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II 

POVZETEK 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru le-tega odgovarja 

na zastavljena raziskovalna vprašanja o načinih vključevanja otrok v skupini, pozitivnih 

učinkih vključevanja romskih otrok v skupinsko delo z drugimi otroki, programih dela za 

romske otroke in o vlogi strokovnih delavcev pri vpisu romskih otrok.  

Teoretični del opisuje, kako sta potekali vzgoja in izobraževanje Romov v Sloveniji in Beli 

krajini skozi zgodovino ter kakšna je njihova kultura. Kasneje opredeli pojme, kot so 

integracija, segregacija, inkluzija in ugotovi, kako se ti pojmi povezujejo z obravnavano 

problematiko. Temu sledi analiza zakonodaje, pravilnikov in dokumentacije, ki je povezana z 

obravnavano romsko problematiko, kar je v pomoč pri analitičnem delu.  

Omenjeni empirični del nadalje podrobneje razišče način vključevanja romskih otrok in 

oblike dela strokovnih delavcev z romskimi otroki v enem od belokranjskih vrtcev, kjer so 

romski otroci integrirani v redne oddelke in vključeni v dnevni program, zato se diplomsko 

delo osredotoča predvsem na ta način vključevanja. Kasneje raziskuje tudi vpliv posameznih 

strokovnih delavcev (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, pomočnica ravnateljice, 

svetovalna delavka, romska pomočnica) na vključevanje romskih otrok v redne oddelke vrtca. 

Zanima jo tudi, na kakšen način ti zaposleni pomagajo pri vpisu romskih otrok v redne 

oddelke vrtca: ali s spodbujanjem staršev romskih otrok, da otroka vpišejo v vrtec, ali z 

oblikovanjem prilagojenega programa ali z dodatnim delom z romskimi otroki in podobno.  Z 

raziskavo ugotovi, kakšni so načini vključevanja romskih otrok v skupino ter vlogo 

strokovnih delavk pri njihovem vpisu. Vključevanje romskih otrok v skupino je za vse enako, 

vloga strokovnih delavk pa je različna. Svetovalna delavka ureja vso potrebno dokumentacijo 

za vpis, romska pomočnica komunicira s starši romskih otrok, vloga pomočnice ravnateljice 

pa je organizacija dela. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri vpisu nimajo posebne 

vloge, imajo pa ključno vlogo pri delu z romskimi otroki v skupini. 

 

KLJUČNE BESEDE: Romi, načini vključevanja, vrtec, vzgoja. 
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III 

SUMMARY 

The thesis consists of theoretical and the empirical part. In both parts the thesis answers the 

research questions on ways of including children in a group, positive effects of including 

Roma children in group work with other children, work programmes for Roma children, and 

the part of professional workers in enrolling Roma children. 

The theoretical part describes the education and culture of Roma people in Slovenia and Bela 

krajina through history. It defines the concepts of integration, segregation and inclusion and 

determines how these concepts are connected with the discussed issues. Then follows the 

analysis of the laws, rules and documentation connected with the discussed Roma problems, 

which is used in analytical work. 

The empirical part researches, in greater detail, the way of including Roma children and 

various work forms professional workers use with Roma children, in one of Bela krajina's 

kindergartens. In this case, Roma children are integrated in regular classes and included in 

daily programme, this is why the thesis focuses mainly of this type of inclusion. Later it also 

researches the impact of individual professional workers (kindergarten teachers and their 

assistants, head teacher's assistant, adviser, Roma children assistant) on the inclusion of Roma 

children in regular kindergarten classes. It is also interested in the ways the employees help 

with enrolling Roma children in regular kindergarten classes: with encouraging the parents of 

Roma children to enrol their child into regular kindergarten classes, with designing an 

adjusted programme, with additional work with Roma children, etc. By researching it defines 

the ways of including Roma children in the group and the part of professional workers in their 

enrolment. Inclusion of Roma children is the same for all, but the role of professional workers 

differs. The adviser manages all necessary documentation, Roma children assistant 

communicates with the parents of Roma children, and the head teacher's assistant organizes 

all the work. Kindergarten teachers and their assistants do not have a role in enrolling 

children, however they have a key role in working with Roma children in the group. 

 

KEY WORDS: Roma people, the ways of inclusion, kindergarten, education.
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UVOD 

»Dokler nismo in ne bomo pripravljeni drugačnemu ponuditi roko, ne pričakujmo čudeža, 

kajti ne bo se zgodil.« (Rudaš, 2011, str. 14)  

Vzgoja in izobraževanje sta pomembna za vsakega človeka ne glede na to, ali gre za človeka s 

posebnimi potrebami, Roma, … Vsakdo bi moral imeti pravico vključevanja v vzgojo in 

izobraževanje ter enakega sprejemanja s strani pedagoških delavcev, ne glede na kulturo ali 

raso, vendar velikokrat se primer, da jih izključujemo iz družbe. V času svoje pedagoške 

prakse in študentskega dela v vrtcih sem opazila, da romski otroci med ostalimi otroki niso 

priljubljeni in da starši romskih otrok le-teh, velikokrat ne pošiljajo v vrtec. 

Rudaš (2011) pravi, da imata tako vzgoja kot izobraževanje velik vpliv na nadaljnje življenje 

ter spadata med najpomembnejše dejavnike pri socializaciji človeka. Velik problem pri 

vključevanju v vzgojo in izobraževanje pa nastane pri Romih. Kot omenja, je ta problematika 

še posebej izrazita na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer imajo ti zelo slabe razmere za 

življenje, družba pa jih vse bolj izključuje. Prav zaradi omenjenega se Romi težko vključujejo 

v slovensko družbo, le peščica jih dokonča osnovno šolo, veliko število pa jih je vključenih v 

programe za otroke s posebnimi potrebami. Romski otroci neredno obiskujejo osnovno šolo, 

še redkeje pa obiskujejo vrtec (Rudaš, 2011), zato je Slovenija leta 2004 sprejela dokument, ki 

so ga poimenovali Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, po 

katerem vključevanje poteka na tri načine, in sicer z integracijo v redne oddelke, v romske 

oddelke, kjer so samo romski otroci, in v romske vrtce (Strategija vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji, 2004). Leta 2011 pa je bila sprejeta še dopolnjena verzija 

Strategije, v kateri še več pozornosti namenijo vzgoji romskih predšolskih otrok. 

Namen diplomskega dela je proučiti pojav vključevanja romskih otrok v slovenske vrtce 

(nezadostno vključevanje romskih otrok v slovenske vrtce) in načine vključevanja v 

posamezne oddelke. V teoretičnem delu bom podrobneje predstavila zgodovino in kulturo 

Romov v Sloveniji in Beli krajini, vključevanje romskih otrok v vrtec, kjer bom opisala pojme 

segregacija, integracija in inkluzija ter vzgojo in izobraževanje Romov na območju Slovenije 

v preteklosti in sedaj. Poiskala bom zakone, ki so pomembni za vključevanje romskih otrok v 

vrtec. V raziskovalnem delu pa bom skozi enaindvajset polstrukturiranih ustnih intervjujev in 

njihovo analizo, ugotovila, kakšni so načini vključevanja romskih otrok in kakšna je vloga 

posameznih strokovnih delavcev v enem od izmed belokranjskih vrtcev. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 SPECIFIČNOSTI ROMOV 

Romi so na slovenskih tleh prisotni že vrsto let, zato bom v nadaljevanju predstavila njihov 

izvor, jezik, kulturo ter življenje nasploh v Sloveniji in znotraj Bele krajine. Tako bom dobila 

boljši vpogled v njihove značilnosti, ki mi bodo pomagale pri nadaljnji analizi. 

1.1 Izvor Romov 

Kot navaja Horvat Muc (2011), so Romi najbolj znani pod imeni »cigan«, »gipsy«, »gitanos«, 

med seboj pa se kličejo Romi ali pa tudi Sinti. Leta 1971, ko je potekal prvi svetovni kongres 

Romov v Londonu, so sprejeli enotno ime zanje po celem svetu in to ime je Rom (Horvat 

Muc, 2011).   

»Na podlagi jezikovnih raziskav in lingvističnih študij, ki so temeljile zlasti na podobnosti 

med besedami in slovničnimi izpeljavami v romskem jeziku in sanskrtu, so jezikoslovci (med 

prvimi tudi France Miklošič) ugotovili, da je pradomovina Romov v severni Indiji.« (Klopčič, 

2007, str. 28) 

Kot navaja Horvat Muc (2011), je korak dlje naredil prav Slovenec Miklošič, ki je med 

letoma 1877 in 1880 napisal najpomembnejše znanstveno delo o evropskih Ciganih. V 

omenjeni literaturi so napisane trditve o romskem jeziku, ki so mu pomagale še bolj natančno 

določiti domovino Romov. Iz teh raziskav je ugotovil, da Romi prvotno izvirajo iz doline 

južnega Hindukuša, ki je na skrajnem severozahodnem delu indijske mejne pokrajine (Horvat 

Muc, 2011).  

Klopčič (2007) v svojem delu navaja, da se različni strokovnjaki strinjajo, da so se Romi 

začeli seliti nekje okoli 10. stoletja, vendar pa so se razlogi in izvor odseljevanja iz krajev 

ohranjala le kot ustno izročilo med Romi. V Evropo naj bi prišli nekje med 14. in 15. 

stoletjem. Tako pravijo pisni viri, ki govorijo o Romih v Nemčiji iz leta 1407, v Italiji iz leta 

1422, Španiji iz leta 1425 in tako naprej (Klopčič, 2007).  

Horvat Muc (2011) v svojem delu omenja Miklošičevo teorijo, ki pravi, da so se Romi selili 

po dveh različnih poteh. Kot navaja, je prva skupina odšla v Afganistan in Perzijo, kjer so se 

zadržali dlje časa, nato pa so potovali čez iransko ozemlje v Armenijo, Turčijo, Bizanc in 
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nazadnje v Grčijo. Druga pot je potekala skozi Sirijo, Egipt, severno Afriko in nazadnje v 

Španijo (Horvat Muc, 2011).   

V svojem delu Horvat Muc (2011) piše, da veliko različnih virov govori, kdaj in v katero 

državo v Evropi naj bi prišli Romi. Omenja, da so bili v 16. stoletju poseljeni že po vsej 

Evropi. Znano pa je, da so Romi prišli v naše kraje že pred Turki (Horvat Muc, 2011). 

1.2 Romska kultura 

Horvat Muc (2011) navaja, da kultura Romov glede na poreklo pripada indijski. Pri njihovi 

kulturi so najbolj bistvene tri vrednote:  sreča, svoboda in ljubezen. Kot je zapisano v 

omenjeni literaturi, so Romi poznavalci zdravilnih zelišč, narodne medicine in veterine, bili 

pa so tudi nosilci glasbene kulture v mnogih okoljih. Posebnost romskega naroda je duh 

tolerance, ki je rezultat njihove kulture (Horvat Muc, 2011).   

Brizani (2000) meni, da je preseljevanje Romov, ki je trajalo več stoletij, izoblikovalo njihove 

običaje, rituale in navade. Avtor trdi, da so svoje navade izražali in da jih še vedno izražajo 

različno, v skladu s kulturnim okoljem, v katerem živijo, saj so bili v času preseljevanja v 

stiku z različnimi kulturami. V nadaljevanju navaja, da je prav njihovo preseljevanje in tesen 

stik z naravo pri njih ustvaril poseben odnos do življenja in smrti, zato je za Rome značilno 

verovanje v posmrtno življenje. Brizani (2000) v svojem delu piše o tem, da so 

najpomembnejši in najštevilnejši običaji, ki so povezani z rojstvom, poroko in smrtjo. Kot 

primer avtor navaja nosečnice, ki ne smejo jesti sadja, potem ko ga je nekdo že jedel, ne 

smejo videti mrličev, ker bi se otrok lahko rodil z mrliško bledico, pred nosečnicami ne smejo 

ničesar skrivati in podobno. Po zapisih omenjene literature so v preteklosti Romi na območju 

bivše Jugoslavije sklepali zakone tako, da so si ženo kupili. Cena in »nakup« neveste je bil 

odvisen od njene nedolžnosti, nevesto in poroko pa je moral plačati ženinov oče. Delno je ta 

običaj ohranjen še danes (Brizani, 2000).  

V svojem delu Brizani (2000) omenja romske poklice in njihove umetniške veščine v 

preteklosti. Omenjeni avtor pravi, da so bili Romi zdravilci, ki so razvili veliko metod 

zdravljenja z izganjanjem urokov, poznali pa so tudi veliko naravnih zdravilnih zelišč, s 

katerimi so preprečevali bolezni. Med njihove poklice avtor prišteva še jasnovidce – 

vedeževalce, saj so od nekdaj napovedovali prihodnost s pomočjo črne magije, ženske pa so 

prihodnost brale z dlani, s pomočjo kart in fižolov. Nadalje omenja tudi poklic kovača, ki je 

bil prisoten pri Romih že ob prihodu v Evropo. V Sloveniji je bil najbolj razširjen med 
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dolenjskimi in belokranjskimi Romi, še zlasti v 19. in začetku 20. stoletja. Bili pa so tudi 

trgovci - prekupčevalci s konji, dreserji živali - npr. krotilci medvedov, glasbeniki in 

zabavljači (cirkusanti, akrobati) (Brizani, 2000). 

Brizani (2000) v svojem delu omenja, da Romi velik pomen pripisujejo glasbi in plesu, saj je 

glasba sestavni del življenja in duha romskega naroda. Po izvoru je indijska, vendar pa je 

prepletena tudi z drugimi glasbenimi kulturami dežel, skozi katere so potovali, zato ima 

romska glasba posebno mesto v zgodovini glasbe. Najbolj znani romski glasbeniki so 

trenutno Gipsy Kings (Brizani, 2000). 

Glasba in ples sta pri Romih povezana, kar ponazarja znani ples »flamenco«, po katerem so 

Romi v Španiji zasloveli, v Sloveniji pa plesna umetnost ni razširjena (Pavkovič, 2009). 

 »Kot zanimivost naj navedem, da v romskem jeziku izraz glasba sploh ne obstaja, poznajo pa 

termin za igranje, bašalipe, medtem ko izraz gilabipe pomeni petje.« (Brizani, 2000, str. 30) 

1.3 Romski jezik – romani čhib 

Kot primer razlike med romskim in slovenskim jezikom bom napisala pesem Silvane Šarkezi, 

ki se v slovenščini glasi Čas šole, v romskem jeziku pa Školako vreme. 

ČAS ŠOLE                                                                                                ŠKOLAKO VREME 

»Čas šole bliža se,                                                                                      »Avol školako vreme,                                        

in jaz vse bolj sprašujem se,                                       taj me sa više pučama,  

kako v šolo naj grem jaz,                                            sar ane škola me te čav,  

kako v šolo naj grem jaz,                                            sar ane škola me te čav, 

mati moja,                                                                   daje mori,  

če copate nimam jaz.                                                  kana papuče najma man.  

Kako v šolo naj grem jaz,                                           Sar ane škola me te čav,  

mati moja,                                                                   daje mori, 

če zvezka nimam jaz.                                                  kana sveska najma man.  

In mati mi odgovori,                                                   Mi dej manči vačarol,  

draga moja hči, če nimaš,                                        mungri chej gugli, ako najtu kančik,  

nič ti ni treba v šolo it.«                                          tu ane škola ni trube te ča.«  

(Nezirovič, 2007, str. 42)                                                                      (Nezirovič, 2007, str. 42) 
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Romani čhib ali romski jezik spada v indijsko skupino jezikov in je najbolj podoben 

današnjemu hindu jeziku (govorijo ga v severni in srednji Indiji) (Horvat Muc, 2011). 

Brizani (2000) navaja, da se je tako kot kultura tudi jezik prenašal ustno iz roda v rod in da o 

o njem ni ohranjenih pisnih virov, vendar pa v svojem delu avtor omenja tudi A. š. 

