjkanju topline, v neverbalnih sporočilih … Tako otrok poleg 

številnih drugih ovir (socialnih, kulturnih, jezikovnih) tudi zaradi ne sprejemanja težko deluje 

in je posledično neuspešen.  

  

Rezultati raziskave torej niso vzpodbudni, vendar je zanimivo in vzpodbudno dejstvo, da so 

se na območju Kočevja v zadnjih dveh letih začele nekatere aktivnosti in prakse, ki dajejo 

veliko mero upanja na izboljšanje stanja na našem področju raziskovanja, torej vključevanju 

romskih otrok v vzgojo in izobraževanja. Tako s strani občine, šol, vrtca in tudi ostalih 

institucij, kot je npr. Ljudska univerza Kočevje se čuti pripravljenost in tudi že delovanje, ki 

gre v smer izboljšav. Ljudska univerza Kočevje je namreč od 1. 9. 2011 poslovodeči 

konzorcijski partner v projektu Uspešnega vključevanja Romov v vzgojo in izobraževanje II 

(UVRVI) (Morda je tudi pričujoča raziskava nekoliko »razgibala« strokovno javnost z 

anketnim vprašalnikom in nekaterimi »provokativnimi« vprašanji.)  

 

Ob tem velja poudariti, da so se že takoj po izpolnjevanju vprašalnika v kraju začele nekatere 

pobude in težnje po spremembah, pa tudi konkretne dejavnosti (popoldanske igralne skupine 

za romske otroke, ki bodo v jeseni vključeni v šolo), ki sta jih skupaj organizirala Vrtec 

Kočevje in OŠ Zbora odposlancev. 

 

Eden glavnih ciljev projekta je zaposlovanje romskih pomočnikov v letih od 2011 do 2014. 

Tako se v  osnovnih šolah že čutijo pozitivne spremebe s prihodom romskih pomočnikov na 

ta pomebna in potrebna delovna mesta. V vrtcu zaradi majhnega števila romskih otrok, ki so 

vključeni v oddelke, zaenkrat ni bilo potrebe po vključevanju romske pomočnice v skupine. 

So se pa vodilni v Vrtcu Kočevje zavzeli za obliko sodelovanja z romsko pomočnico v obliki 

tedenskih popoldanskih srečanj s predšolskimi romskimi otroki in njihovimi starši v 

sodelovanju z eno od osnovnih šol. Vzgojno-izobraževalne delavnice tako potekajo že drugo 

leto v prostorih OŠ Zbora odposlancev in tudi v romskih naseljih. Sodelujejo strokovni 

delavci vrtca v obliki strokovnega tima: ravnateljice, pomočnice ravnateljice, svetovalne 

delavke in vzgojiteljev ter strokovni delavci osnovne šole: ravnatelj, svetovalna delavka šole, 
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romska pomočnica in njena mentorica – učiteljica. Tim se srečuje na delovnih sestankih, kjer 

načrtuje in evalvira delo. Srečanja z otroki in starši pa se odvijajo v razredu osnovne šole in v 

romskih naseljih. Izvajajo se številne aktivnosti načrtovane po vzgojnem programu 

Kurikulumu za vrtce in Dodatka h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov z upoštevanjem 

specifičnih lastnosti ciljne skupine.  

Delo poteka vzporedno z otroki in starši. Z otroki se ukvarja vzgojno osebje vrtca, s starši pa 

svetovalne delavke in učiteljica. Romska pomočnica je prisotna pri vseh aktivnostih tako pri 

delu z otroki kot pri sodelovanju s starši. To obliko dela ocenjujemo kot vzpodbuden začetek 

dobrih praks, ki so nujno potrebne za spremembo stanja. Zelo vzpodbudno je tudi sodelovanje 

med institucijami v tem primeru vrtcem in šolo. V prihodnje pa pričakujemo tudi sodelovanje 

z drugimi pomembnimi institucijami: drugimi šolami v okolišu,  Csd, zdravstvenimi 

službami, policijo in nevladnimi organizacijami.   

Po (javni) predstavitvi rezultatov raziskovanja, ki jo načrtujem, pa je pričakovati še bolj 

odločne in sistematične spremembe na tem področju. Predvsem pa večjo povezanost 

odgovornih institucij ter njihovih programov in ukrepov. Osnovni – končni – cilj raziskovalne 

naloge je doseči večjo učinkovitost na področju Kočevja pri vključevanju romskih otrok  v 

vrtce in nadaljnje izobraževanje, s čimer bodo pridobili enake možnosti, ki jim pripadajo kot 

državljanom sodobne, demokratične države. 

 

Raziskavo želim zaključiti s pozitivnim razmišljanjem, ki je vsekakor potrebno za pozitivne 

rezultate. Naj se ponovno vrnem k samoizpolnjujoči prerokbi, vendar tokrat v obrnjenem 

pomenu: če bomo vsi skupaj, ki smo začeli z drugačnim razmišljanjem in delom, tudi  

»verjeli« v uspeh, se bo le-ta uresničil. Menim, da je potrebno nenehno izobraževanje za 

kulturo aktivne strpnosti, ki nam pomaga pri prepoznavanju oblik nestrpnosti ter 

diskriminatornih praks, ki zavirajo uresničevanje načela enakosti v izobraževanju. Tako nas 

bo vedno več združenih v  "gibanju" kritične javnosti, ki kot pravi Nastran Ule (1999), 

delegitimira predsodke in jim odvzame motivacijsko moč. Menim, da je vsak posameznik 

pomemben za delovanje v dobro drugim tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti, v 

kateri živi. Ravno šole in vrtci so prostori, ki pogosto širijo pozitivne humane prakse v dobro 

ljudi in vsega človeštva. 
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6 PRILOGE 
 

6.1 Vprašalnik  

 

 

Vprašalnik o strategijah uspešnega vključevanja  

romskih otrok v sistem predšolske vzgoje 

 

Spoštovani!  