Dekurdemanša, ki se s to trditvijo ne strinja in trdi, da so imeli Romi svojo abecedo, ki je 

sestavljena iz 23 črk ali hieroglifov. Veliko drugih raziskovalcev, kot navaja Brizani (2000), 

pa meni, da so Romi uporabljali konvencionalne znake, s katerimi so se vizualno 

sporazumevali. Nadalje avtor omenja, da so te znake imenovali šikajmako ali patrina, kar v 

slovenščini pomeni list z drevesa. To poimenovanje je nastalo zato, ker so za komunikacijo 

uporabljali listje, perje, kovinske in steklene predmete, ali pa je na točno določenih mestih 

vsako pleme izpisovalo svoje znake. Romi so naseljeni po celem svetu in imajo posledično 

veliko različnih dialektov (Brizani, 2000). 

Horvat Muc (2011) v svojem delu opisuje razlike pri romskih govorih v Sloveniji. Pravi, da 

pri Romih, ki živijo na Dolenjskem, zasledimo nekaj hrvaščine, slovenščine in dolenjsko 

narečje, pri Romih, ki živijo v Prekmurju pa zasledimo madžarščino, nemščino, hrvaščino in 

prekmursko narečje (Horvat Muc, 2011).  

Romi, ki živijo na Balkanu, imajo dialekt, v katerem uporabljajo moški in ženski spol, imajo 

osem sklonov, glagoli pa imajo štiri čase, ki jih imenujejo sedanjik, imperfekt, perfekt, futur 

(Brizani, 2000).  

Pri poslušanju Romov v Beli krajini ob vsakdanjih opravkih v trgovinah, na pločnikih, v 

vrtcih,  opažam, da se večina med seboj pogovarja v romskem jeziku. Tudi v vrtcih, kjer sem 

delala z romskimi otroki, se ti otroci med seboj velikokrat pogovarjajo v romskem jeziku. 

Prav tako sem opazila, da imajo slovensko govoreči odrasli in otroci velikokrat težave pri 

sporazumevanju z romsko govorečimi, saj imajo Romi po mojih izkušnjah pri govorjenju 

slovenščine poseben naglas, včasih pa jim uide tudi kakšna romska beseda.  

1.4 Romi v Sloveniji 

Kot navaja Horvat Muc (2011), je podatek, da so bili Romi v Sloveniji že v 14. stoletju, 

zapisan v škofijski sodni kroniki iz Zagreba, kjer omenjajo Rome v Ljubljani. Bolj natančni 

zapisi o Romih na Slovenskem izhajajo iz 17. stoletja, kjer je v sodnih listinah, okrožnicah in 

odredbah razvidno, da so obravnavali in urejevali problematiko teh ljudi (Horvat Muc, 2011).  
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Po zapisu avtorja Horvat Muc (2011) Rome ločijo na tri različne rodove. Vsak rod govori 

svoje romsko narečje, po katerem se rodovi med seboj razlikujejo. Po krajih naseljevanja pa 

jih ločimo na tri večja območja, in sicer:  

 Dolenjska, 

 Prekmurje in 

 Gorenjska (Horvat Muc, 2011). 

Brizani (2000) trdi, da so se Romi v Slovenijo selili iz treh smeri, in sicer: iz smeri Madžarske 

- to so današnji prekmurski Romi, iz smeri nemških dežel - današnji gorenjski Romi in iz 

hrvaške smeri - današnji dolenjski Romi. Klopčič (2007) omenja, da so se Romi naselili na 

obrobje vasi ali pa so ohranili nomadski način življenja in se selili iz kraja v kraj. V nekaterih 

primerih so jim tudi prepovedali naselitev ali pa so jih naselili na točno določene izbrane 

lokacije. V nadaljevanju avtor omenja začetek 20. stoletja, ko so višje oblasti naročile 

prebivalcem, da naredijo vaško stražo za obrambo pred »cigani« in kmete spodbujali, da 

njihov prihod takoj naznanijo. Po pričanju zgodovinskih virov, kot navaja Klopčič (2007), so 

oblasti Rome želele namestiti na določen kraj, da bi imeli večji nadzor nad njihovimi 

dejavnostmi in bi tako preprečili kraje, popotništvo in klateštvo. 

 »Le redki posamezniki so v preteklosti razumeli potrebo po spoštovanju človekovih in 

državljanskih pravic Romov in prepoznali tudi odgovornost večine za izboljšanje njihovega 

položaja.« (Klopčič, 2007, str. 40) 

Na spletni strani Urada za narodnost v Republiki Sloveniji (Statistični in osnovni podatki, 

2016) je zapisano, da naj bi po presoji centrov za socialno delo, upravnih enot ter nevladnih 

organizacij v Sloveniji živelo od sedem do dvanajst tisoč Romov, in sicer v strnjenih naseljih 

v Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Prekmurju. A kot navajajo, se je na zadnjem 

popisu prebivalstva leta 2002 za pripadnika romske skupnosti opredelilo 3246 prebivalcev, 

3834 oseb pa je za svoj materni jezik navedlo romski jezik. Leta 1991 se je za pripadnike 

romske skupnosti opredelilo 2259 prebivalcev, za svoj materni jezik pa je romski jezik 

navedlo 2752 oseb (Statistični in osnovni podatki, 2016).  

Po besedah Horvat Muca (2011) so Romi kljub porastu še vedno diskriminirani in v večini 

brezposelni. Navaja, da se zaradi različnih ukrepov, prizadevanj državnih organov in občin ter 

samega prizadevanja Romov, stanje romske skupnosti postopoma izboljšuje. Povečali so 

pravno in zakonsko zaščito romske skupnosti v Sloveniji, kar je do sedaj najpomembnejši 
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dosežek. Omenjena literatura piše tudi o tem, da je Program ukrepov za pomoč Romom Vlada 

Republike Slovenije sprejela leta 1995. Leta 2007 so sprejeli Nacionalni program ukrepov 

Vlade za Rome. Nadalje avtor navaja, da se v tem programu zavzemajo za izboljšanje 

položaja romske skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, sociale in zdravstva, na 

področju bivalnih razmer, zaposlovanja, kulturnem razvoju romske skupnosti, skrbi za 

varstvo družine, itn. Leta 2007 so ustanovili Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Ta 

po besedah avtorja skrbi za pomembne vloge, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice 

romske skupnosti ter to predstavlja v Sloveniji v razmerju do Vlade Republike Slovenije, 

Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije in drugih 

državnih organov (Horvat Muc, 2011).  

1.5 Romi v Beli krajini  

V diplomski nalogi me zanima, kako živijo Romi v Beli krajini, kjer so naseljeni v vseh treh 

občinah, in sicer v Črnomlju, Metliki in Semiču. Pridobljeno znanje bom uporabila v 

raziskovalnem delu, kjer se bom osredotočila na enega od belokranjskih vrtcev. 

1.5.1 Demografska podoba naselij 

V Analizi položaja Romov v Beli krajini (2011) sem zasledila, da naj bi po podatkih centrov 

za socialno delo v občini Črnomelj živelo 540, v občini Metlika 335 in v občini Semič 212 

Romov, kar se ne ujema s podatki Statističnega urada Republike Sloveniji iz leta 2002, ki 

kažejo, da je na tem območju živelo veliko manj oseb, ki so se opredeljevale kot Romi. Kot 

primer navajajo občino Črnomelj, v kateri je po uradnih podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije leta 2002 živelo le 85 Romov, po podatkih Centra za socialno delo 

Črnomelj pa v letu 2011 kar 540. Razlog najverjetneje tiči v tem, da so Romi v družbi 

nesprejeti in se jih je tako ob popisu prebivalstva veliko opredelilo za Slovence (Analiza 

položaja Romov v Beli krajini, 2011).  

Po podatkih Analize položaja Romov v Beli krajini (2011) večina Romov živi na obrobjih 

mest in vasi v bližini gozdov, v majhnih zidanih ali lesenih hišah, nekaj pa tudi v stanovanjih 

ali hišah v središču mest ali vasi. Literatura navaja občino Črnomelj, kjer Romi živijo v večjih 

romskih naseljih, kot so Lokve, ki je največje romsko naselje v občini, pa v Kanižarici, 

Čudnem selu in na Drenovcu. Nekaj jih živi tudi v skromnih hišah ali barakah na koncu vasi 

Rodine, Cerkvišče, Ručetna vas in Dobliče. V nadaljevanju omenja tudi občino Metlika, kjer 

Romi živijo v petih različnih romskih naseljih, in sicer v Rosalnicah - predel Boriha, ki je tudi 
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največje romsko naselje v omenjeni občini, na Dobravicah, v Gradcu, v Svržakih in v 

Križevski vasi, nekaj pa jih je naseljenih tudi na koncu vasi Krmačina ter v središču mesta 

Metlika v blokih ali stanovanjskih hišah. Na koncu pa omenjena literatura navaja občino 

Semič, ki ima eno romsko naselje, in sicer Sovinek, živijo pa tudi na obrobjih vasi 

Črmošnjice, Blatnik, Vrčice in Srednja vas (Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011). 

1.5.2 Zgodovina naselij 

Pirc (2013) v svojem delu navaja, da prvi zapisi o rojstvu romskega otroka v Beli krajini 

izhajajo iz leta 1738, ta naj bi se rodil na Božakovem, nekaj kilometrov stran od Rosalnic. 

Redni zapisi o rojstvu romskih otrok v občini Metlika pa so se začeli nekje sredi polovice 19. 

stoletja. V občini Črnomelj prvi zapisi o Romih izhajajo iz leta 1817, takrat so prvič omenili 

družino Hudorovec, okoli leta 1900 pa je v okolici Črnomlja živelo že več romskih družin 

(Pirc, 2013). 

Kot navaja Pirc (2013), je tako kot večino Romov tudi Rome v Beli krajini med drugo 

svetovno vojno doletela kruta usoda. S strani partizanov je bilo pobitih več romskih družin, ki 

so živele v Beli krajini, natančneje v Kanižarici, požgali pa so tudi njihovo naselje. Povod naj 

bi bil izdajanje in ovajanje partizanov italijanskim okupacijskim oblastem s strani krajevnega 

ciganskega vodje (Pirc, 2013).  

Nekje ob koncu 70. let 20. stoletja je v Kanižarici nastalo novo naselje, ki je bilo obkroženo z 

gozdovi, ti Romi pa so se občasno še selili. Sedaj je to naselje večje, hiše pa so zidane (Pirc, 

2013). 

1.5.3 Socialno-ekonomski status romskega prebivalstva v Beli krajini 

Analiza položaja Romov v Beli krajini (2011) navaja, da je na Dolenjskem, v Posavju, 

Kočevju, Trebnjem in Grosupljem kar 91 % brezposelnih in le 6 % zaposlenih Romov. V Beli 

krajini pa je brezposelnost Romov 81 %, zaposlenih je 14 % Romov, 5% pa je opredeljenih 

kot drugo, kar pomeni, da je v Beli krajini večja zaposljivost kot na prej omenjenih področjih 

(Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011). Zanimiv je podatek, da je 5 % Romov 

opredeljenih kot drugo, vendar pa v prej omenjeni literaturi ni podatka o tem, kaj naj bi 

»drugo« pomenilo. 

V Analizi položaja Romov v Beli krajini (2011) sem zasledila, da so po izkušnjah zaposlenih 

na zavodih za zaposlovanje razlogi za tako nizko zaposljivost pri Romih predsodki in slabe 

izkušnje delodajalcev, nezanimanje delodajalcev za romske delavce zaradi nedokončane 
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osnovne šole, iz česar gre sklepati, da jih je veliko nepismenih. V nadaljevanju navaja tudi, da 

je eden od razlogov, ki ga omenja Zavod za zaposlovanje ta, da se Romi ne želijo zaposliti, 

ker se jim zaposlitev zdi nesmiselna, saj družine prejemajo veliko denarno pomoč in otroški 

dodatek glede na število članov, kar se velikokrat izkaže kot višji dohodek, kot bi bila plača, 

ki bi jo prejeli. Tudi slabe delovne navade so pogosto razlog, da Romi na delovnem mestu ne 

vztrajajo dolgo (Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011). 

Kot navaja Analiza položaja Romov v Beli krajini (2011) se največ Romov v Beli krajini 

zaposli prek javnih del, ki obsegajo programe, kot so pomoč Romom pri socializaciji, pomoč 

pri urejanju romskih naselij, pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Zaposlitev 

prek javnih del pa v večini sprejmejo zaradi raznih denarnih kazni. Dodaten vir zaslužka 

iščejo tudi v sezonskih delih, kot je nabiranje gob, kostanja, nekateri pa tudi z zbiranjem 

starega železa (Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011).  

Analiza položaja Romov v Beli krajini (2011) opisuje tudi zdravstveno varstvo Romov. 

Zaradi njihovega načina življenja in razmer je tudi to področje povečini slabše kot pri 

večinskem delu prebivalstva. Omenjena literatura piše o raziskavi, ki je potekala v okviru 

projekta dvig prehranjevalne kulture za varovanje in krepitev zdravja romske populacije. Ta 

raziskava je pokazala, da so se njihove prehranjevalne navade in kvaliteta življenja v zadnjih 

letih spremenile. Kot navaja, so na to vplivali spremenjeni bivanjski pogoji, saj so sedaj stalno 

naseljeni, večinoma živijo v zidanih hišah in ne več v barakah, zato imajo bolj reden način 

prehranjevanja in boljše življenjske pogoje. So tudi prejemniki denarne socialne pomoči in 

otroškega dodatka, ki sta velikokrat edini vir dohodkov, vendar pripomoreta k bolj 

kvalitetnemu življenju in prehranjevanju.  Kljub izboljšavam pa še vedno veliko romskih 

družin živi v revščini, kar na splošno vpliva na slabo zdravje njihove populacije (Analiza 

položaja Romov v Beli krajini, 2011). 

V nadaljevanju diplomskega dela bom podrobneje opredelila in razložila še vzgojo in 

izobraževanje Romov ter romskih otrok na Slovenskem in znotraj Bele krajine, predstavila pa 

bom tudi zakonodajo s področja predšolske vzgoje. Pred tem me predvsem zanima, kako 

poteka vključevanje romskih otrok v šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove. Tako se 

bom ukvarjala z opredelitvijo pojmov, kot so segregacija, integracija in inkluzija. 

2 VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VRTEC 
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Romske otroke se velikokrat obravnava kot otroke s posebnimi potrebami zaradi njihove 

kulture in neznanja slovenskega jezika. Prav zato jih je veliko vključenih v programe za 

otroke s posebnimi potrebami.  

Otroci s posebnimi potrebami so: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, slepi 

in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z motnjami v duševnem razvoju, otroci z 

motnjami vedenja in osebnosti, gibalno ovirani otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

in dolgotrajno bolni otroci (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000).  

Zato lahko romske otroke obravnavamo kot otroke s posebnimi potrebami le, če so 

kategorizirani v eno od skupin, ki jih navaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, ne pa na podlagi njihove kulture ali neznanja jezika.  

V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) je zapisano, na 

kakšen način se Romi vključujejo v vrtec. Vključujejo se na tri načine, in sicer z integracijo v 

redne oddelke, v romske oddelke, kjer so samo romski otroci in v romske vrtce. Ti 

programi so lahko poldnevni ali dnevni. V letni program je poleg vzgoje in varstva vključena 

tudi nega, hranjenje in počitek. Programi, ki so namenjeni otrokom od 3. leta starosti, so lahko 

tudi krajši, trajajo od 240 do 600 ur letno (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji, 2004). 

Dopolnjena verzija Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011) 

ohranja obstoječe smernice iz prejšnje strategije in daje še večji poudarek predšolski vzgoji 

romskih otrok. V njej je zapisano, da naj bi romske otroke v izobraževanje vključevali že pred 

vstopom v šolo, tisti otroci, ki ne obiskujejo vrtca pa naj bi bili s petimi leti vključeni v 

brezplačni program. Program naj bi temeljil na socializaciji, gradnji pozitivne samopodobe in 

učenju slovenskega jezika (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 

2011). Smernice iz leta 2004 in leta 2011 bom opisala v naslednjem poglavju. 

2.1 Segregacija 

Macura-Milovanović (2006) navaja, da lahko v Evropi govorimo o segregaciji Romov v 

vzgoji in izobraževanju z več vidikov. Segregacija v posebnih romskih oddelkih v okviru 

rednih šol in vrtcev, kjer so otroci ločeni od neromskih otrok: program je prilagojen njihovim 

potrebam in je običajno manj kakovosten od rednega, a vseeno se naučijo dovolj, da lahko 

pozneje obiskujejo redne oddelke (Macura-Milovanović, 2006). 
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Druga oblika segregacije, ki jo navede Macura-Milovanović (2006), so šole za otroke s 

posebnimi potrebami. Vanjo pošiljajo otroke, ki so večkrat ponavljali razrede in tiste, pri 

katerih so na podlagi testiranj pred vstopom v šolo ugotovili, da so umsko pod povprečjem 

ostalih otrok (Macura-Milovanović, 2006). V Barriers to the Education of Roma in Europe: A 

position paper by the European Roma Rights Center (2002) je zapisano,da se ta praksa 

največkrat pojavlja v Srednji in Vzhodni Evropi. Segregacija se v takšni obliki pojavlja 

predvsem z namenom izolacije romskih otrok od svojih neromskih vrstnikov. Tako veliko 

romskih otrok sploh ne doseže formalne izobrazbe. Po drugi strani pa so tisti, ki ostanejo v 

šolah, diskriminirani ter fizično zlorabljani s strani vrstnikov in celo učiteljev (Barriers to the 

Education of Roma in Europe: A position paper by the European Roma Rights Center, 2002). 

V svojem delu Macura-Milovanović (2006) navaja tudi tretjo obliko segregacije pri romskih 

otrocih: obiskovanje »geto« šol - šol zraven romskih naselij. Obiskujejo jih zgolj romski 

otroci. Nadalje opisuje, da pouk običajno poteka v zelo slabih razmerah (napol porušene 

zgradbe), učitelji nimajo ustrezne izobrazbe, učne ure so neredne, nimajo ustreznih pogojev za 

delo, pomanjkanje učbenikov, pripomočkov za delo in tako naprej. Po končani šoli pa veliko 

otrok iz takšnih šol ne zna ne brati ne pisati (Macura-Milovanović, 2006). Takšne šole so 

najbolj značilne za Bolgarijo, Portugalsko in Moldavijo, kjer »geto« šole obiskuje približno 

70 % vseh romskih otrok (Barriers to the Education of Roma in Europe: A position paper by 

the European Roma Rights Center, 2002). 

Segregacija v izobraževalnih ustanovah je problem, ki se lahko reši samo s pomočjo države in 

vladnih agencij. Ta problem pa se poveča, ko evropske države kljub sprejeti zakonodaji na 

področju inkluzije romskih otrok v izobraževanju tega pogosto ne izvajajo v praksi (Barriers 

to the Education of Roma in Europe: A position paper by the European Roma Rights Center, 

2002). 

Klopčič (2007) ugotavlja, da podatki kažejo, da se Romi po vsej Evropi še vedno spopadajo s 

segregacijo in izključevanjem tudi na vzgojno-izobraževalni ravni. Velikokrat je to za večino 

romskih otrok prvi stik z večinskim prebivalstvom in takšno izključevanje Rome zaznamuje 

za vse življenje. Po mnenju avtorja je segregacija še vedno prisotna zato, ker večinsko 

prebivalstvo izvaja hude pritiske po ločevanju romskih in neromskih otrok. Kot primer navaja 

šolo na Dolenjskem, ko so ne dolgo nazaj neromski starši v šoli zahtevali posebne oddelke za 

romske otroke, ker naj bi visok delež romskih otrok vplival na kakovost pouka. Starši 

neromskih otrok so se odločili, da svojih otrok ne bodo več pošiljali v šolo, dokler bodo v 
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razredih prisotni romski. Zato je Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju s šolo pripravilo 

program za izvajanje nivojskega pouka in romske otroke ločilo od neromskih na podlagi 

znanja (Klopčič, 2007). 

2.2 Integracija 

»Vstopi, če se lahko prilagodiš.« (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008, str. 11)  

Po besedah Schmidt (2001) integracija v dobesednem pomenu besede pomeni združevanje 

vseh ljudi v družbo, tudi tistih, ki živijo v odmaknjenih skupinah in so od nas nekoliko 

drugačni. Le z njimi je lahko družba šele izpopolnjena in deluje kot celota (Schmidt, 2001). 

Schmidt (2001) govori o dveh vrstah integracije. Prva je socialna integracija -  pri njej je 

pomembno, da otroke s posebnimi potrebami vključujejo v širše družbeno okolje, se pravi, da 

otroka s posebnimi potrebami vključujejo v družbo tudi izven vzgojno-izobraževalnih 

ustanov. Avtorica navaja tudi drugo vrsto integracije, to je vzgojno-izobraževalna integracija. 

Po njenih besedah govorimo o takšni vrsti integracije, če govorimo o čvrstosti združevanja 

vseh elementov in dejavnikov vseh otrok, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem delu, ne 

glede na to, ali gre za otroka s posebnimi potrebami ali otroka brez posebnih potreb. Lesar 

(2009) pa v svojem delu omenja še tretjo vrsto integracije, in sicer lokacijsko. Pri tej vrsti 

integraciji gre za to, da vse otroke, tako otroke s posebnimi potrebami kot otroke brez 

posebnih potreb, poučuje na istem mestu (Lesar, 2009).  

Daniels in Stafford (2003) pravita, da so oddelki, kjer poteka integracija dobri tako za otroke s 

posebnimi potrebami kot otroke brez posebnih potreb, saj pridobivajo znanje drug od 

drugega. Navajata, da si tisti s posebnimi potrebami v takih skupinah lahko poiščejo prijatelja, 

ki jim bo model, imajo zglede za komuniciranje in razvijajo pozitivne socialne odnose. Po 

njunem mnenju pa so za ostale otroke takšni oddelki dobri, saj s tem pridobijo razumevanje za 

različne težave, s katerimi se srečujejo otroci s posebnimi potrebami, hkrati pa so bolj 

dojemljivi za drugačnost in razlike. 

Kot navajata Kostelec in Pravne (2009), je integracija pri romskih otrocih povsem 

sprejemljiva, vendar pa se mora razlikovati od integracije, ki je namenjena otrokom s 

posebnimi potrebami, saj imajo romski otroci težave z neznanjem slovenskega jezika, 

drugačno kulturo in identiteto. Zato je potrebno obravnavanje romskih otrok s stališča otrok s 

posebnimi potrebami odpraviti (Kostelec in Pravne, 2009). 
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Sardoč (2006) se v svojem delu sprašuje, kako nadaljevati, da bo tem otrokom, ki so sposobni 

za izobraževanje, omogočeno, da se izobražujejo, da ne bodo kljub svojim pomanjkljivostim 

izključeni iz procesa vzgoje in izobraževanja, in kako naj bodo vzgojni procesi  naravnani, da 

bodo temeljili na prilagajanju (Sardoč, 2006). Na navedenih in nekaterih drugih idejah naj bi 

temeljila ideja inkluzije, ki jo bom predstavila v nadaljevanju. 

2.3 Inkluzija 

»Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si« (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008, 

str. 11) 

Pri inkluziji ne gre za to, da je osnovni pogoj doseganje povprečnega uspeha, da se vključi v 

širšo družbeno in šolsko okolje, ampak da vsakemu otroku omogoča, da se vključuje, kolikor 

le-ta zmore (Kavkler, 2008). 

Kot ugotavlja Lesar (2009), je pojem inkluzija znotraj vzgoje in izobraževanja v preteklosti 

pomenil, da se otroke s posebnimi potrebami in drugačne otroke vključuje v redne vzgojno-

izobraževalne procese. Danes pa na ta pojem, kot pravi Lesar (2009), gledamo drugače. Je 

proces, ki je pomemben za vse otroke, še zlasti za tiste, ki so bili zgodovinsko gledano najbolj 

izpostavljeni socialni izključenosti oziroma so bili v rednih vzgojno-izobraževalnih ustanovah 

pod povprečjem (Lesar, 2009). 

Po besedah Kavklerjeve (2008) mora inkluzivna vzgoja in izobraževanje ustrezati vsakemu 

otroku in mu dati možnost, da je v razredu skupaj s svojimi vrstniki na način, da lahko po 

svojih najboljših močeh prispeva k boljšim dosežkom skupine. Ta vrsta vključevanja podpira 

različne potrebe ter sprejema posebnosti, ki nastanejo zaradi različnih spolov, narodnosti, 

jezikovnih pripadnosti, različnih družbenih statusov, stopnje izobrazbe, posameznikove 

pomanjkljivosti, motnje, bolezni. V nadaljevanju avtorica izpostavi, da inkluzija izhaja iz 

ideje multikulturnosti ter interkulturnosti, sobivanja, strpnosti in podobno. Po njenem mnenju 

mora imeti vsak posameznik možnost, da pri delu izpostavi svoje točke za dokazovanje svojih 

močnih področij. Največjo pozornost strokovni delavci pri tej vrsti vključevanja posvečajo 

rizičnim skupinam otrok, to so otroci, ki živijo v revščini, otroci s posebnimi potrebami, 

Romi, otroci, ki izhajajo iz drugojezičnega okolja in podobno (Kavkler, 2008). 

Kavkler (2008) navaja, da so v Sloveniji z uvajanjem inkluzije pričeli leta 1996, ko so z 

Zakonom o osnovni šoli dali zakonsko možnost za razvoj le-te. Te vrste vključevanja otrok s 
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posebnimi potrebami v vrtce in šole se vsi lotevajo zelo previdno, saj čakajo na neke idealne 

pogoje, ki pa jih ni nikjer na svetu (Kavkler, 2008). 

Da bom bolje razumela razliko med integracijo in inkluzijo, saj velikokrat ta dva pojma 

enačimo ali pa jih tudi mešamo, bom v nadaljevanju opisala še razlike med njima kot jih 

opisujeta Peček Čuk in Lesar (2009, str. 191-193) v svojem delu: 

 Integracija govori le o učencih s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vzgoje in 

izobraževanja, inkluzija pa teži k zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov otrok, 

ki jim je šolsko življenje oteženo na podlagi osnovnih motenj, let, rase, spola,etičnosti 

in tako naprej. 

 Ko govorimo o integraciji, govorimo samo o tem, ali imajo otroci posebne potrebe ali 

ne ter iščemo vzroke za motnje oziroma primanjkljaje v posamezniku. Pri inkluziji pa 

gre za to, da vidi otroke, ki imajo različne potrebe, od osnovnih pa do individualnih. 

Vsi morajo imeti isto pravico do učenja, pa čeprav se v času šolanja srečajo z lažjimi 

ali težjimi ovirami. Vzroke za primanjkljaje oziroma motnje iščemo v družbenem 

okolju, izobraževalnem sistemu. 

 Pri integraciji gre za to, da se otroka s posebnimi potrebami samo premesti na primer 

iz šole za otroke s posebnimi potrebami v običajno redno šolo in se osredotoča 

predvsem na tehnične rešitve. Pri inkluziji gre za proces, kjer šola poskuša odstraniti 

ovire, s katerimi se srečuje veliko učencev, hkrati pa se osredotoča na kakovost vzgoje 

in izobraževanja za te otroke. 

 Če gre za integracijo, se mora otrok s posebnimi potrebami prilagoditi šolskemu 

sistemu, v ospredju je učni uspeh. Pri inkluziji pa se šola in kurikulum spremenita in 

preoblikujeta, tako, da se dotakneta vseh otrokov kot posameznikov, v ospredju pa ni 

le učni uspeh otroka, ampak tudi skrb za njegov moralni, čustveni in socialni razvoj. 

»Če izhajava iz tega, da gre pri inkluzivnem izobraževanju za veliko več kot samo namestitev 

učencev s posebnimi potrebami v redne razrede, potem to zahteva preobrazbo rednega sistema 

vzgoje in izobraževanja, pri čemer bi bilo potrebno pozornost namenjati trem ravnem: širši 

družbi in vzgojno-izobraževalnemu sistemu znotraj nje, šolam in nenazadnje dogajanju v 

razredih.« (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 193) 

Kot sem omenila na koncu prejšnjega poglavja, se bom v nadaljevanju ukvarjala z vzgojo in 

izobraževanjem v Sloveniji, pri čemer me bodo zanimali predvsem romski predšolski otroci in 
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sodelovanje njihovih staršev z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, prav tako pa se bom 

posvetila tudi zakonodaji, ki ureja omenjeno.  

3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMOV NA 

SLOVENSKEM  

3.1 Vzgoja in izobraževanje Romov v preteklosti 

Kot navaja Tancer (1994), je do druge svetovne vojne zapisov o vzgoji in izobraževanju 

romskih otrok v Sloveniji malo. Po njegovih besedah lahko iz šolskih poročil sklepajo, da je 

le peščica romskih otrok hodila v osnovno šolo, pa še to najverjetneje zelo poredko. Glavno 

besedo v šolah so imeli učitelji in višji sloji, prav zato so Romi začeli tako pozno obiskovati 

osnovno šolo. Kot vzroke, zakaj so se Romi izogibali obiskovanju osnovne šole Tancer 

(1994) navaja njihove jezikovne težave, nezanimanje učiteljev in ostalih pedagoških delavcev 

za šolanje teh otrok, zmerjanje s strani ostalih sošolcev, da Romi smrdijo, imajo strgane 

obleke, so umazani in podobno. 

Avsec (1999) v svojem delu navaja, da je bilo Romom do leta 1972 vzgojno-izobraževalno 

delo omogočeno le v nekaterih šolah. Da so te otroke sprejeli medse, je bila to le dobra volja 

šol in pedagoških delavcev. Kot opisuje avtor, se je leta 1972 vzgoja in izobraževanje za 

romske otroke pričela načrtovati  in organizirati. S tem pa je v veljavo stopil tudi zakon, ki te 

otroke zavezuje k obiskovanju osnovne šole (Avsec, 1999).    

Tancer (1994) ugotavlja, da je imela velik vpliv na vključevanje romskih otrok v predšolsko 

vzgojo Skupnost otroškega varstva, ki je leta 1980 sprejela sklep, da je potrebno zagotavljati 

dodatna sredstva za te programe s strani države. V nadaljevanju navaja, da je od tega leta 

dalje dolžnost za vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje poleg občin prevzela tudi 

država. Z dodatnimi finančnimi sredstvi s strani države pa se je povečalo tudi strokovno 

izpopolnjevanje s strani pedagoških delavcev za delo z romskimi predšolskimi otroki in 

učenci (Tancer, 1994). 

 

Tancer (1994) opisuje, da je v obdobju od leta 1992 do leta 1994 Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo in šport v šestih osnovnih šolah preizkusil razvojno-raziskovalni projekt za delo z 

romskimi otroki v osnovnih šolah. Kot navaja avtor, so s tem projektom želeli preizkusiti 

določene organizacijske oblike združevanja in didaktične postopke, ki bi bili pomembni za 
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nadaljnje delo s temi otroki. To je bil korak dalje pri vključevanju Romov v vzgojo in 

izobraževanje, saj so bila sprejeta Navodila za prilagajanje programa osnovne šole za romske 

učence (Tancer, 1994). 