Na vas naslavljamo vprašalnik, ki nam bo pomagal pridobiti informacije o virih za uspešnejše 

vključevanje romskih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo. Študija poteka v okviru 

podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Vprašalnik je anonimen; podatki 

bodo uporabljeni v raziskovalno-razvojne namene. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

 

1. V katerem kraju ste zaposleni? _____________________________________________ 

 

2. Kakšen je položaj vašega delovnega mesta? 

a.) Vodstveni (npr. ravnatelj, predstojnik, vodja, direktor …) 

b.) Nevodstveni (npr. uslužbenec, delavec …) 

c.) Drugo_____________________________________________________________ 

 

3. V kolikšni meri se na delovnem mestu ukvarjate s predšolsko vzgojo? 

a) Sploh se ne ukvarjam s predšolsko vzgojo. 

b) Manj kot četrtino delovnega časa. 

c) Približno polovico delovnega časa. 

d) Večino delovnega časa. 

e) Celoten delovni čas oz. 100 %. 

 

4. V kolikšni meri se na delovnem mestu ukvarjate z otroki romskega porekla? 

a) Sploh se ne ukvarjam z otroki romskega porekla. 

b) Manj kot četrtino delovnega časa. 

c) Približno polovico delovnega časa. 

d) Večino delovnega časa. 

e) Celoten delovni čas oz. 100 %. 

 

5. Koliko zaposlenih v vaši ustanovi dela izključno na področju predšolske vzgoje? 

__________ 

 

6. Koliko zaposlenih v vaši ustanovi dela izključno na področju romske 

»problematike«? __________ 

 

7. Koliko je med zaposlenimi  v vaši ustanovi pripadnikov romske skupnosti? 

__________ 

 

8. Če ni nobenega, zakaj menite, da je tako:  

a.) ker to ni potrebno, saj je zelo malo romskih otrok vključenih v vrtce 

b.) ker se nihče od romskih kandidatov, ki bi ustrezal, ni prijavil 

c.) ker romski kandidati v postopku izbire težko konkurirajo drugim kandidatom  
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d.) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

9. Ali poznate kakšen uradni dokument, ki spodbuja zaposlovanje pripadnikov romske 

skupnosti na področju predšolske vzgoje? 
 

a) Da, poznam (prosimo navedite):____________________________________________ 

      b) Ne poznam takšnega dokumenta. 

      c) Mislim, da ne obstaja. 

 

10. Ali ima vaša ustanova politiko spodbujanja zaposlovanja pripadnikov romske 

skupnosti na področju predšolske vzgoje? 

   a) Da, zapisana je v (prosimo navedite):_______________________________________ 

   b) Da, vendar ni zapisana. 

   c) Ne vem, če takšna politika obstaja. 

   d) Nimamo takšne politike. 

 

11. Ali ste se v zadnjih treh letih udeležili izobraževanja o različnosti, medkulturnem 

dialogu, integraciji otrok romskega porekla, nediskriminaciji ipd … 

a) Da, udeležil/a sem se (prosimo 

navedite):_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     b) Ne. 

 

12. Kako dobro poznate kriterije, po katerih vrtci vaše občine sprejemajo otroke? 

a) Zelo dobro poznam kriterije, saj sem vključen/a  v postopek sprejemanja otrok. 

b) Zelo dobro poznam kriterije. 

c) Dokaj dobro poznam kriterije. 

d) Kriteriji so mi le približno znani. 

e) Kriterijev ne poznam. 

 

13. Kakšni so bili oziroma so kriteriji sprejema otrok v vrtec v vaši občini v letošnjem 

šolskem letu? (Prosimo, obkrožite vse odgovore, ki veljajo za vas.) 

a.) Vpis je potekal po vrstnem redu prijav.  

b.) Prednost so imeli otroci z obema zaposlenima staršema.  

c.) Prednost so imeli otroci s posebnimi potrebami.  

d.) Prednost so imeli otroci, ki imajo stalno bivališče v občini. 

e.) Prednost so imeli socialno ogroženi otroci.  

f.) Prednost so imeli otroci romskega porekla.  

g.) Drugo: ____________________________________________________________ 

h.) Ne vem, kriteriji sprejema mi niso znani. 

14. Ali poznate kakšno določbo Zakona o vrtcih, ki se nanaša na predšolske otroke 

romskega porekla? 

a) Da, (prosimo 

navedite):____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Ne. 

15. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da otroci romskega porekla pri testiranju 

sposobnosti dosegajo slabe rezultate? (Prosimo, označite do 4 vzroke). Otroci romskega 

porekla dosegajo slabe rezultate ker… 
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a) slovenski testi pri njih ne pokažejo pravih rezultatov, saj je zanje slovenščina drugi 

jezik. 

b) izhajajo iz socialno prikrajšanega okolja, ki jim ne zagotavlja ustreznih vzgojnih in 

izobraževalnih spodbud.  

c) izvajalci uporabljajo zastarele teste in instrumente ugotavljanja sposobnosti. 

d) starši romskega porekla dajo otrokom vedeti, da je testiranje nepomembno, saj jih 

bodo skušali uvrstiti v šole s prilagojenim programom, kjer bodo deležni boljše 

podpore. 

e) slovenski izvajalci testov ne znajo vzpostaviti takšnega odnosa z otroki romskega 

porekla, da bi ti čutili, da se lahko svobodno izražajo.   

f) jezikovni razvoj pri otrocih romskega porekla ni na tako visoki ravni kot pri ostalih 

otrocih. 

g) testi merijo v glavnem sposobnosti otrok večinskih slojev družbe ter pretežno logično-

analitične sposobnosti. 

h) imajo starši romskega porekla nizka pričakovanja in ne podpirajo izobraževanja svojih 

otrok.  