3.2 Vzgoja in izobraževanje romskih predšolskih otrok 

Tancer (1994) ugotavlja, da večji problemi nastajajo pri vključevanju romskih otrok v 

predšolsko vzgojo. Po njegovem mnenju romski starši teh otrok niso pripravljeni peljati v 

vrtec, ker le-ti navadno živijo v nekoliko oddaljenih vaseh. Velikokrat je njihov izobrazbeni 

standard zelo nizek, kar je posledica nizke socialne in kulturne ravni, prav zaradi tega pa od 

njih ne moremo pričakovati, da bi svoje otroke redno pošiljali v predšolske ustanove. Tancer 

(1994) navaja, da vzrok za nizko vključevanje romskih otrok v predšolske ustanove izhaja 

tudi iz okolja, saj ni bilo dovolj poskrbljeno za to, da bi se vključili v vrtec. Hrženjak (2002) 

pa je mnenja, da se nekateri romski otroci težje učijo, ker se morajo vključevati v kulturo, ki 

jim je tuja in izhajajo iz okolja, v katerem jim ne nudijo ustreznih predznanj za vključevanje v 

vrtec in ne dobivajo spodbud za učenje.  

Levičnik (1990) v svojem delu govori o tem, da so ob koncu 20. stoletja romske otroke v 

vrtec vključevali na dva načina, in sicer v oddelke, v katerih so bili samo romski otroci ter v 

mešane oddelke s slovensko govorečimi otroki. Ugotovili so, da imata oba načina 

vključevanja svoje prednosti in pomanjkljivosti. Kot navaja Levičnik (1990), so pri 

vključevanju v oddelke, kjer so samo romski otroci prednosti v tem, da vzgojitelj lažje 

prilagaja vzgojno delo glede na razvitost otrok; več je individualnega vzgojnega dela, 

vzgojitelji in romski otroci pa lažje premagajo začetne situacije. Med pomanjkljivosti takšnih 

oddelkov Levičnik (1990) prišteva medsebojno nepoznavanje in razvrščanje v širšem okolju 

zaradi izolacije teh oddelkov; ne naučijo se, kako živeti in sodelovati z drugimi vrstniki, ki 

niso Romi; nimajo ustreznega govornega vzorca kot slovensko govoreči otroci; pri 

vzgojiteljih, če ne sodelujejo z drugimi oddelki, pa lahko pride do izgube merila za lastno 

presojanje dela in aktivnosti otrok. Nadalje opisuje prednosti pri vključevanju v mešane 

oddelke s slovensko govorečimi otroki, ki se kažejo tako, da lahko romski otroci poslušajo 

govorne vzorce pri ostalih otrocih in se zgodaj navajajo na skupno življenje z otroki, ki niso 

Romi. Kot pomanjkljivost pri takem vključevanju pa avtor izpostavlja oteženo prilagajanje 

dela romskim otrokom in prezgodnje izpostavljanje romskih otrok drugim otrokom zaradi 

nerazumevanja drugačnosti teh otrok in predsodkov, ki so jih drugi otroci dobili iz širšega 

okolja (Levičnik, 1990). Tudi za ostale otroke je vključevanje romskih otrok v mešane 
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oddelke dobro, saj, kot je zapisano v Dodatku h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov 

(2002), se morajo tako romski kot neromski otroci naučiti, da se razlikujemo po spolu, barvi 

kože, kulturi, religiji in tako naprej. Daniels in Stafford (2003) pravita, da so mešani oddelki 

dobri zato, ker otroci pridobivajo znanje drug od drugega. Hrženjak (2002) pa opisuje, kako 

lahko vzgojitelji te predsodke med otroki odpravijo skozi različne socialne igre, glasbeno-

ritmična izražanja, gibalne igre, igre vlog in podobno, hkrati pa ostalim otrokom predstavijo 

romsko kulturo in poiščejo skupne točke tako romske kot slovenske kulture.   

Levičnik (1990) navaja, da se je zaradi neznanja slovenskega jezika Romom težko vključiti v 

vrtec, komuniciranje med vzgojitelji, romskimi otroci in ostalimi otroci pa je oteženo, zato je 

osrednja vloga vrtca, da romskega otroka naučijo slovenskega jezika (Levičnik, 1990). 

Hrženjak (2002) tudi več kot deset let pozneje navaja, da je učenje slovenskega jezika pri 

romskih otrocih še vedno problem. Po njenem mnenju je Rome potrebno spodbujati, da svoje 

otroke čim prej vpišejo in pošiljajo v vrtec, saj se bodo tako lažje naučili jezika večine in 

imeli manj težav z vključevanjem. Poudarja pa tudi, da je dobro, da se vzgojitelji naučijo 

kakšno romsko besedo, saj tako lažje vzpostavijo čustveni stik z otrokom. Strategija vzgoje in 

izobraževanja (2004) določa, da se danes romske otroke v vrtec vključuje na tri načine, in 

sicer z integracijo v običajne oddelke, v romske oddelke in romske vrtce. 

V okviru projekta Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje iz leta 2011 so se 

zavzemali za množično vključevanje romskih otrok v mešane vrtce, z namenom, da bi se ti 

otroci čim prej naučili jezika ter pridobili izkušnje in vzorce, ki veljajo v vzgojnih ustanovah, 

s tem pa bi jih pripravili na uspešno vključevanje v šolo in povečali učno uspešnost romskih 

otrok (Horvat Muc, Rošer, Šarkezi in Škerlak, 2011). Kjer slednje zaradi različnih razlogov ni 

mogoče, pa naj bi vzgojne programe izvajali v romskem naselju. Uvedli bi tudi romskega 

pomočnika, ki bi romske otroke in starše spodbujal in motiviral za vključevanje v vrtec, 

vzgojiteljem pa bi pomagal pri izvedbi programa za te otroke in pri spodbujanju staršev 

romskih otrok k dejavnostim (Horvat Muc, Rošer, Šarkezi in Škerlak, 2011). 

3.2.1 Vzgoja in izobraževanje romskih predšolskih otrok v Beli krajini 

Analiza položaja Romov v Beli krajini (2011) opisuje, da se v Beli krajini predšolski otroci 

vključujejo v najbližji vrtec v naselju, v katerem živijo. Organiziran pa imajo tudi prevoz v 

spremstvu strokovne delavke vrtca, če je oddaljenost od vrtca večja. Kot je zapisano v 

omenjeni literaturi, na vključevanje v vrtec vplivajo okoliščine, v katerih Romi živijo, 

izobrazba odraslih Romov in predstavitev vrtca romskim staršem. Tako kot drugje po 
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Sloveniji je tudi v Beli krajini pomembno vključevanje romskih otrok v vrtec, saj tam 

usvajajo slovenski jezik, pridobivajo potrebna znanja za nadaljnje življenje, hkrati pa to 

vpliva tudi na uspešnost pri nadaljnjem izobraževanju. V Analizi položaja Romov v Beli 

krajini (2011) je zapisano, da se v Beli krajini izvajata dva tipa vključevanja romskih otok v 

vrtec, in sicer v oddelke, kjer so samo romski otroci (ta program traja do šest ur dnevno) ter v 

integrirane oddelke, kjer so romski otroci pomešani z ostalimi otroki  (ta program traja do 

devet ur dnevno). Omenjajo, da so v občini Črnomelj romski otroci integrirani v redne 

oddelke, nekaj pa jih obiskuje oddelke, kjer so samo romski otroci. V občinah Semič in 

Metlika pa so romski otroci integrirani v redne oddelke. Veliko romskih otrok je vključenih v 

šolo s prilagojenim programom (Analiza položaja Romov v Beli krajini, 2011). 

Kot je zapisano v Analizi položaja Romov v Beli krajini (2011), imajo v občini Semič prek 

javnih del zaposleno še romsko pomočnico, Romkinjo. Kot posebnost pa omenjajo romske 

otroke iz naselja Sovinek, ki pogosto prihajajo v šole in vrtce neurejeni in umazani kljub 

vodovodu in električni napeljavi, zato imajo zagotovljeno umivanje in pranje oblačil (Analiza 

položaja Romov v Beli krajini, 2011). Pri vsem tem jim pomaga prej omenjena romska 

pomočnica, ki jih spremlja tudi pri prevozu od doma do vrtca in obratno. Kljub vsemu 

navedenemu je izostanek romskih otrok v vrtcu velik (Analiza položaja Romov v Beli krajini, 

2011). 

Hrženjak (2002) ugotavlja, da je za povečanje vpisa romskih otrok v slovenske vrtce 

ključnega pomena predvsem sodelovanje s starši. Kot opisuje, je le-tem potrebno razložiti 

pomembnost izobrazbe za otrokovo življenje. Prav tako je po mnenju Hrženjakove (2002) 

pomembna vzgoja, bikulturalnost, poznavanje slovenskega jezika in pri tem ohranjanje 

romske kulture ob sočasnem vključevanju v kulturo večine. Staršem romskih otrok je 

potrebno razložiti, da zaupanje v vzgojno-izobraževalne ustanove ne pomeni spremembe 

kulture njihovih otrok, ampak dodatna znanja za nadaljnje življenje (Hrženjak, 2002). 

3.3 Pravne podlage za urejanje vzgoje in izobraževanja za romske otroke 

V diplomski nalogi pišem predvsem o predšolskih romskih otrocih, zato se bom tudi v tem 

poglavju osredotočila nanje. Pravne podlage za urejanje vzgoje in izobraževanja za romske 

otroke najdemo v naslednjih dokumentih: 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«        Cvitkovič Klavdija; Načini vključevanja romskih otrok v vrtec 

- 25 - 

3.3.1 Zakon o vrtcih 

Zakon o vrtcih (2005) je sestavljen iz desetih poglavij in vsebuje 67 členov, kjer 7. člen 

omenjenega zakona natančno določa, da se predšolska vzgoja romskih otrok izvaja skladno s 

tem zakonom ter drugimi predpisi. V letih 2008 in 2010 pa so sprejeli še Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, vendar te spremembe niso relevantne za mojo 

diplomsko nalogo, zato bom izpostavila člene  iz Zakona o vrtcih iz leta 2005, ki so 

pomembni za delo z romskimi predšolskimi otroki. 

Zakon o vrtcih (2005) opredeljuje:  

 3. člen, kjer so zapisana »načela predšolske vzgoje v vrtcih«. Nanašajoč se na omenjen 

člen, se predšolsko vzgojo v vrtcih omenja kot sestavni del sistema vzgoje ter 

izobraževanja, ki poteka po naslednjih načelih:  

- »demokratičnosti, 

- pluralizma, 

- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 

- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki, 

- pravice do izbire in drugačnosti in 

- ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja.« (Zakon o vrtcih, 2005) 

 14. člen, kjer je v petem odstavku med drugim določeno »za vzgojo na območjih s 

posebnimi razvojnimi problemi, narodno mešanih območjih ter za vzgojo otrok 

Romov se sprejmejo posebni normativi in standardi.« (Zakon o vrtcih, 2005) Te 

standarde bom opisala v nadaljevanju, kjer bom podrobneje pisala o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

 29. člen, ki med drugim določa, da se iz proračuna države v skladu z normativi ter 

standardi zagotovi plačilo višjih stroškov za oddelke, v katere so vključeni romski 

otroci (Zakon o vrtcih, 2005). 

 

3.3.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) je sestavljen iz 

devetnajstih poglavij, ki skupno vsebujejo 158 členov. V letih 2008, 2009, 2011, 2015 in 

2016 pa so sprejeli še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, vendar te spremembe niso relevantne za pričujočo 
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diplomsko nalogo. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) so 

zapisani naslednji členi, ki so pomembni za vzgojo in izobraževanje romskih otrok: 

 V 2. členu, ki govori o ciljih vzgoje in izobraževanja je med drugim zapisano, da je 

potrebno zagotavljati najbolj ugoden razvoj vsem, ne glede na njihov spol, socialno in 

kulturno poreklo, njihovo versko prepričanje, narodno pripadnost ter telesno in 

duševno zgradbo telesa. Vzgajati je potrebno v smeri medsebojne strpnosti, 

spoštovanja drugačnosti, spoštovanja otrokovih in človekovih pravic, sodelovanja z 

drugimi in podobno. Zagotoviti je potrebno enake možnosti za vzgojo in 

izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi in otrokom iz socialno 

manj spodbudnega okolja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 2007). 

 V 25. členu, pod poglavjem »pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje«, je zapisano, da Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje določa program dopolnilnega izobraževanja za otroke Rome (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007).  

 

3.3.3 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

Velikokrat je razmerje med številom otrok na strokovnega delavca v vrtcu ključni dejavnik za 

kakovost izvajanja vzgojnih programov. Večja kot je skupina, manj ima namreč strokovni 

delavec možnosti za individualizacijo, za osebne stike z otroki in podobno (Plevnik, Turnšek, 

in Zorec Batistič, 2009). V Sloveniji imamo v veljavi Pravilnik o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (2014), v katerem so v 25. členu določeni normativi za 

oblikovanje oddelkov. Standardi za romske otroke v vrtcih pa se od območja do območja 

razlikujejo, npr. na Dolenjskem lahko v delo vključijo romskega pomočnika, v Prekmurju za 

romske otroke organizirajo lastno predšolsko vzgojo bodisi z romskimi bodisi neromskimi 

strokovnimi delavci in podobno (Plevnik, Turnšek, in Zorec Batistič, 2009). 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) v 1. odstavku 25. 

člena določa, da lahko občina, ki je ustanoviteljica vrtca, in vrtec v soglasju določita število 

otrok v oddelku ter število in vrsto oddelkov.  

Prej omenjeni Pravilnik je sestavljen iz sedmih poglavij, ki vsebujejo 42 členov.  
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 V 31. členu Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(2014) je zapisano, da se v oddelkih Romov pri izvedbi programa za minimalno 3 ure 

na dan zagotovi razmerje: 

- 4 otroci na strokovnega delavca v oddelkih prvega starostnega obdobja, 

- 7 otrok na strokovnega delavca v oddelkih drugega starostnega obdobja in 

- 5 otrok na zaposlenega v kombiniranem oddelku. 

Na podlagi zgoraj napisanega, se razmerje zagotovi tako, da se:  

- v oddelkih prvega starostnega obdobja vključi v izvajanje vzgojnega dela 

pomočnika vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 6 otrok in naslednji pomočnik 

vzgojitelja, ko je v oddelkih najmanj 12 otrok,  

- v oddelkih drugega starostnega obdobja vključi v vzgojno delo pomočnik 

vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 11 otrok in naslednji pomočnik vzgojitelja, ko 

je v oddelku najmanj 21 otrok, 

- v kombiniranem oddelku vključi v vzgojno delo pomočnik vzgojitelja, ko je v 

oddelku najmanj 8 otrok in naslednji pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku 

najmanj 15 otrok (Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, 2014). 

 V 34. členu Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(2014) je zapisano, da se lahko izjemoma oblikuje oddelek vrtca na območjih s 

posebnimi razvojnimi problemi ter za vzgojo otrok Romov, vendar pa mora biti vanj 

vključenih najmanj pet otrok. 

Po lastnih raziskavah sodeč sam zakon oziroma pravilnik posebej ne določata normativov za 

mešane oddelke romskih in neromskih otrok, lahko pa se sklicujemo na 14. člen Zakona o 

vrtcih (2005), ki sem ga opisala v prejšnjem poglavju, ter na 25. člen Pravilnika o normativih 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014), ki je opisan zgoraj.  

3.3.4 Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov 

Namen Dodatka h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) je pomoč strokovnim 

delavcem v vrtcu za delo in uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti. Njihovo 

vodilo pri izvajanju Kurikula je, kaj narediti, da bi bil vrtec zanimiv tudi za romske otroke.  

Najbolj pomembna pri izvajanju Kurikula za delo z romskimi otroki so naslednja načela: 
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 Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu. 

Kot je zapisano v Dodatku h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002), je v vsakem 

romskem okolju kultura drugačna, zato morajo strokovni delavci to raziskovati s pomočjo 

opazovanja otrok in sodelovanja s starši. Najti morajo tudi skupne točke med slovensko in 

romsko kulturo. V skladu s tem je potrebno izbrati pravilne oblike, metode, sredstva in 

vsebine za delo na takšni stopnji vrtca in oddelka (Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z 

otroki Romov, 2002). 

 Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma. 

Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) v tem načelu izpostavlja, da  

kljub temu, da slovenska in romska kultura že veliko časa sobivata, nimata veliko skupnega in 

je zato potrebno poiskati točke, ki so skupne obema kulturama ter na njih graditi. V tem 

načelu je zapisano, da strokovni delavci pri izvajanju dejavnosti ne smejo pozabiti na romsko 

identiteto, njihov jezik in pravico do drugačnosti. »Ob očitnem ekonomskem, družbenem in 

kulturnem pomanjkanju slovenski Romi ne gojijo posebnega odnosa in spoštovanja do svoje 

tradicije in kulture.« (Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 2002, str. 4) 

Dodatek omenja, da ni pomembno le, da romske otroke vključujejo v slovensko kulturo, 

ampak jih je potrebno naučiti tudi svoje lastne kulture s pomočjo njihove družine oziroma 

skupnosti, v kateri živijo. V veliko pomoč so romski pomočniki, ki jim romski starši veliko 

bolj zaupajo, saj se z njimi lahko pogovarjajo v romskem jeziku, v vzgojno-izobraževalne 

ustanove pa prinašajo tudi romsko vzdušje (Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki 

Romov, 2002).   

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstrukcijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn. 

Romski otrok bo vzgojiteljem veliko bolj zaupal, če bodo ti znali kakšno romsko besedo ali 

frazo. Otroke morajo učiti, kako pomembno in zanimivo je, da niso vsi med seboj enaki, 

ampak se razlikujejo po spolu, barvi kože, kulturi, religiji in podobno. Skozi različne socialne 

igre, plese, gibalne dejavnosti, dramatizacije naj organizirajo dejavnosti, ki so prisotne v obeh 

kulturah (Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 2002). 
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 Načelo sodelovanja s starši 

Kot poudarja načelo sodelovanja s starši v Dodatku h Kurikulu za vrtce za delo z otroki 

Romov (2002), je pred vstopom romskih otrok v vrtec pomembno, da strokovni delavci 

pridobijo zaupanje staršev romskih otrok. Opisujejo, da jim morajo razložiti, zakaj je za 

njihovega otroka dobro, da obiskuje vzgojno-izobraževalno ustanovo, kaj lahko vključevanje 

v vzgojo in izobraževanje v prihodnosti prinese za nadaljnji otrokov razvoj in da otroka ne 

nameravajo spremeniti. V nadaljevanju navajajo, da bodo strokovni delavci stik s starši 

romskih otrok najlažje dosegli z obiskom na njihovem domu in pa z obiskom staršev v vrtcu. 

To načelo poudarja pomembnost ustnega podajanja informacij (na primer razne informacije 

skozi šolsko leto), saj je pri njih nizka stopnja pismenosti. Pri sodelovanju s starši je 

pomembno v okvir sodelovanja vključiti tudi dve pomembni področji - zdravje in varnost - ki 

se v romski in slovenski kulturi razlikujeta. Skozi razne pogovore je potrebno priti do skupnih 

rešitev, kaj je sprejemljivo in skupno za vse otroke in starše v vrtcu (Dodatek h Kurikulu za 

vrtce za delo z otroki Romov, 2002). 

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 

načinov izražanja 

To načelo govori o tem, da so tako kot drugi, tudi romski otroci zmožni učenja, napredka in 

doseganja ciljev. Poudarja, da jih je potrebno vključevati v vsa področja Kurikula, še posebej 

jih je potrebno spodbujati in opogumljati za vključevanje v področja, na katerih so šibki 

zaradi svoje kulture in jezika. Prav tako jim je potrebno omogočiti, da se izkažejo na njihovih 

močnejših področjih, kot so na primer ples, glasba, družabnost. Kot navaja to načelo v 

Dodatku h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002), je potrebno nekatere romske 

otroke kljub slabšemu znanju slovenskega jezika spodbujati k verbalizaciji in rabi jezika v 

različnih funkcijah. Potrebno jih je spodbujati k izražanju ne glede na to ali v slovenskem ali v 

romskem jeziku ali pa celo v mešanici obeh. Spodbujati jih je potrebno z različnimi igrami, ki 

so za njih privlačne, delom v majhnih skupinah z vrstniki ali odraslimi, pogovarjanjem, 

dogovarjanjem in podobnim, kjer bodo iskali poti do skupnega cilja ali rešitve (Dodatek h 

Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 2002). 

3.3.5 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 

Leta 2004 je tedanje Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport izdalo 

dokument, ki so ga poimenovali Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 
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Sloveniji in v katerem so zapisane rešitve na področju vzgoje in izobraževanja Romov. 

Temeljno načelo tega dokumenta je načelo enakih možnosti (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004). 

Rešitve po Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) na 

področju vzgoje romskih otrok v vrtcu so:  

 Osnovni cilj je, da se čim več romskih otrok integrira/vključi v mešane oddelke. 

 Romski otrok mora biti vključen, integriran v vrtec najkasneje s štirimi leti. Pomen 

vključevanja je v učenju slovenskega in romskega jezika ter socializaciji na način, da 

se ta otrok lažje vključi v izobraževanje. 

 Stalno strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce. 

 Pri delu z romskimi otroki v vrtcih in šolah naj bi sodeloval romski pomočnik. 

Otrokom naj bi bil opora pri jezikovnih in čustvenih ovirah, hkrati pa naj bi 

predstavljal vez med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in romsko družino.  

 Predšolski programi se lahko izvajajo tudi v romskih naseljih, če vključevanje romskih 

otrok v vrtec izven romskega naselja ni mogoče. Cilj tega program je načrtni prehod v 

vrtec. 

 Uvedba romskega pomočnika. Otrokom bo lahko opora pri jezikovnih in čustvenih 

ovirah, hkrati pa bo v pomoč tudi vzgojiteljici pri izvedbi programa in vez med starši 

romskih otrok in vrtcem (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji, 2004) . 

Leta 2011 so dopolnili verzijo, v kateri so se bolj osredotočili na predšolsko vzgojo in 

srednješolsko izobraževanje, obravnava pa tudi univerzitetni in podiplomski študij ter 

izobraževanje odraslih. Teh področij  Strategija vzgoje iz izobraževanja Romov iz leta 2004 

ni posebej obravnavala. Razlog za dopolnitev je bila tudi sprememba dokumentov na 

področju urejanja položaja romske skupnosti v Sloveniji. Strategija iz leta 2011 na področju 

predšolske vzgoje polega naštetega iz leta 2004 poudarja še (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011): 

 Da je potrebno vsem predšolskim otrokom dati enake možnosti in jih postopno 

vključevati v izobraževanje, še preden vstopijo v šolo. Tisti romski otroci, ki niso bili 

vključeni v vrtec, pa morajo biti s petimi leti vključeni v brezplačne programe, v 

katerih se učijo slovenskega jezika, socializacije in gradnje pozitivne samopodobe, 
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 učenje slovenskega in maternega jezika za premagovanje jezikovnih ovir, že v 

zgodnjih letih, 

 da naj bi v naseljih, kjer živijo Romi, zgradili prostore, v katerih bi bile delavnice, 

razni izobraževalni programi, … ki bi se odvijali v dopoldanskem in popoldanskem 

času. Za otroke do petega leta so vsakodnevni pripravljalni programi, ki naj bi izhajali 

iz potreb družine in naselja, v katerem živijo. Ti programi so namenjeni tistim 

otrokom in družinam, pri katerih je vključenost v vrtce nizka (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2011). 
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EMPIRIČNI DEL  

4 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE 

Rome pogosto srečujemo tako v vrtcih, šolah kot v trgovinah, zdravstvenih domovih, na 

igriščih in podobno, vendar pa opažam, da so nekateri med njimi izključeni iz večinske 

populacije. Po svojih izkušnjah in delu v vrtcih sem opazila, da zelo malo romskih otrok 

obiskuje vrtce. Vzgoja in izobraževanje sta pomembna za nadaljnje življenje, zato me je v 

diplomski nalogi zanimalo, na kakšne načine vzgojiteljice vključujejo romske otroke v 

skupino in kakšna je vloga strokovnih delavk pri vpisu romskih otrok v vrtec. Pomembno je, 

da imajo vsi otroci enake možnosti za vzgojo in izobraževanje ne glede na njihovo raso, spol, 

versko pripadnost in podobno.   

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Za namen diplomskega dela sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšni so načini vključevanja romskih otrok v delo v skupini? 

2. Kakšni so pozitivni učinki vključevanja romskih otrok v skupinsko delo z drugimi 

otroki? 

3. Ali vzgojiteljice v vrtcu romskim otrokom posebej pripravljajo programe dela? 

4. Kakšna je vloga posameznega strokovnega delavca pri vpisu romskih otrok? 

4.2 RAZISKOVALNA METODA 

Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativno 

tehniko zbiranja podatkov. Podatke sem zbrala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev.   

Uporabila sem študijo primera za pristop k raziskovanju načinov vključevanja romskih 

otrok v vrtcu. V pomoč mi je bil primer belokranjskega vrtca. 
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4.3 OPIS VZORCA 

Vrtec, v katerem sem opravljala raziskavo, se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije, v 

Beli krajini, kjer deluje v sklopu osnovne šolo. Vrtec sestavlja devet oddelkov, obiskujejo 

ga otroci v starosti od enajst mesecev pa do vstopa v šolo, v njem pa se izvajajo dnevni 

programi. Vanje je bilo v času opravljanja intervjujev vključenih pet romskih otrok, 

starostna struktura vpisanih pa je bila od drugega do šestega leta. V vzorec je bilo 

vključenih vseh devet zaposlenih vzgojiteljic ter vseh devet zaposlenih pomočnic 

vzgojiteljic, pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka in romska pomočnica 

Številka 

intervjuvanca 

spol  Delovno mesto Izobrazba Izkušnje z 

delom z 

romskimi 

otroki? 

Število romskih otrok 

v oddelku (v času 

opravljanja 

intervjujev) 

1 Ž pomočnica 

ravnateljice 

univ. dipl. soc. 

del. 

DA / 

2 Ž svetovalna delavka univ. dipl. soc. 

del. 

DA / 

3 Ž romska pomočnica osnovnošolska DA 5 

4 Ž vzg. dipl. vzg. DA 0 

5 Ž vzg. dipl. med. sestra DA 0 

6 Ž vzg. dipl. vzg. NE 0 

7 Ž vzg. dipl. vzg. DA 0 

8 Ž vzg. dipl. vzg. DA 1 

9 Ž vzg. dipl. vzg. DA 2 

10 Ž vzg. dipl. vzg. DA 1 

11 Ž vzg. dipl. vzg. DA 1 

12 Ž vzg.  dipl. vzg.  DA 0 

13 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok NE 0 

14 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok NE 0 

15 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok DA 0 

16 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok NE 0 

17 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok DA 2 

18 Ž pom. vzg. dipl. vzg.  DA 1 
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19 Ž pom. vzg.  vzg. pred. otrok DA 1 

20 Ž pom. vzg.  vzg. pred. otrok DA 1 

21 Ž pom. vzg. vzg. pred. otrok DA 0 

OKRAJŠAVE V RAZPREDELNICI 

Dipl. vzg. – diplomirana vzgojiteljica; vzg.–vzgojiteljica; vzg. pred. otrok – vzgojiteljica predšolskih 

otrok; pom. vzg. – pomočnica vzgojiteljice; univ. dipl. soc. del. – univerzitetna diplomirana socialna 

delavka; dipl. med. sestra – diplomirana medicinska sestra. 

4.4 PRIPOMOČKI 

Sestavila sem dva vprašalnika s polstrukturiranimi ustnimi intervjuji za strokovne 

delavke v enem od belokranjskih vrtcev. Prvi je bil sestavljen iz enajstih osnovnih 

vprašanj za pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko, drugi pa iz dvanajstih 

osnovnih vprašanj za romsko pomočnico, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 

Število vprašanj se je od intervjuja do intervjuja razlikovalo, saj sem podvprašanja 

postavljala glede na odgovor zastavljenega osnovnega vprašanja. Najprej me je pri 

vseh intervjuvankah zanimalo število in starostna struktura vpisanih romskih otrok. 

Nadalje so se vprašanja nanašala na načine vključevanja, pozitivne in negativne strani 

vključevanja v redne oddelke, na vlogo strokovnih delavk pri vpisu tako v skupino kot 

v vrtec in na sprejemanje romskih otrok s strani ostalih otrok ter sodelovanje s starši 

romskih otrok. Pri intervjujih, ki sta ju opravila pomočnica ravnateljice in svetovalna 

delavka me je zanimal še potek vpisa romskih otrok v vrtec, pri ostalih intervjuvankah 

pa priprava programa za romske otroke. Celoten intervju z vprašanji je v prilogi (glej 

prilogo 1). 

4.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Za opravljanje intervjujev sem se dogovorila s pomočnico ravnateljice vrtca v marcu 

2016, opravljala pa sem jih mesec dni pozneje. S pomočnico ravnateljice sva se 

dogovorili, da sama pristopim do strokovnih delavk, s katerimi nameravam opravljati 

intervjuje in jih prosim za sodelovanje. Vse so mi z veseljem odgovorile na 

zastavljena vprašanja, saj sem v njihovem vrtcu opravljala pedagoško prakso in 

študentsko delo. Kot sem že omenila, so intervjuji potekali v aprilu, in sicer tri 

dopoldneve. Opravljala sem jih v kabinetu ali pa v skupini, ko so otroci spali. Potekali 
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so od deset do trideset minut, odvisno od obsežnosti odgovorov intervjuvank. 

Intervjuji so bili opravljeni tako, da sem ustno zastavljala vprašanja in si odgovore 

nanje sproti zapisovala.  

Po opravljenih intervjujih sem pridobljene podatke s strani strokovnih delavk prepisala 

na računalnik in kategorizirala v kode in kategorije. Primer kategorizacije intervjujev 

je v prilogi (glej prilogo 2). Rezultate intervjujev sem interpretirala tako, da sem jim 

naprej poiskala kategorije, ki so skupne vsem intervjuvankam in tiste, ki so skupne 

pomočnici ravnateljice in svetovalni delavki ter druge, ki so skupne zgolj 

vzgojiteljicam, pomočnicam vzgojiteljic in romski pomočnici. Poiskala sem tudi 

dodatne kategorije, ki se pojavljajo samo pri vzgojiteljicah in tiste kategorije, ki se 

pojavljajo samo pri romski pomočnici in pomočnicah vzgojiteljic.  

Nekatere kategorije so se pojavljale pri vseh intervjuvankah, nekatere pa zgolj pri 

posameznih skupinah intervjuvank. 

Oblikovala sem naslednje kategorije:  

a) KATEGORIJE, KI SO SKUPNE VSEM INTERVJUVAKAM: 

1. Ustrezni/primerni načini vključevanja romskih otrok v vrtec. 

2. Slabe in dobre strani vključevanja romskih otrok v redne programe vrtca. 

3. Upoštevanje smernic Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. 

4. Sprejemanje romskih otrok. 

5. Potrebna znanja za delo z romskimi otroki 

6. Sodelovanje s starši romskih otrok. 

b) KATEGORIJE, KI SO SKUPNE POMOČNICI RAVNATELJICE IN 

SVETOVALNI DELAVKI: 

- Način vključevanja romskih otrok v vrtec. 

- Vpis romskih otrok v vrtec. 

- Vloga pomočnice ravnateljice in svetovalne delavke pri vpisu romskih otrok v 

vrtec. 

- Komunikacija delavk vrtca s starši romskih otrok. 

c) KATEGORIJE, KI SO SKUPNE VZGOJITELJICAM, POMOČNICAM 

VZGOJITELJIC IN ROMSKI POMOČNICI: 

- Načini vključevanja romskih otrok v skupino. 