 

15.1 Zdaj pa vas prosimo, da izmed vzrokov, ki ste jih označili, izberete tistega, ki je po 

vaši oceni najpomembnejši? (Izberete le en vzrok in črko pred njim vnesite na črto 

spodaj. ) 

 

_____________________ 

 

16. Kateri so po vašem mnenju vzroki za nizko vključenost romskih otrok v vrtce vaše 

občine? (Prosimo, označite do 5 vzrokov.) V vrtcih je malo otrok romskega porekla… 

 

a) ker starši romskega porekla verjamejo, da je za otroka bolje, da odrašča pri materi. 

b) ker občina nima interesa, da bi bili otroci romskega porekla vključeni v vrtce, saj mora 

zanje plačevati polno ceno, ker so največkrat oproščeni plačila. 

c) ker starši romskega porekla niso zainteresirani za vrtec, saj izobraževanje zanje ni 

vrednota.   

d) ker vrtci in druge organizacije ne osveščajo staršev romskega porekla dovolj o 

nujnosti zgodnje vključitve njihovih otrok v institucionalno predšolsko vzgojo. 

e) ker je starše romskega porekla strah, da se bodo otroci v neromskem okolju počutili 

slabo.  

f) ker ni interesa, da bi se odpirali oddelki z otroki romskega porekla, saj ni veliko 

vzgojiteljic, ki bi želele delati s to populacijo. 

g) ker Romi ne želijo izolirati svojih otrok od drugih romskih otrok v naselju.  

h) ker država ne spodbuja dovolj ustanavljanja oddelkov za otroke romskega porekla. 

i) ker starši romskega porekla niso zainteresirani za vrtec; saj praviloma želijo, da so 

njihovi otroci vpisani v šole s prilagojenim programom.  

j) ker se vrtci in druge ključne osebe v občini ne potrudijo dovolj, da bi približali 

program vrtca otrokom in staršem romskega porekla ter jim dali vedeti, da so zaželeni. 

 

16.1 Zdaj pa vas prosimo, da izmed vzrokov, ki ste jih označili, izberete tistega, ki je po 

vaši oceni najpomembnejši? (Izberete le en vzrok in črko pred njim vnesite na črto 

spodaj. ) 

 

_____________________ 
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17. Kaj bi se moralo spremeniti v Zakonu o vrtcih ali Zakonu o Romih? (Prosimo, 

označite vse, kar velja za vas.) Potrebno bi bilo:  

a) določiti kvoto zagotovljenih mest v vrtcih za otroke romskega porekla v vrtcih.  

b) določiti, da imajo otroci romskega porekla v vrtcih na območju Romov prednost pri 

sprejemu. 
c) vnesti člen, po katerem mora etnična sestava zaposlenih vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev ustrezati etnični sestavi otrok v vrtcu. 

d) zakonsko spodbuditi ustanavljanje alternativnih programov, zlasti oddelke 

prilagojene potrebam Romov, npr. krajše programe v naselju Romov, pripravljalne 

oddelke za vstop v šolo. 

e)  »rahljanje« togih in zastarelih zdravstveno-higienskih pravil ter nekaterih standardov 

notranje opreme, ki sedaj ovirajo ustanavljanje novih predšolskih oddelkov oziroma 

vrtcev. 

f) sistematizirati delovno mesto romskih pomočnikov in zakonsko urediti njihov status 

kot rednih strokovnih delavcev vrtcev na območju Romov.  

g) zakonsko določiti ukrepe pozitivne diskriminacije, ki bi omogočili lažji dostop 

kandidatom romskega porekla za študij predšolske vzgoje na srednji ter univerzitetni 

ravni.  

h) nič od navedenega, sedanja zakonodaja je povsem ustrezna.  

i) drugo (prosimo, 

navedite).____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17.1 Zdaj pa vas prosimo, da izmed sprememb, ki ste jih označili, izberete tisto, ki je po 

vaši oceni najpomembnejša? (Izberete le eno spremembo in črko pred njo vnesite na 

črto spodaj. ) 

_____________________ 

 

18. Katere od naštetih strategij in nalog bi morali izpeljali oziroma uvesti vrtci? 

(Prosimo, označite do 5 strategij).Vrtci morajo… 

 

a)  uvesti zgodnje prepoznavanje motenj in razvojnih zaostankov za vse otroke. 

b)  uvesti postopke individualne ocene ogroženosti v razvoju za vse otroke. 

c)  uvesti individualne načrte spodbujanja otrokovega razvoja za ogrožene otroke. 

d)  okrepiti zlasti kompetence otrok romskega porekle potrebne za vstop v osnovno šolo. 

e)  izvajati prilagojene oblike učenja slovenskega jezika za starše in otroke romske 

skupnosti, npr., v njihovi soseski; igralne urice za otroke v popoldanskem času in 

podobno. 

f) zagotoviti podporo otrokom romskega porekla tudi pri uporabi maternega jezika v 

vrtcu. 

g) izvajati medkulturno vzgojo s poudarkom na ohranjanju kulturne identitete otrok.  

h) uvesti romskim staršem prilagojene oblike sodelovanja - tudi v romski skupnosti. 

i) nuditi staršem otrok romskega porekla tudi svetovanje in družinsko podporo. 

j) uvesti prožne oblike predšolske vzgoje - nekaj ur na dan, nekaj dni v tednu…ipd., in 

druge prilagojene programe za otroke romskega porekla in njihove družine. 

k) uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov in institucij, ki bi presegali ločenost 

delovanja strokovnjakov na področju »romske problematike«. 

l) ustvariti sodelovanje z nevladnimi organizaciji, ki se ukvarjajo z Romi. 

m) uporabiti prostovoljno delo študentov in drugih oseb pri delu z otroki romskega 

porekla. 
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n) izboljšati sodelovanje s starši, predstavniki romske skupnosti in kulturnimi 

organizacijami. 

o) izboljšati sodelovanje z občinskimi partnerji in ustvarjati občinsko mrežo, ki bo 

skrbela za socialno vključevanje Romov v občini. 

 

18.1 Zdaj pa vas prosimo, da izmed strategij, ki ste jih označili, izberete tisto, ki je po 

vaši oceni najpomembnejša? (Izberete le eno strategijo in črko pred njo vnesite na črto 

spodaj. ) 

 

_____________________ 

 

19. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi ukrepi na področju izobraževanja 

strokovnih delavcev in na področju izobraževanja Romov?  

 
 

Potrebno bi bilo 

Sploh 
se ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinja
m se 

V celoti 
se 

strinjam 

uvesti poseben študijski modul Romi in njihova kultura v 

okviru študijskega programa predšolska vzgoja, ki bi bil 

obvezen za vzgojiteljice, ki se zaposlujejo v vrtcih na 

področju romskih skupnosti 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

vključiti izbirne predmete Romski jezik/romska 

kultura/medkulturno sožitje v redne študijske programe 

predšolske vzgoje na srednji in univerzitetni ravni za vse  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti posebne študijske programe za izobraževanje 

vzgojiteljice/vzgojitelje romskega porekla 
1 2 3 4 5 

 prenesti izobraževanje romskih pomočnikov iz centrov 

za poklicno izobraževanja v sistem rednega izobraževanja 

strokovnih delavcev vrtca  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

dvigniti zahtevano stopnjo izobrazbe za romske 

pomočnike s poklicne na srednješolsko raven 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti določila pozitivne diskriminacije, ki bi omogočila 

kandidatom romskega porekla lažji vpis v program 

vzgojiteljske šole ali pedagoške fakultete 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

določiti kvoto zagotovljenih mest na srednji vzgojiteljski 

šoli in pedagoški fakulteti za študente – kandidate 

romskega porekla  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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20. V kolikšni meri se strinjate z ukrepi, ki povečujejo nadzor? 

 

 

Potrebno bi bilo 

Sploh 
se ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinja
m se 

V celoti 
se 

strinjam 

uvesti nacionalno inšpekcijsko telo, ki bo spremljalo 

uresničevanja zakonodaje in nacionalnih dokumentov o 

Romih.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov, ki bodo 

bolj spremljali razvoj vsakega romskega predšolskega 

otroka, njegovo vključenost v vrtec in šolski uspeh. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti strožji nadzor nad izvajanjem zakonsko določenih 

meril/kriterijev za sprejem romskih oz. vseh otrok v 

vrtec. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti strožji nadzor nad zapiranjem vrtcev oz. oddelkov 

z romskimi otroki in sankcionirati kršitelje. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti interdisciplinarno telo, ki bo nadzorovalo in 

preprečevalo velik osip otrok romskega porekla v vrtcih. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 preverjati, ali imajo socialno in kulturno prikrajšani 

otroci res prednost pri sprejemu v vrtec.   
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov, ki bodo bolj 

proaktivno spremljali vključenost otrok v vrtec, šolo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

uvesti nadzor nad morebitnim neutemeljenim 

razvrščanjem otrok v prilagojene programe. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21. V kolikšni meri se strinjate z ukrepi na področju financiranja? 

 

 

Država mora 

Sploh 
se ne 

strinjam 

Ne 
strinjam 

se 

Se ne 
morem 
odločiti 

Strinja
m se 

V celoti 
se 

strinjam 

dodatno finančno stimulirati vrtce, ki vključujejo romsko 

populacijo. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
dodatno finančno stimulirati strokovne delavce  vrtcev, 

ki delajo v romskih ali etnično kombiniranih oddelkih.  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 financirati brezplačne igralne urice, ki bi jih strokovni 

delavci vrtcev izvajali v romskih naseljih (s soglasjem 

Romov) in jim na ta način »približali« vrtec. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

finančno stimulirati specifične učbenike in priročnike za 

vzgojitelje, ki delajo z Romi. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
financirati pripravljalne razrede za romske otroke eno 

leto pred vstopom v šolo, ki bi poudarjali jezikovne, 

govorne in bralne sposobnosti ter opismenjevanje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

financirati različne oblike pomoči staršem romskih otrok 

v bližini njihovega kraja, prilagojeno informiranje,  

izobraževanje ter vključevanje v vrtec  in kraj.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

financirati  izvenšolsko (znotraj družine) poučevanje 

otrok in (ki) ima pozitivne učinke (na samostojnost, učno 

uspešnost in s tem  porast števila otrok, ki zaključijo 

obvezno šolanje).  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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22. V kolikšni meri so za vas osebno pomembna naslednja izhodišča? 

 

 Sploh 
ni 

pomem
bno 

Ni 
pomem

bno 

Se ne 
morem 
odločiti 

Je  
pomem

bno 

Zelo je 
pomem

bno 

Romi in pripadniki drugih narodnostnih in etničnih 

manjšin morajo biti deležni posebnega varstva  vlade RS, 

kar se določa s strategijami.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Prepovedana je vsakršna diskriminacija, ki bi temeljila na 

narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Obveščanje, kulturno dediščino in sodobno kulturno 

ustvarjalnost romske skupnosti mora RS vključiti v 

skupno dediščino slovenske države ter jo varovati na 

podoben način kot kulturno produkcijo večinskega 

naroda.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Pripadniki romske skupnosti imajo pravico, da svobodno 

in brez kakršne koli omejitve uporabljajo svoj jezik v 

zasebnem in javnem življenju. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Otrokom romskega porekla mora biti zagotovljena 

vzgoja in izobraževanje, ki omogočata doseganje enakih 

ciljev in standardov znanja, kot veljajo za druge otroke.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

23. V kolikšni meri so za vas osebno sprejemljivi naslednji ukrepi pozitivne 

diskriminacije? 