- Vloga vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in romske pomočnice pri vpisu romskega 

otroka v vrtec. 
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- Priprava romskega otroka za vstop v vrtec. 

- Priprava programa za romske otroke. 

d) DODATNE KATEGORIJE ZA VZGOJITELJICE: 

- Reševanje težav pri sprejemanju romskega otroka. 

- Vzroki za razlikovanje med romskimi in neromskimi otroci.  

- Sprejemanje in oddajanje romskih otrok. 

- Mnenje o integraciji romskih otrok v redne oddelke. 

- Pridobitev posebnih znanj. 

- Načini spodbujanja ostalih otrok, da se družijo z romskimi. 

- Mnenje o oddelkih z izključno romskimi otroki. 

e) DODATNE KATEGORIJE ZA POMOČNICE VZGOJITELJIC IN ROMSKO 

POMOČNICO: 

- Prevoz romskih otrok v vrtec. 

- Zaupanje romskih staršev. 

- Potek sprejemanja in oddajanja romskih otrok. 

- Dodatno strokovno izpopolnjevanje. 

- Reševanje problema ne sprejemanja romskega otroka.  

Nato sem za vsako kategorijo analizirala posamezna vprašanja, dodatne kategorije pa sem 

vključila v analizo kategorije. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PO KATEGORIJAH 

5.1 USTREZNI NAČINI VKLJUČEVANJA ROMSKIH OTROK V 

VRTEC 

V Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) je zapisano, da se 

Romi v vrtec vključujejo na tri načine, in sicer z integracijo v redne oddelke, v romske 

oddelke, kjer so samo romski otroci in romske vrtce. Zato me je pri vseh intervjuvankah 

zanimalo, kateri način vključevanja je po njihovem mnenju najbolj primeren/ustrezen za 

romske otroke.  

Pomočnica ravnateljice je povedala: »Zame je najbolj primerna integracija v redne oddelke, 

saj se romski otrok prej nauči slovenskega jezika, spozna kulturo večine, ne počuti se 

izločenega iz večinske populacije« (intervju 1). Tudi po mnenju svetovalne delavke je to 

integracija in dodaja še, da imajo romski otroci s takšnim načinom vključevanja olajšan 

prehod v šolo. 

7 od 9 vzgojiteljic ter 7 od 9 pomočnic vzgojiteljic in romska pomočnica so prav tako kot 

najbolj ustrezen način vključevanja izpostavile integracijo. Tudi vzgojiteljica v intervjuju 

številka 8 navaja: »Sem proti romskim oddelkom in romskim vrtcem. Sem za integracijo, ker 

ima takšen način vključevanja romskih otrok v vrtec prednosti za vse, tako za romske otroke, 

kot za ostale, saj se naučijo sprejemanja drugačnosti« (intervju 8). Integracija je po njihovem 

mnenju najbolj primerna in ustrezna, saj se romski otroci hitreje naučijo slovenskega jezika, 

spoznajo neromske otroke, ne izključuje se jih iz večinske populacije, spoznajo slovenske 

navade in imajo olajšan prehod v šolo. 

Ena vzgojiteljica in ena pomočnica vzgojiteljice z delom z romskimi otroki nimata izkušenj in 

na to vprašanje posledično nista vedeli odgovora. »Nisem bila še v romskem vrtcu, vendar 

menim, da je katerakoli oblika sodelovanja vzgojitelja bodisi romskega ali neromskega z 

romskim otrokom zelo dobra. Vsaka oblika vključevanja ima pozitivne in negativne lastnosti« 

(intervju 13). 1 od 9 vzgojiteljic je imela izkušnjo samo z delom v romskih oddelkih, zato se 

ni mogla odločiti za noben način vključevanja, vseeno pa sem jo vprašala, kakšno mnenje ima 

o integraciji romskih otrok v redne oddelke. »Zagotovo je boljša kot vključevanje v romske 

oddelke. Vključevanje v oddelke, kjer so samo romski otroci pomeni, da se jih spravi v 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«        Cvitkovič Klavdija; Načini vključevanja romskih otrok v vrtec 

- 38 - 

nekakšen geto in se jih obravnava njih same, takšne kot so, saj nimajo drugačnih vzgledov« 

(intervju 7). 

1 od 9 pomočnic vzgojiteljic pa je povedala, da je po njenem mnenju najbolj primeren in 

ustrezen način vključevanja, za romske otroke, romski oddelek, saj se lahko pogovarjajo v 

svojem jeziku in delajo na način, ki so ga navajeni od doma.  

5.2 SLABE IN DOBRE STRANI VKLJUČEVANJA ROMSKIH OTROK 

V REDNE PROGRAME VRTCA 

Vključevanje v oddelke, v katerih so samo romski otroci, kot tudi vključevanje v mešane 

oddelke s slovensko govorečimi otroki ima slabe in dobre strani. Levičnik (1990) navaja, da 

so prednosti pri vključevanju romskih otrok v oddelke s slovensko govorečimi otroki 

»privajanje« na življenje z neromskimi otroki in poslušanje govornih vzorcev ostalih otrok. 

Omenjeni avtor navaja tudi slabosti vključevanja romskih otrok v mešane oddelke: oteženo 

delo zaradi prilagajanja dela za romske otroke in izpostavljanje romskih otrok zaradi  

predsodkov, ki so jih drugi otroci dobili iz okolice (Levičnik, 1990).  

Na vprašanje o dobrih in slabih straneh vključevanja romskih otrok v redne integrirane 

oddelke sta pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka odgovorili, da je dobra stran 

takšnega vključevanja socializacija romskih otrok, slabih strani pa ni.  

O slabih in dobrih straneh vključevanja romskih otrok v redne dnevne programe so mi 

vzgojiteljice povedale naslednje:  

- POZITIVNE STRANI:  

 Otrok spozna institucijo kot tako (bivanje v njej, pridobi ustaljen ritem…) 

(odgovor 1 od 9 intervjuvank), 

 spozna sovrstnike (odgovor 3 od 9 intervjuvank), 

 spozna večinski jezik (odgovori 5 od 9 intervjuvank), 

 socializacija (odgovor 1 od 9 intervjuvank), 

 pridobi znanja, pomembna za vstop v šolo (odgovor 1 od 9 intervjuvank), 

 (ne)romski otroci se naučijo sprejemanja drugačnosti (odgovor 3 od 9 

intervjuvank), 

 spozna kulturo večine (odgovor 4 od 9 intervjuvank).  

- NEGATIVNE STRANI: 
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 Oteženo delo v skupini, saj imajo romski otroci drugačne navade, kulturo, jezik 

(odgovor 1 od 9 intervjuvank), 

 pomanjkanje časa, sredstev (odgovor 2 od 9 intervjuvank), 

 prepolne skupine (odgovor 2 od 9 intervjuvank), 

 zavračanje romskih otrok s strani večine zaradi vedenjskih razlik, vonja, 

nepoznavanja slovenskega jezika (odgovor 2 od 9 intervjuvank), 

 negativnih strani ni (odgovor 3 od 9 intervjuvank). 

Ena izmed intervjuvank mi je pri prejšnjih vprašanjih povedala, da je delala samo v romskih 

oddelkih, zato mi je na vprašanje o slabih in dobrih straneh vključevanja romskih otrok v 

redne dnevne programe za predšolske otroke povedala naslednje: »Teh izkušenj pa nimam. 

Ker po tem nisem več delala z njimi« (intervju 7).  

O dobrih in slabih straneh integracije romskih otrok v redne oddelke so mi pomočnice 

vzgojiteljic in romska pomočnica povedale naslednje: 

- DOBRE STRANI: 

 Navajanje na higieno (odgovor 1 od 10 intervjuvank), 

 navajanje na ritual v vrtcu (odgovor 3 od 10 intervjuvank), 

 spoznavajo neromske otroke (odgovor 5 od 10 intervjuvank), 

 naučijo se slovenskega jezika (odgovor 3 od 10 intervjuvank), 

 niso izolirani od večinske populacije (odgovor 2 od 10 intervjuvank), 

 izboljšajo fino motoriko (odgovor 1 od 10 intervjuvank), 

 navajajo se na slovensko kulturo (odgovor 3 od 10 intervjuvank), 

 pripravljajo se na vstop v šolo (odgovor 1 od 10 intervjuvank). 

- SLABE STRANI: 

 Romski otroci niso navajeni prostorskih omejitev, zato jim je v igralnicah 

toliko težje (odgovor 2 od 10 intervjuvank), 

 zaradi specifičnega vonja in oblačil jih ostali otroci zavračajo (odgovor 1 od 10 

intervjuvank), 

 romski otroci so moteč faktor, saj imajo drugačne navade in so agresivni 

(odgovor 2 od 10 intervjuvank), 

 premalo ur pomoči romske pomočnice (odgovor 1 od 10 intervjuvank). 
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Tri pomočnice vzgojiteljic in romska pomočnica so mnenja, da slabih strani takšnega načina 

vključevanja ni. 

5.3 UPOŠTEVANJE SMERNIC STRATEGIJE VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA ROMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Kot je zapisano že v teoretičnem delu naloge, je bil leta 2004 sprejet dokument Strategija 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Zanimalo me je, ali intervjuvanke 

upoštevajo smernice, ki so v njem zapisane. 

Tako pomočnica ravnateljice kot svetovalna delavka sta na vprašanje o upoštevanju smernic 

Strategije vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji odgovorili, da se smernice 

upoštevajo, vendar pa postaja problematično pomanjkanje finančnih sredstev, saj jim država 

ne omogoča dodatnih finančnih sredstev za dodatna strokovna izpopolnjevanja, romsko 

pomočnico in podobno.  

Vse vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic so mi zagotovile, da se smernice iz tega 

dokumenta upošteva. Dve pomočnici vzgojiteljic (intervju 14 in 20) sta mi odgovor podale na 

podlagi smernic, ki sem jih jima naštela, saj sta mi povedali, da za ta dokument še nista slišali. 

V delo je vključen romski pomočnik (vendar po mnenju intervjuvank 9 in 12 premalo ur). 

»Romski pomočnik je vključen, vendar pa premalo ur na teden, saj je njegova pomoč zelo 

dobrodošla« (intervju 9). Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 

(2004) med najpomembnejše rešitve pri vključevanju romskih otrok v vzgojo in izobraževanje 

navaja tudi stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavk, zato sem intervjuvanke 

povprašala tudi o tem. Ugotovila sem, da so ta izobraževanja samo za nekatere delavke vrtca. 

Ena od vzgojiteljic je dejala: »V romskih oddelkih sem romske otroke obravnavala kot otroke 

s posebnimi potrebami, saj potrebujejo veliko individualnega dela. Ne vem pa kako bi jih 

obravnavala, če bi bili integrirani v redne oddelke« (intervju 7). Pri tem je nujno poudariti, da 

je dotična vzgojiteljica z romskimi otroki delala v času, ko ti še niso bili integrirani v redne 

oddelke (torej so bili segregirani). 

5.4 SPREJEMANJE ROMSKIH OTROK 

Romi so del našega vsakdanjika, zato me je zanimalo, kako ostali otroci v vrtcu sprejemajo 

romske.  
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Kot sta mi povedali pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka, otroci med seboj ne delajo 

razlik med romskimi in neromskimi otroci. Svetovalna delavka je dodala še, da je le nekajkrat 

opazila, da neromski otrok ni želel posoditi igrače romskemu. Vse to pa je po mnenju 

pomočnice ravnateljice odvisno tudi od odnosa strokovnih delavk vrtca in staršev večine 

otrok. »Do sedaj še nisem zaznala nobenih nevšečnosti, otroci se med seboj igrajo, nisem še 

slišala besed, ki bi te otroke zaničevale. Vse pa je seveda odvisno tudi od strokovnega osebja 

in staršev večinskega dela otrok. Vrtec organizira za delavke predavanja o strpnosti« 

(intervju 1). 

Sodeč po vseh devetih intervjujih vzgojiteljic se ostali otroci do romskih vedejo običajno. 

Štiri od devetih vzgojiteljic so opozorile tudi na starost otroka, saj starejši kot je otrok, več 

vzorcev prinaša od doma. Velikokrat ostali otroci romskemu ne želijo podati roke, zavedajo 

se njihovih razlik. V skupinah z nižjo starostjo pa otroci sprejemajo Rome kot sebi enake. Ena 

od intervjuvank je na vprašanje o reševanju težav z nesprejemanjem odgovorila: »Vse te stvari 

rešujem s svojimi dejanji, kot so na primer, da mu dam roko, da ga pobožam, se igram z njim, 

sem ostalim otrokom vzgled« (intervju 4).  

7 od 9 pomočnic vzgojiteljic je odgovorilo, da ostali otroci romske sprejemajo brez 

posebnosti – igrajo se z njimi, spodbujajo jih pri higienskih navadah. Redkokdaj pride do 

nesprejemanja romskih otrok s strani ostalih, kar se kaže v besedni diskriminaciji ali v tem, da 

romskemu otroku ne želijo podati roke ali sedeti zraven njega. Do nesprejemanja romskih 

otrok s strani ostalih večinoma privede agresija romskih otrok. Otroci nestrpnost do Romov 

prinesejo od doma. Ena od pomočnic vzgojiteljic je povedala, da romskega otroka niso 

sprejemali in mu niso želeli podati roke ali se igrati z njim, druga pa: »Pri tem imajo veliko 

vlogo odrasli. Pri nas v oddelku ne želijo ostali otroci romskega prijeti za roko. Pri igri pa ni 

opazno, da bi ga izločevali. Je pa res, da otroci zavračanje do Romov prinesejo od doma in v 

vrtcu ne moremo narediti veliko, če je otrok že prepariran od doma s takšnimi in drugačnimi 

informacijami« (intervju 18). Pomočnica vzgojiteljice mi je na vprašanje o reševanju 

problema nesprejemanja romskega otroka odgovorila: »Sama sem ostale otroke spodbujala, 

da se igrajo z njim, da mu podajo roko, bila sem jim vzgled na tak način, da sem se igrala z 

romskim otrokom, sedela zraven njega, mu podala roko, ko smo šli na sprehod« (intervju 15).  
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5.5 POTREBNA ZNANJA ZA DELO Z ROMSKIMI OTROKI 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali potrebujejo kakšna posebna znanja za delo z romskimi 

otroki, saj Romi govorijo svoj jezik, imajo drugačno kulturo kot Slovenci in podobno. 

Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka sta odgovorili, da bi potrebovali znanje 

njihovega jezika in boljše poznavanje njihove kulture. Pomočnica ravnateljice je še dodala: 

»Ko so se projekti v povezavi z vzgojo in izobraževanjem Romov ustavili, so se tudi dodatna 

izobraževanja na teh področjih ukinila« (intervju 1).   

6 od 9 vzgojiteljic mi je povedalo, da bi potrebovale znanje romskega jezika, dve menita, da 

posebnega znanja ne potrebujeta, ena pa je mnenja, da bi morala vsaka vzgojiteljica obiskati 

romsko naselje za lažje razumevanje in sprejemanje romskega otroka.  

Prav tako je 6 od 9 pomočnic vzgojiteljic odgovorilo, da bi potrebovale znanje romskega 

jezika. Tri so dodale še, da bi potrebovale tudi znanje iz poznavanja njihove kulture, medtem 

ko druge tri menijo, da ne potrebujejo dodatnega znanja. Ena od intervjuvank je poudarila: 

»Najbolj bi potrebovala znanje romskega jezika, da bi mu lahko kakšna navodila povedala 

tudi v njihovem jeziku, da bi me bolje razumel« (intervju 15). 

5.6 SODELOVANJE S STARŠI ROMSKIH OTROK 

Pomembno načelo iz Dodatka h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) je tudi 

načelo sodelovanja s starši. V njem je opredeljeno, da morajo starši romskih otrok dobiti 

zaupanje v strokovne delavce vrtca, ti pa si bodo zaupanje najlažje pridobili z obiskom 

njihovega naselja in povabilom romskih staršev v vrtec. Pomembno je tudi, da staršem 

romskih otrok pomembne informacije podajo ustno (Dodatek h Kurikulu za vrtce za delo z 

otroki Romov, 2002). Na zadnje vprašanje o sodelovanju s starši romskih otrok sta pomočnica 

ravnateljice in svetovalna delavka odgovorili, da se starše vedno povabi v vrtec, vendar pa se 

vabilom ne odzovejo, zato komunikacija med starši romskih otrok in strokovnimi delavci 

poteka predvsem preko centra za socialno delo. Kar se tiče obiskovanja naselij pa pravita, da 

so naselja obiskovali v času, ko so potekali projekti. 

7 od 9 vzgojiteljic je odgovorilo, da so v času, ko so bili pedagoški projekti, obiskovale 

naselja. Starše vedno povabijo v vrtec, vendar pa se vabilom ne odzovejo (odgovor 7 od 9 

vzgojiteljic). Če so v vrtcu organizirali delavnice, so starši romskih otrok prišli v vrtec le, če 

so jih v naselje prišli iskat s šolskim kombijem. »Romska naselja sem obiskovala v času 
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projektov, starši so prišli v vrtec samo, če smo jih prišli iskat s kombijem in te delavnice so 

bile samo z njimi. Drugače pa se sestankov, govorilnih ur, popoldanskih delavnic ne 

udeležujejo« (intervju 9). Ena od intervjuvank (intervju 6) je odgovorila, da še nima izkušenj s 

sodelovanjem s starši romskih otrok, ena pa: »S starši sodelujemo na vratih, ko otroka 

pripeljejo v vrtec in ga pridejo iskat« (intervju 8). 

Romska pomočnica je odgovorila, da staršem predaja pomembne informacije glede njihovega 

otroka tako, da jih pokliče; v času pedagoških projektov je obiskovala romska naselja. 6 od 9 

pomočnic vzgojiteljic je povedalo, da so starši vedno povabljeni na delavnice in govorilne ure 

v vrtec, vendar pa se vabilom ne odzivajo. Sodelovanja med starši romskih otrok in vrtcem je 

zelo malo. Tri pomočnice vzgojiteljic so povedale, da priložnosti za sodelovanje s starši še 

niso imele, saj v oddelku še niso imele Roma. 

5.7 KATEGORIJE, KI SO SKUPNE POMOČNICI RAVNATELJICE IN 

SVETOVALNI DELAVKI 

- Način vključevanja romskih otrok v vrtec. 

Obe sta odgovorili, da otroke integrirajo v redne oddelke. 

- Vpis romskih otrok v vrtec. 

Hrženjak (2002) pravi, da je pri povečanju vpisa romskih otrok v vrtec glavnega pomena 

sodelovanje s starši romskih otrok, ki jim moramo na pravilen način predstaviti vzgojno-

izobraževalne ustanove in pomembnost le-teh za nadaljnje življenje (Hrženjak, 2002).  Iz 

vprašanja o vpisu romskega otroka v vrtec je razvidno, da starši pri vpisu ne sodelujejo. Obe 

sta povedali, da postopek za vpis romskega otroka v vrtec vodi center za socialno delo. 

Svetovalna delavka je dodala: »Sodelovanja s starši ni, razen v primeru, ko smo hodili v 

naselja in jim predstavili vrtec skozi različne delavnice« (intervju 2). Pomočnica ravnateljice 

pa pravi, da jim pri vpisu romskega otroka v vrtec pomaga tudi romska pomočnica. 

- Vloga pri vpisu romskih otrok v vrtec. 

Največjo vlogo pri vpisu romskega otroka v vrtec ima svetovalna delavka, saj komunicira in 

ureja potrebno dokumentacijo za vpis, s centrom za socialno delo. Komunicira tudi s starši 

romskih otrok, v kolikor so le-ti pripravljeni komunicirati. Vloga pomočnice ravnateljice je le 

organizacija dela. 
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5.8 KATEGORIJE, KI SO SKUPNE VZGOJITELJICAM, 

POMOČNICAM VZGOJITELJIC IN ROMSKI POMOČNICI 

- Načini vključevanja romskih otrok v skupino. 

Zanimalo me je na kakšen način vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in romska pomočnica 

vključujejo romske otroke v skupino. Od devetih vzgojiteljic: 

 jih je 5 odgovorilo, da z romskimi otroki delajo enako kot z ostalimi, brez posebnosti, 

spodbujajo jih v medsebojno druženje, dajejo več poudarka jeziku, nekatere pa si 

pomagajo še z romsko pomočnico. Ena od intervjuvank je poudarila, da moraš tako 

romskim kot ostalim otrokom z vzgledom pokazati, da so vsi isti, enakovredni; 

 sta 2 povedali, da uporabljata individualizacijo, saj sta mnenja, da je od posameznika 

odvisno, kaj potrebuje, kako se vključuje, saj imajo romski otroci drugačne navade; 

 je 1 odgovorila, da je delala z romskimi otroki takrat, ko ti niso bili integrirani z ostalimi, 

temveč je bila skupina samo z romskimi otroki, zdaj pa z njimi ne dela več; 

 je 1 povedala, da izkušenj s samim vključevanjem romskih otrok v skupini nima. 

Izkušnje je imela le pri samem prihodu in odhodu romskega otroka v vrtec oziroma iz 

njega. »Nekatere romske otroke v vrtec pripelje in odpelje šolski kombi, na katerem je 

romska pomočnica. Ona nam jih zjutraj preda, ko grejo domov, jih pride iskat v skupino 

in z njimi odide na kombi« (intervju 6). 

Od devetih pomočnic vzgojiteljic: 

- jih je 6 odgovorilo, da romske otroke vključujejo v skupino tako kot vse ostale. Ena od 

teh je poudarila, da vključevanje po potrebi oziroma kasneje, glede na njihovo znanje 

in sposobnosti, tudi prilagodijo; 

- so 3 odgovorile, da izkušenj z vključevanjem romskih otrok v skupino še nimajo.  

Romska pomočnica ima pri vključevanju največjo vlogo, saj se z romskimi otroki pogovarja 

dvojezično, nudi jim pomoč pri higieni in jim pomaga pri navajanju na pravila, ki veljajo v 

vrtcu. Ima pa tudi vlogo spremljevalke romskih otrok pri prevozu s šolskim kombijem v vrtec 

in iz njega. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«        Cvitkovič Klavdija; Načini vključevanja romskih otrok v vrtec 

- 45 - 

- Vloga pri vpisu romskega otroka v vrtec. 

Nadalje sem jih povprašala tudi o njihovi vlogi pri samem vpisu romskih otrok v vrtec. 

Presenečena sem bila, da vzgojiteljice nimajo vloge pri omenjenem, dve od devetih pa sta mi 

povedali, da sta v času pedagoških projektov, ki so sedaj ukinjeni, obiskovali romska naselja, 

kjer sta preko najrazličnejših delavnic predstavljali vrtec in si pridobivali zaupanje staršev. Po 

njunih besedah je šlo bolj za osebni stik in pogovore s starši. »Ko smo bili v projektu, smo 

imeli vlogo, imeli smo osebni stik s starši v naselju, pogovore  s starši, imeli smo delavnice v 

romskem naselju, da so videli, kaj delamo v vrtcu« (intervju 12).  

Tudi pomočnice vzgojiteljic nimajo vloge pri samem vpisu romskih otrok v vrtec. Romska 

pomočnica pa mi je povedala, da je njena vloga obisk romskih naselij ter pogovori in 

posredovanje pomembnih informacij staršem romskih otrok.  

- Priprava romskega otroka za vstop v vrtec. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic nimajo vloge niti pri pripravi romskega otroka za 

vstop v vrtec. Ena od vzgojiteljic je govorila o tem, da obiskuje naselja, ko je otrok v vrtec že 

vpisan, s starši komunicirajo le, ko otroke pripeljejo/odpeljejo iz vrtca. Poudarjajo, da bi bilo 

potrebno predhodno sodelovanje s starši, vendar za to ni interesa, saj starši ne hodijo na 

roditeljske sestanke ali govorilne ure. 3 od 9 vzgojiteljic so povedale, da so v času projektov 

obiskovale naselja in z najrazličnejšimi delavnicami romskim otrokom in njihovim staršem 

predstavljale vrtec, vendar pa so ti projekti sedaj ukinjeni. Takrat naj bi bil po besedah ene od 

vzgojiteljic vpis romskih otrok v vrtec največji. »Največ vpisanih otrok je bilo prav tisti čas, 

ko smo preko pedagoškega projekta obiskovale naselja in imele vsaj enkrat na mesec tam 

različne ustvarjalne delavnice ali igre« (intervju 4).  

Vlogo pri pripravi romskega otroka za vstop v vrtec ima romska pomočnica, saj sodeluje s 

centrom za socialno delo, starši in socialno delavko. Zaupanje pri starših romskih otrok si 

pridobiva z obiskovanjem romskih naselij ter pogovorom v romskem jeziku. 

 

- Priprava programa za romske otroke. 

Glede programa so vse vzgojiteljice povedale, da je letni delovni načrt enak za vse otroke, 

lahko pa ga prilagodijo glede na njihove potrebe tako, da mu olajšajo socializacijo, 

razumevanje jezika in podobno. Nekaj vzgojiteljic je povedalo, da jim pri tem pomaga 

pomočnica vzgojiteljice in/ali romska pomočnica.  
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Romska pomočnica je povedala, da ima pripravljen letni in mesečni načrt, ki ga pripravita 

skupaj z vzgojiteljico. Za romskega otroka ji vzgojiteljica večinoma daje navodila sproti, saj 

ga velikokrat ni v vrtcu. Pomočnice vzgojiteljic so odgovorile, da se za romskega otroka 

programa ne pripravlja posebej. Letni in mesečni načrt je za vse enak. Romskemu otroku po 

potrebi prilagodijo dnevni program in nekaj ciljev. Program pripravljajo vzgojiteljice s 

pomočnicami vzgojiteljic in/ali romsko pomočnico. V veliko pomoč jim je romska 

pomočnica, saj dodatno pomaga romskim otrokom. 
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6 SKLEP 

V zaključnem delu diplomskega dela bom podala odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja, ugotovila, če sem dosegla zastavljene cilje ter podala svoje mnenje o ugotovitvah. 

Najprej bom odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja:  

1. »Kakšni so načini vključevanja romskih otrok v delo v skupini?« 

V Strategiji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je zapisano, da se romski otroci v 

vrtec vključujejo na tri načine, in sicer z integracijo v redne oddelke, v romske oddelke, kjer 

so samo romski otroci in romske vrtce (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 

Sloveniji, 2004). 

V vrtcu, kjer je potekala raziskava, so romski otroci integrirani v redne oddelke. Iz intervjujev 

lahko sklepam, da večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic nima drugačnega načina 

vključevanja romskih otrok v delo v skupini. Ugotovila sem, da vse otroke obravnavajo 

enako, v pomoč pa jim je romska pomočnica, ki se z romskimi otroki pogovarja dvojezično, 

jim pomaga pri higieni, privaja jih na pravila in podobno.  

Strinjam se z intervjuvankami, da romske otroke v delo v skupini vključujejo tako kot vse 

ostale, saj moramo vse otroke, ki nimajo odločb o usmeritvi, obravnavati enako. Kljub temu 

se moramo zavedati, da marsikateri romski otrok ob prihodu v vrtec ne pozna slovenske 

kulture ali jezika, zato bi bilo dobro, da vsaka vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pozna 

kakšno romsko besedo, romsko igro, delček njihove kulture, saj bi si tako pridobila zaupanje 

romskih otrok in bi se ti posledično lažje vključili v delo v skupini. 

2. »Kakšni so pozitivni učinki vključevanja romskih otrok v skupinsko delo z 

drugimi otroki?« 

Kot lahko preberemo v literaturi, so prednosti pri vključevanju romskih otrok v oddelke s 

slovensko govorečimi otroki te, da se ti otroci privajajo na življenje z neromskimi otroki in 

poslušajo govorne vzorce ostalih otrok (Levičnik, 1990).  

Iz intervjujev sem izvedela, da je pozitivnih učinkov takšnega vključevanja več, in sicer so to 

socializacija, spoznavanje sovrstnikov, učenje slovenskega jezika, navajanje na slovensko 

kulturo, (ne)romski otroci se naučijo sprejemati drugačnost, pridobivajo si znanja za vstop v 

šolo, spoznavajo institucijo kot tako (pridobivanje ustaljenega ritma, bivanje v njej in 
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podobno), navajajo se na higieno in si izboljšujejo fino motoriko. Slabih strani večina 

intervjuvank ne najde, če pa so, so le-te minimalne (na primer oteženo delo zaradi omejenih 

sredstev).  

Tudi sama vidim v takšnem načinu vključevanja večinoma dobre strani, saj se romski otrok v 

takšnih oddelkih nauči kulture, v kateri živi, slovenskega jezika, spozna tudi neromske otroke 

ter se navaja na delo in pravila v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Slaba stran takšnega 

načina vključevanja pa je po mojem mnenju ta, da vzgojitelji nimajo dovolj časa za dodatno 

razlago, demonstriranja in individualno delo s temi otroki. Za veliko romskih otrok 

potrebujejo dodaten čas, da jih naučijo novih stvari, saj po mojih izkušnjah veliko romskih 

otrok ne govori slovenskega jezika. 

3. »Ali vzgojiteljice v belokranjskem vrtcu romskim otrokom posebej pripravljajo 

programe dela?« 

Ugotovila sem, da je za vse otroke letni delovni načrt enak. Romskim otrokom se prilagaja le 

dnevni program za lažje razumevanje jezika in da jim olajšajo socializacijo.  

Presenetilo me je, da ni nobena od vzgojiteljic omenila, da si pomagajo z Dodatkom h 

Kurikulu  za vrtce za delo z otroki Romov, saj so v njem zapisana načela, ki so pomembna pri 

izvajanju dejavnosti za romske otroke. V teh načelih je zapisano, kako pomembna je tako 

romska kot slovenska kultura/jezik, to, da vzgojitelji organizirajo dejavnosti, ki so prisotne v 

obeh kulturah (na primer plesi, igre, gibalne dejavnosti in podobno), da sodelujejo s starši in 

jim razložijo pozitivne plati vzgojno-izobraževalne ustanove ter verbalizacija romskih otrok, 

bodisi v romskem bodisi slovenskem jeziku ali pa mešanici obeh jezikov (Dodatek h Kurikulu 

za vrtce za delo z otroki Romov, 2002).  

4. »Kakšna je vloga posameznega strokovnega delavca pri vpisu romskih otrok v 

vrtec?« 

Tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic nimajo vloge pri vpisu romskih otrok v vrtec. 

Kot je razvidno iz intervjujev, sta imeli samo dve vzgojiteljici vlogo pri vpisu, in sicer v času 

izvajanja projektov na temo Romi. Teh sedaj več ni, zato ti dve vzgojiteljici nimata več vloge 

pri vpisu. Največjo vlogo ima svetovalna delavka, saj komunicira in ureja potrebno 

dokumentacijo s centrom za socialno delo za vpis romskega otroka v vrtec;  komunicira tudi s 

starši romskih otrok. Romska pomočnica pa obiskuje naselja, se pogovarja in posreduje 
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pomembne informacije staršem romskih otrok. Vloga pomočnice ravnateljice je organizacija 

dela. 

Kot je zapisano v Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004), je 

naloga romskega pomočnika podpora romskim otrokom, ko imajo jezikovne in čustvene 

težave in vez med vrtcem in romsko družino. Ravno tukaj se popolnoma izrazi vloga romske 

pomočnice pri vpisu romskega otroka v vrtec. 