 
 Sploh ni 

sprejemlji
vo 

Ni 
sprejem

ljivo 

Se ne 
morem 
odločiti 

Je 
spreje
mljivo 

Povsem  
sprejem

ljivo 

Kandidati romskega porekla bi morali biti vpisani v 

programe pedagoškega izobraževanja, tudi če ne bi 

povsem zadostili merilom za vpis.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Študijski programi izobraževanja vzgojiteljev 

predšolskih otrok bi morali imeti predpisane kvote 

vpisnih mest, ki bi bila »rezervirana« za kandidate 

romskega porekla.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Romi bi morali študirati po individualnem študijskem 

programu, kot je to v veljavi npr. za študente iz tujine. 
1 2 3 4 5 

Srednje šole in fakultete bi morale imeti komisijo za 

enake možnosti Romov, ki bi presojale vsak primer 

posebej. 

1 2 3 4 5 

 

24. Slovenija namenja relativno veliko finančnih in drugih vlaganj za dvig izobrazbene 

ravni Romov. Zakaj po vašem mnenju kljub temu zelo malo otrok konča osnovno šolo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 
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6.2 Tabele 

 

 

Položaj del. mesta odstotki frekvence 

vodstveni 11,3 16 

nevodstveni 87,2 123 

drugo 0,7 1 

brez.odg 0,7 1 

skupaj 100 141 

 

Tabela 1: Položaj delovnega mesta 

 

 

Zastopanost pred. vzg. na delovnem mestu odstotki frekvence 

Sploh se ne ukvarjam s predšolsko vzgojo. 

 39,7 56 

Manj kot četrtino delovnega časa. 

 7,8 11 

Približno polovico delovnega časa. 

 5,7 8 

Večino delovnega časa. 

 11,3 16 

Celoten delovni čas oz. 100 %. 

 34,8 49 

brez odg. 0,7 1 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela 2: Zastopanost predšolske vzgoje na delovnem mestu 

 

 

Čas ukvarjanja z otroki rom. porekla odstotki frekvence 

se ne ukvarjam 40,4 57 

manj kot 1/4 delovnega  časa 27,0 38 

približno 1/2 delovnega časa 8,5 12 

večino delovnega časa 12,1 17 

celotni delovni čas 11,3 16 

brez odg. 0,7 1 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela 3: Čas ukvarjanja z  otroki romskega porekla 
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število zaposlenih  odstotki frekvence 

0 30,5 43 

1 4,3 6 

2 2,1 3 

3 1,4 2 

4 2,1 3 

12 0,7              1 

35 0,7 1 

65 0,7 1 

70 40,4 57 

brez odg. 17,0            24 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela  4: Delo izključno na področju predšolske vzgoje 

 

 

št. delavcev, ki se ukvarjajo  izključno z 

"romsko problematiko" odstotki 

 

 

 

 

 

frekvence 

od 0 do 10                    60,3              85 

od 11 do 20              1,4 2 

nad 20              0,7 1 

brez odg.                37,6 53 

skupaj 100 141 

 

Tabela 5: Delo izključno na romski "problematiki"  

 

 

zaposleni pripadniki romske skupnosti  odstotki frekvence 

0 53,9         76 

1 16,3         23 

brez odgovora 29,8         42 

skupaj 100,0         141 

 

Tabela 6: Zaposleni: pripadniki romske skupnosti  
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 vzroki za odsotnost Romov med zaposlenimi  odstotki  frekvence 

ker to ni potrebno, saj je zelo malo romskih 

otrok vključenih v vrtce 17,7 25 

ker se nihče od romskih kandidatov, ki bi 

ustrezal, ni prijavil 34,0 48 

ker romski kandidati v postopku izbire težko 

konkurirajo drugim kandidatom 9,2 13 

drugo 9,9 14 

imajo zaposlene 12,1 17 

brez odg. 17,0 24 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela 7: Vzroki za odsotnost pripadnikov romske skupnosti med zaposlenimi 

 

 

dokumenti odstotki frekvence 

da 4,3 6 

ne 89,4 126 

ne obstaja 3,5 5 

brez odg. 2,8 4 

skupaj 100 141 

 
Tabela 8:Dokumenti, ki spodbujajo zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti 

 

 

politika odstotki frekvence 

da, zapisana 1,4 2 

da, ni zapisana 5,7 8 

ne vem 61,0 86 

nimamo 29,1 41 

brez odg. 2,8 4 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela 9: Politika spodbujanja zaposlovanja Romov 
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 izobraževanje  odstotki frekvence 

 da 17,7          25 

 ne 80,9        114 

brez odg.  1,4            2 

skupaj 100,0          141 

 

Tabela 10: Izobraževanje o nediskriminatornem delovanju 

 

 

kriteriji odstotki frekvence 

zelo dobro poznam , vključenost v 

postopek sprejemanja 4,3 6 

zelo dobro 7,8 11 

dokaj 22,0 31 

približno 41,1 58 

ne poznam 24,1 34 

brez odg. 0,7 1 

skupaj 100,0 141 

 

Tabela 11: Kriteriji sprejemanja otrok v vrtec 

 

 

 

 

 

vrstni 

red  

zaposlena 

starša 

otroci 

s p.p. 

stalno 

bivališče 

socialna 

ogroženost 

romsko 

poreklo drugo 

ne 

vem 

frekve

nce         

da 32 29 35 38 49 8 7 60 

ne 104 107 101 98 87 128 129 76 

brez 

odg. 5 5 5 5 5 5 5 5 

skupaj 141 141 141 141 141 141 141 141 

odstot-

ki         

da 22,7 20,6 24,8 27,0 34,8 5,7 5,0 42,6 

ne 73,8 75,9 71,6 69,5 61,7 90,8 91,5 53,9 

brez 

odg. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

skupaj 

    

100,0       100,0 

    

100,0      100,0         100,0     100,0 

    

100,0 

    

100,0 

         

da 22,7 20,6 24,8 27,0 34,8 5,7 5,0 42,6 

 

Tabela 12
49

: Kriteriji sprejemanja otrok v vrtec v šolskem letu 2010/11 

                                                 
49 Legenda: 1. stolpec: vrstni red je potekal po vrstnem redu prijav, 2. stolpec: prednost so imeli otroci z obema 

zaposlenima staršema, 3. stolpec: prednost so imeli otroci s posebnimi potrebami, 4. stolpec: prednost so imeli 
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določba odstotki frekvenca 

da 9,2 13 

ne 85,1 120 

brez odg. 5,7 8 

skupaj     100,0 141 

 

Tabela 13: Določbe, ki se nanašajo na otroke romskega porekla  

 

 

 

slov.  

testi 

soc.  

okolje 

zast. 

testi starši 

odnos 

pri test. 

jezik. 

razvoj 

logično-

analitične sp. 

nizka 

pričakovanja 

frekvence         

da 76 119 3 27 13 82 21 94 

ne 62 19 135 111 125 56 117 44 

brez odg.  3 3 3 3 3 3 3 3 

skupaj 141 141 141 141 141 141 141 141 

odstotki         

da 53,9 84,4 2,1 19,1 9,2 58,2 14,9 66,7 

ne 44,0 13,5 95,7 78,7 88,7 39,7 83,0 31,2 

brez odg.  2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

skupaj  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

da 53,9 84,4 2,1 19,1 9,2 58,2 14,9 66,7 

 

Tabela 14: Razlogi za slabe rezultate na testiranjih 

 

 

 

 

Romi 

"odgov." testi "odgovornost" % 

Romi-

"odgov." 

testi- 

"odgovornost"  

 b,d,f,h a,c,e,g skupno  b,d,f,h a,c,e,g skupaj 

da-numerus 322 113 435 da 28,5 10,0 38,6 

ne-numerus 230 439 669 ne 20,4 38,9 59,3 

b.o.-numerus 12 12 24 b.o. 1,1 1,1 2,1 

skupaj 564 564 1128    100 

 

Tabela 15.1: Odgovornost za slabe rezultate na testiranjih 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
otroci s stalnim bivališčem v občini, 5. stolpec: prednost so imeli socialno ogroženi otroci, 6. stolpec: prednost 

so imeli otroci romskega porekla, 7. stolpec: drugo, 8. stolpec: ne vem, kriteriji sprejema mi niso znani.  
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odr. pri 

materah 

ni 

interesa 

občine 

izobraž. 

ni 

vrednota 

osveš-

čanje 

strah 

staršev 

interes 

dela z 

r.o. 

izo-

lacija 

ne 

spodbuda 

države 

šole 

s 

p.p.  

ne 

dovolj 

truda 

da 89 20 104 53 70 22 34 35 19 38 

ne 50 119 35 86 69 117 105 104 120 101 

brez 

odg.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 

           

odstotki           

da 63,1 14,2 73,8 37,6 49,6 15,6 24,1 24,8 13,5 27,0 

ne 35,5 84,4 24,8 61,0 48,9 83,0 74,5 73,8 85,1 71,6 

brez 

odg.  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
 

Tabela 16: Vzroki nizke vključenosti romskih otrok  v vrtec 

 

 

skupaj  drugi 

"odgovornost" 

Romi 

"odgovornost" 

% drugi 

"odgovornost" 

Romi " 

odgovornost" 

skupaj 

 b,d,f,h, j a,c,e,g,i skupaj  b,d,f,h, j a,c,e,g,i  

da-

numerus 168 316 484 da 11,9 22,4 34,3 

ne-

numerus 527 379 906 ne 37,4 26,9 64,3 

b.o.-

numerus 10 10 20 b.o. 0,7 0,7 1,4 

skupaj 705 705 1410   skupaj 100 

 

Tabela 16.1.: Odgovornost za  nizko vključenost romskih otrok  v vrtec 

 

  

 

kvota 

mest 

prednostni 

sprejem 

etnična 

sestava 

alternativni 

programi 

stan-

dardi 

romski 

pomočniki 

pozitivna 

diskr. 

nič 

nav. 

drugo 

nav. 

drugo 

da 20 5 10 97 17 72 25 12 4 0 

ne 111 126 121 34 114 59 106 119 126 2 

brez odg.  10 10 10 10 10 10 10 10 10 138 

           

skupaj 141 141 141 141 141 141 141 141 140 140 

odstotki           

da 14,2 3,5 7,1 68,8 12,1 51,1 17,7 8,5 2,8 0,0 

ne 78,7 89,4 85,8 24,1 80,9 41,8 75,2 84,4 89,4 1,4 

brez odg.  7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 97,9 

            

da 14,2 3,5 7,1 68,8 12,1 51,1 17,7 8,5 2,8 0,0 

 

Tabela 17: Možne zakonske  spremembe  
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 Prepoz. 

ogro-

ženost spodb. kompet. sl.jezik 

mat. 

jezik 

med. 

vzg. sodel. 

prož. 

obl. 

inter. 

tim 

da 52 8 26 33 71 30 46 40 50 64 

ne 80 124 106 99 61 102 86 92 82 68 

brez 

odg.  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

           

skupaj 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 

odstotki           

da 36,9 5,7 18,4 23,4 50,4 21,3 32,6 28,4 35,5 45,4 

ne 56,7 87,9 75,2 70,2 43,3 72,3 61,0 65,2 58,2 48,2 

brez 

odg.  6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

           

da 36,9 5,7 18,4 23,4 50,4 21,3 32,6 28,4 35,5 45,4 

 

Tabela 18: Možne strategije in naloge 
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študijski 

modul 

izbirni 

predmet 

študijski 

program 

romski 

pomočnik 

stopnja 

izobrazbe 

pozitivna 

diskr. 

kvota 

mest 

sploh se ne 

strinjam 5 19 9 4 2 14 19 

ne strinjam 

se 14 35 27 17 12 31 33 

se ne morem 

odločiti 28 29 24 43 21 32 34 

strinjam se 59 42 57 59 73 48 42 

v celoti se 

strinjam 28 10 17 12 28 10 8 

        

brez odg.  7 6 7 6 5 6 5 

        

 141 141 141 141 141 141 141 

        

sploh se ne 

strinjam 3,5 13,5 6,4 2,8 1,4 9,9 13,5 

ne strinjam 

se 9,9 24,8 19,1 12,1 8,5 22,0 23,4 

se ne morem 

odločiti 19,9 20,6 17,0 30,5 14,9 22,7 24,1 

strinjam se 41,8 29,8 40,4 41,8 51,8 34,0 29,8 

v celoti se 

strinjam 19,9 7,1 12,1 8,5 19,9 7,1 5,7 

brez odg.  5,0 4,3 5,0 4,3 3,5 4,3 3,5 

        

povprečje 3,7 2,9 3,3 3,4 3,8 3,1 2,9 

 

Tabela 19
50

: Možni ukrepi na področju izobraževanja strokovnih delavcev 

 

 

 

                                                 
50

 Povprečja za posamezne stopnje strinjanja  možnih ukrepov na področju izobraževanja strokovnih delavcev so 

naslednja: Uvesti poseben študijski modul Romi in njihova kultura v okviru študijskega programa predšolska 

vzgoja, ki bi bil obvezen za vzgojiteljice, ki se zaposlujejo v vrtcih na področju romskih skupnosti – 3,7. 
Vključiti izbirne predmete Romski jezik/romska kultura/medkulturno sožitje v redne študijske programe 

predšolske vzgoje na srednji in univerzitetni ravni za vse- 2,9. Uvesti posebne študijske programe za 

izobraževanje vzgojiteljice/vzgojitelje romskega porekla - 3,3. Prenesti izobraževanje romskih pomočnikov iz 

centrov za poklicno izobraževanja v sistem rednega izobraževanja strokovnih delavcev vrtca - 3,4. Dvigniti 

zahtevano stopnjo izobrazbe za romske pomočnike s poklicne na srednješolsko raven - 3,8. Uvesti določila 

pozitivne diskriminacije, ki bi omogočila kandidatom romskega porekla lažji vpis v program vzgojiteljske šole 

ali pedagoške fakultete- 3,1. Določiti kvoto zagotovljenih mest na srednji vzgojiteljski šoli in pedagoški fakulteti 

za študente – kandidate romskega porekla – 2,9. 
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inšp. 

telo 

inter. 

tim 

merila in 

kriteriji 

zapiranje 

vrtcev 

prepr. 

osipa 

predost. 

spr. 

spremlj. 

vklj.  

razvršč. 

v p.p. 

sploh se ne 

strinjam 3 0 1 6 4 2 1 4 

ne strinjam se 26 20 32 30 31 15 13 19 

se ne morem 

odločiti 50 21 43 36 37 28 30 29 

strinjam se 43 72 50 52 52 73 71 65 

v celoti se 

strinjam 12 21 10 10 9 17 18 18 

         

brez odg.  7 7 5 7 8 6 8 6 

         

 141 141 141 141 141 141 141 141 

         

sploh se ne 

strinjam 2,1 0,0 0,7 4,3 2,8 1,4 0,7 2,8 

ne strinjam se 18,4 14,2 22,7 21,3 22,0 10,6 9,2 13,5 

se ne morem 

odločiti 35,5 14,9 30,5 25,5 26,2 19,9 21,3 20,6 

strinjam se 30,5 51,1 35,5 36,9 36,9 51,8 50,4 46,1 

v celoti se 

strinjam 8,5 14,9 7,1 7,1 6,4 12,1 12,8 12,8 

brez odg.  5,0 5,0 3,5 5,0 5,7 4,3 5,7 4,3 

povprečje 3,3 3,7 3,3 3,2 3,2 3,7 3,7 3,5 

 

Tabela: 20
51

: Možni ukrepi za povečevanje nadzora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Legenda (povprečja za stopnje strinjanja posameznih trditev): Uvesti nacionalno inšpekcijsko telo, ki bo 

spremljalo uresničevanja zakonodaje in nacionalnih dokumentov o Romih - 3,3. Uvesti interdisciplinarne time 

strokovnjakov, ki bodo bolj spremljali razvoj vsakega romskega predšolskega otroka, njegovo vključenost v 

vrtec in šolski uspeh -  3,7. Uvesti strožji nadzor nad izvajanjem zakonsko določenih meril/kriterijev za 

sprejem romskih oz. vseh otrok v vrtec - 3,3. Uvesti strožji nadzor nad zapiranjem vrtcev oz. oddelkov z 

romskimi otroki in sankcionirati kršitelje- 3,2. Uvesti interdisciplinarno telo, ki bo nadzorovalo in preprečevalo 

velik osip otrok romskega porekla v vrtcih - 3,2. Preverjati, ali imajo socialno in kulturno prikrajšani otroci res 

prednost pri sprejemu v vrtec - 3,7.  Uvesti interdisciplinarne time strokovnjakov, ki bodo bolj proaktivno 

spremljali vključenost otrok v vrtec, šolo - 3,7. Uvesti nadzor nad morebitnim neutemeljenim razvrščanjem otrok 

v prilagojene programe - 3,5.  
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stim. 

vrt. 

stim. 

del. 

igr. 

urice 

financ. 

gr. 

pripr. 

raz. 

pomoč 

rom. st. 

izvenš. 

pouč. 

sploh se ne 

strinjam 10 3 4 3 3 8 4 

ne strinjam se 18 16 11 7 7 21 25 

se ne morem 

odločiti 19 18 17 24 10 34 40 

strinjam se 69 74 68 75 72 57 56 

v celoti se 

strinjam 22 25 36 27 45 17 12 

        

brez odg.  3 5 5 5 4 4 4 

        

 141 141 141 141 141 141 141 

        

sploh se ne 

strinjam 7,1 2,1 2,8 2,1 2,1 5,7 2,8 

ne strinjam se 12,8 11,3 7,8 5,0 5,0 14,9 17,7 

se ne morem 

odločiti 13,5 12,8 12,1 17,0 7,1 24,1 28,4 

strinjam se 48,9 52,5 48,2 53,2 51,1 40,4 39,7 

v celoti se 

strinjam 15,6 17,7 25,5 19,1 31,9 12,1 8,5 

brez odg.  2,1 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 

povprečje 3,5 3,8 3,9 3,9 4,1 3,4 3,3 

 

Tabela 21
52

: Možni ukrepi na področju financiranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Legenda (povprečja za stopnje strinjanja posameznih trditev): Dodatno finančno stimulirati vrtce, ki 

vključujejo romsko populacijo- 3,5. Dodatno finančno stimulirati strokovne delavce  vrtcev, ki delajo v romskih 

ali etnično kombiniranih oddelkih - 3,8. Financirati brezplačne igralne urice, ki bi jih strokovni delavci vrtcev 

izvajali v romskih naseljih (s soglasjem Romov) in jim na ta način »približali« vrtec- 3,9.  Finančno stimulirati 

specifične učbenike in priročnike za vzgojitelje, ki delajo z Romi - 3,9. Financirati pripravljalne razrede za 

romske otroke eno leto pred vstopom v šolo, ki bi poudarjali jezikovne, govorne in bralne sposobnosti ter 

opismenjevanje - 4,1.  Financirati različne oblike pomoči staršem romskih otrok v bližini njihovega kraja, 

prilagojeno informiranje,  izobraževanje ter vključevanje v vrtec  in kraj - 3,4. Financirati  izvenšolsko (znotraj 

družine) poučevanje otrok in (ki) ima pozitivne učinke (na samostojnost, učno uspešnost in s tem  porast števila 

otrok, ki zaključijo obvezno šolanje)- 3,3. 
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varstvo vl. 

RS 

prepoved 

diskr. 

kulturna 

ded.  

pravica do rom. 

jez. 

enake 

mož. 

sploh se ne 

strinjam 14 2 8 9 2 

ne strinjam se 40 0 9 19 0 

se ne morem 

odločiti 39 5 45 40 11 

strinjam se 36 52 64 47 62 

v celoti se strinjam 5 77 9 18 63 

      

brez odg.  7 5 6 8 3 

      

 141 141 141 141 141 

      

sploh se ne 

strinjam 9,9 1,4 5,7 6,4 1,4 

ne strinjam se 28,4 0,0 6,4 13,5 0,0 

se ne morem 

odločiti 27,7 3,5 31,9 28,4 7,8 

strinjam se 25,5 36,9 45,4 33,3 44,0 

v celoti se strinjam 3,5 54,6 6,4 12,8 44,7 

brez odg.  5,0 3,5 4,3 5,7 2,1 

povprečje 2,8 4,5 3,4 3,3 4,3 

 

Tabela 22
53

: Možna izhodišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Legenda (povprečja za stopnje strinjanja posameznih trditev): Romi in pripadniki drugih narodnostnih in 

etničnih manjšin morajo biti deležni posebnega varstva  vlade RS, kar se določa s strategijami -  2,8. 

Prepovedana je vsakršna diskriminacija, ki bi temeljila na narodnosti, rasi ali drugih okoliščinah -  4,5. 

Obveščanje, kulturno dediščino in sodobno kulturno ustvarjalnost romske skupnosti mora RS vključiti v skupno 

dediščino slovenske države ter jo varovati na podoben način kot kulturno produkcijo večinskega naroda - 3,4. 

Pripadniki romske skupnosti imajo pravico, da svobodno in brez kakršne koli omejitve uporabljajo svoj jezik v 

zasebnem in javnem življenju - 3,3. Otrokom romskega porekla mora biti zagotovljena vzgoja in izobraževanje, 

ki omogočata doseganje enakih ciljev in standardov znanja, kot veljajo za druge otroke - 4,3. 
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 merila za vpis vpisna mesta indiv. št. pr.  kom. za enake mož.  

sploh se ne strinjam 22 22 14 13 

ne strinjam se 58 33 45 27 

se ne morem odločiti 27 32 42 41 

strinjam se 25 45 29 44 

v celoti se strinjam 6 4 6 11 

     

brez odg.  3 5 5 5 

     

 141 141 141 141 

     

sploh se ne strinjam 15,6 15,6 9,9 9,2 

ne strinjam se 41,1 23,4 31,9 19,1 

se ne morem odločiti 19,1 22,7 29,8 29,1 

strinjam se 17,7 31,9 20,6 31,2 

v celoti se strinjam 4,3 2,8 4,3 7,8 

brez odg.  2,1 3,5 3,5 3,5 

povprečje 2,5 2,8 2,8 3,1 

 

Tabela 23
54

: Možni ukrepi pozitivne diskriminacije 

 

 

                                                 
54 Legenda (povprečja za stopnje strinjanja posameznih trditev): Kandidati romskega porekla bi morali biti 

vpisani v programe pedagoškega izobraževanja, tudi če ne bi povsem zadostili merilom za vpis -  2,5. Študijski 

programi izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok bi morali imeti predpisane kvote vpisnih mest, ki bi bila 

»rezervirana« za kandidate romskega porekla - 2,8. Romi bi morali študirati po individualnem študijskem 

programu, kot je to v veljavi npr. za študente iz tujine - 2,8. Srednje šole in fakultete bi morale imeti komisijo za 

enake možnosti Romov, ki bi presojale vsak primer posebej - 3,1.  