Vloga vzgojiteljev pri vpisu romskega otroka v vrtec je, da organizirajo roditeljski sestanek in 

individualni pogovor s starši vpisanega otroka, vendar pa se starši romskih otrok po besedah 

intervjuvanih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic teh dogodkov žal ne udeležujejo.   

Na začetku diplomskega dela sem si zastavila dva cilja: »Ugotovila bom, na kakšne načine 

vzgojiteljice vključujejo romske otroke v delo v skupini« in »kakšna je vloga strokovnih 

delavk (pomočnice ravnateljice, svetovalne delavke, romske pomočnice) pri vključevanju 

romskih otrok.«  

Na podlagi ugotovljenega lahko zaključim, da sta bila oba cilja dosežena, saj je iz empirične 

raziskave razvidno, da je način vključevanja romskih otrok v skupino za vse otroke enak, saj 

vse otroke vključujejo enako in ne delajo razlik med neromskimi in romskimi otroci.  To je 

zagotovo pravilno ravnanje, saj ni romski otrok nič drugačen od ostalih in ni otrok s 

posebnimi potrebami, če na primer ne govori slovensko ali ne pozna slovenske kulture. Vlogo 

pri vpisu pa imajo svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice in romska pomočnica. 

Svetovalna delavka ureja vso potrebno dokumentacijo za vpis s centom za socialno delo in 

komunicira s starši romskih otrok, vloga romske pomočnice je, da komunicira s starši romskih 

otrok, vloga pomočnice ravnateljice pa je organiziranje dela.  

Skozi pisanje svojega diplomskega dela sem ugotovila, da je problematika glede obiskovanja 

vrtca s strani romskih otrok še vedno zelo pereča. Presenetilo me je, da država ne zagotavlja 

dovolj finančnih sredstev za izvajanje programov, ki jih istočasno zahteva. Država bi morala 

zagotoviti sredstva, saj bi se tako lahko nadaljevali projekti, ki so bili povezani z 

vključevanjem romskih otrok v vrtec. Projekti so imeli pozitivne učinke, saj so v njihovem 

okviru staršem romskih otrok predstavili vrtec, vpis romskih otrok pa je bil po besedah ene od 

intervjuvank celo večji. Prepričana sem, da bi bil vpis romskih otrok v vrtec večji, če bi ga 

staršem teh otrok pravilno predstavili. Tako bi se ti otroci hitreje naučili slovenščine, bolje bi 

spoznali kulturo, v kateri živijo, olajšan bi jim bil prehod v šolo, saj bi bila stopnja pismenosti 
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višja, zagotovo pa bi jih tudi večinska populacija bolje sprejela. Problem je tudi v 

nesodelovanju romskih staršev z vrtcem ter s samim vpisom romskih otrok v vrtec. Menim, 

da je vključevanje romskih otrok v redne oddelke zelo pozitivno, saj je za vse otroke 

pomembno, da sprejmejo drugačnost. Tudi drugi načini vključevanja, kot so romski oddelki 

ali romski vrtci, imajo pozitivne lastnosti, vendar pa so po mojem mnenju integrirani oddelki 

najboljši tako za romske kot za neromske otroke, saj je tudi družba, v kateri živimo, mešana. 

Otroke je že od otroštva potrebno učiti strpnosti, razumevanja in sočutja. Žal pa so otroci zelo 

dovzetni za vzorce, ki jih na njih prenesejo starši, družba ali okolje, ki do Romov čuti odpor. 

Tako se tudi strokovni delavci v vrtcih včasih znajdejo v težkem položaju, saj ostalim 

otrokom v skupini težje pojasnijo, da je romski otrok njim enak.  

Veliko je zakonov, knjig in priporočil, kako romske otroke predvsem pa njihove starše 

prepričati, da bi se izobraževali, a dokler Romi nimajo zaupanja v vzgojno-izobraževalne 

institucije in dokler jih izločamo iz svoje družbe, do tega ne bo prišlo. Romi imajo drugačno 

kulturo in jezik kot Slovenci, zato bomo potrebovali še veliko časa, da bomo Rome sprejeli 

kot sebi enake. 
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8 PRILOGE 

8.1 PRILOGA 1 

Primeri kodiranja intervjujev (pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka, romska 

pomočnica, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice). 

DELOVNO MESTO INTERVJUVANCA  Pomočnica ravnateljice 

Vprašanja Odgovori Kode 1. reda Kategorije 

Koliko romskih otrok 

obiskuje vaš vrtec? 

Naš vrtec trenutno 

obiskuje pet romskih 

otrok. 

Pet romskih otrok. Število romskih 

otrok. 

Kakšna je starostna 

struktura trenutno 

vpisanih romskih 

otrok v vrtcu? 

Starostna struktura 

trenutno vpisanih 

romskih otrok je od 

dve do šest let. 

 

Od dve do šest let. Starostna struktura 

trenutno vpisanih 

romskih otrok. 

Na kakšen način 

vključujete romske 

otroke v vrtec? 

Romske otroke se 

integrira v redne 

oddelke. 

Integracija v redne 

oddelke. 

Način vključevanja 

romskega otroka v 

vrtec. 

Kako poteka vpis 

romskega otroka v 

vrtec (postopek 

sodelovanja s starši 

ipd...)? 

Romski starši pri vpisu 

njihovega otroka v 

vrtec ne sodelujejo. 

Vrtec pri vpisu 

sodeluje s centrom za 

socialno delo, ta pa 

spelje postopek za 

znižano plačilo vrtca, 

glede na njihovo 

Nesodelovanje staršev 

pri vpisu. 

 

Sodelovanje vrtca s 

centrom za socialno 

delo. 

 

Vpis romskih otrok 

v vrtec. 
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socialno stanje. 

Romski starši ne želijo 

sodelovati pri ničemer 

kar zadeva vrtec, zato 

mora romske otroke 

tudi na zdravniški 

pregled pred vstopom 

v vrtec peljati romska 

pomočnica.  

 

Nesodelovanje 

romskih staršev na 

področjih, ki zadevajo 

vrtec. 

Pomoč romske 

pomočnice. 

 

 

 

Sodelovanje vrtca in 

romskih staršev. 

 

 

Kateri način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec je za vas 

ustrezen, najbolj 

primeren in zakaj? (je 

to integracija v redne 

oddelke (dnevne 

programe) ali v 

romske oddelke, kjer 

so samo romski 

otroci, ali 

vključevanje zgolj v 

romske vrtce). 

Zame je najbolj 

primerna integracija v 

redne oddelke, saj se 

romski otrok prej nauči 

slovenskega jezika, 

spozna kulturo večine, 

ne počuti se izločenega 

iz večinske populacije. 

 

Integracija.  

 

 

Socializacija. 

 

 

 

 

Ustrezen način 

vključevanja. 

 

Vzrok integracije. 

Katere so slabe in 

katere dobre strani 

vključevanja romskih 

otrok v redne dnevne 

programe vrtca 

(integracija v redne 

oddelke vrtca)? 

 

Dobra stran je ta, da se 

učijo jezika večine, da 

se ne počutijo 

stigmatizirane, da 

spoznavajo navade 

večinskega 

prebivalstva, da imajo 

olajšane okoliščine za 

vstop v šolo. Slabih 

Socializacija. 

 

 

 

 

 

Dobre strani 

vključevanja. 

 

 

 

 

Slabe strani 
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strani pri takem načinu 

vključevanja ne vidim. 

Odsotnost slabih strani 

integracije. 

vključevanja. 

Kakšna je vaša vloga 

pri vpisu romskega 

otroka v vrtec? 

 

Vloge pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec nimam, s tem se 

ukvarja svetovalna 

delavka. Moja vloga je 

samo organizacija dela. 

Zadolžitev.   Vloge pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec. 

Leta 2004 je bil 

sprejet dokument, ki 

so ga poimenovali 

Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov 

v Republiki Sloveniji. 

Zanima me, ali 

upoštevate smernice, 

ki so zapisane v njem 

(pri tem mislim na to, 

da je v delo vključen 

romski pomočnik, 

dodatno strokovno 

izpopolnjevanje za 

strokovne delavce, da 

je romski otrok v 

vrtec vključen 

najkasneje s štirimi 

leti, da se ga ne 

obravnava kot otroka 

s posebnimi 

potrebami)? 

Teh smernic se držimo, 

vendar pa pri 

upoštevanju smernic iz 

tega dokumenta 

nastane problem, saj 

nimamo dovolj 

finančnih sredstev. 

Država nam ne 

omogoča finančnih 

sredstev, da bi se 

dodatno strokovno 

izpopolnjevale, da bi 

lahko imeli romsko 

pomočnico itd. Za vse 

smernice, ki jih 

upoštevamo iz tega 

dokumenta nam 

finančna sredstva 

zagotovi občina, tudi 

pri spodbujanju, da bi 

romski otroci 

obiskovali vrtec, 

država ne sodeluje.  

Upoštevanje smernic. 

 

 

 

 

Problematika zaradi 

pomanjkanja finančnih 

sredstev. 

 

 

Zagotavljanje 

finančnih sredstev. 

 

 

 

 

 

Upoštevanje 

smernic Strategije 

vzgoje in 

izobraževanja 

Romov v Republiki 

Sloveniji. 

 

(Ne)omogočanje 

finančnih sredstev. 
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Kako ostali otroci 

sprejemajo romskega 

otroka? (ali se igrajo 

z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, 

mu pomagajo pri 

raznih dejavnostih, ga 

diskriminirajo – mu 

govorijo, da je 

»cigan«, da smrdi, se 

ne želijo igrati z njim, 

mu ne želijo posoditi 

igrač, …) Kakšen je 

vaš vidik, pogled na 

to, saj niste ves čas 

prisotni v oddelku? 

Do sedaj še nisem 

zaznala nobenih 

nevšečnosti, otroci se 

med seboj igrajo, 

nisem še slišala besed, 

ki bi te otroke 

zaničevale. Vse pa je 

seveda odvisno tudi od 

strokovnega osebja in 

staršev večinskega dela 

otrok. Vrtec organizira 

za delavke predavanja 

o  strpnosti. 

Sprejemanje romskih 

otrok s strani ostalih v 

skupini. 

 

 

Vzgoja otrok. 

 

 

Izobraževanje delavk. 

 

 

Sprejemanje 

romskih otrok. 

Ali potrebujete 

kakšna posebna 

znanja za delo z 

njimi? V kolikor da, 

katera?  

 

Znanje iz jezika, 

njihove kulture, 

komunikacijskih 

veščin. Ko so se 

projekti v povezavi z 

vzgojo in 

izobraževanjem 

Romov ustavili, so se 

tudi dodatna 

izobraževanja na teh 

področjih ukinila.  

Posebna znanja. 

 

 

Izobraževanje osebja 

ukinjeno. 

 

 

 

Potrebna znanja za 

delo z romskimi 

otroki. 

Kako sodelujete s 

starši (ali obiskujete 

romska naselja, 

povabite starše v 

Romska naselja smo 

obiskovali v času, ko 

so bili projekti.  

Starše vedno povabimo 

V preteklosti 

obiskovanje romskih 

naselij. 

Danes povabila v vrtec. 

Sodelovanje vrtca s 

starši romskih otrok. 
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vrtec, predstavite 

publikacijo vrtca, 

koliko so starši 

odzivni na povabila 

za sodelovanje v 

vrtcu,…)? 

v vrtec, vendar se 

vabilu ne odzovejo. 

Neodzivnost. 

 

 

Kako potem poteka 

komunikacija s starši, 

kako jim podajate 

informacije, ki so 

pomembne za 

njihovega otroka? 

Z večino staršev 

romskih otrok 

komuniciramo prek 

centra za socialno delo, 

ki ureja tudi papirje za 

vstop v vrtec. 

 

Posredna 

komunikacija. 

Komunikacija vrtca 

s starši romskih 

otrok. 

 

INTERVJU 2 

DELOVNO MESTO INTERVJUVANCA Svetovalna delavka 

Vprašanja Odgovori Kode 1. reda Kategorije 

Koliko romskih otrok 

obiskuje vaš vrtec? 

Vrtec obiskuje pet 

romskih otrok. 

 

Pet romskih otrok. Število romskih 

otrok. 

Kakšna je starostna 

struktura trenutno 

vpisanih romskih 

otrok v vrtcu? 

Od dveh let pa tja do 

vstopa v šolo. 

 

Od dveh let pa do 

vstopa v šolo. 

Starostna struktura 

trenutno vpisanih 

romskih otrok. 

Na kakšen način 

vključujete romske 

otroke v vrtec? 

Integracija. 

 

Integriranje. Način vključevanja 

romskega otroka v 

vrtec. 

Kako poteka vpis Sodelovanja s starši ni, Nesodelovanje. Vpis romskih otrok 
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romskega otroka v 

vrtec (postopek 

sodelovanja s starši 

ipd...)? 

 

razen v primeru, ko 

smo hodili v naselja in 

jim predstavili vrtec 

skozi različne 

delavnice. Ves 

postopek pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec vodi center za 

socialno delo.  

 

Obisk naselij in 

predstavitev vrtca. 

 

Postopek vodi center 

za socialno delo. 

 

 

v vrtec. 

Kako pa staršem 

romskih otrok 

podajate pomembne 

informacije v zvezi z 

vrtcem? 

Starši romskih otrok o 

vrtcu komunicirajo 

samo s centrom za 

socialno delo, pa še to 

bolj poredko. 

Omejena 

komunikacija. 

Komunikacija vrtca 

s starši romskih 

otrok. 

Kateri način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec je za vas 

ustrezen, najbolj 

primeren in zakaj? (je 

to integracija v redne 

oddelke (dnevne 

programe) ali v 

romske oddelke, kjer 

so samo romski 

otroci, ali 

vključevanje zgolj v 

romske vrtce). 

Po mojem mnenju je 

najboljši način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec, 

integracija. Tem 

otrokom s takšnim 

načinom vključevanja 

omogočimo lažji vstop 

v šolo, hitreje se 

naučijo slovenskega 

jezika, spoznavajo 

kulturo večine. 

 

Integracija. 

 

 

 

Socializacija. 

 

 

 

Ustrezen način 

vključevanja. 

 

 

Vzrok integracije. 

Katere so slabe in 

katere dobre strani 

vključevanja romskih 

otrok v redne dnevne 

Dobre strani integracije 

romskih otrok v redne 

oddelke so: hitrejše 

učenje slovenskega 

Socializacija. 

 

 

Dobre strani 

vključevanja. 
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programe vrtca 

(integracija v redne 

oddelke vrtca)? 

 

jezika, navaja se na 

določena pravila, ki jih 

dobi od strokovnih 

delavk, otrok se v 

skupini srečuje, 

seznanja z ljudmi, ki 

jih bo srečeval v 

vsakdanjem življenju 

(neromskimi otroci), 

navajanje otroka za 

vstop v šolo. Pri takem 

načinu vključevanja 

slabih strani ne vidim, 

samo dobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsotnost slabih strani 

integracije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabe strani 

vključevanja. 

Kakšna je vaša vloga 

pri vpisu romskega 

otroka v vrtec? 

 

Moja vloga pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec je ta, da 

komuniciram s 

centrom za socialno 

delo, s centrom za 

socialno delo urejamo 

dokumentacijo glede 

vpisa, v kolikor so  

starši pripravljeni, 

sodelujem tudi z njimi, 

npr. z obiskom v 

naseljih, organiziram 

romske pomočnice, 

sodelujem z vzgojitelji 

in pomočniki 

vzgojiteljev. 

Komuniciranje in 

sodelovanje s centrom 

za socialno delo in 

starši ter zaposlenimi. 

Vloga pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec. 

Leta 2004 je bil Smernice upoštevamo, Upoštevanje smernic. Upoštevanje smernic 
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sprejet dokument, ki 

so ga poimenovali 

Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov 

v Republiki Sloveniji. 

Zanima me, ali 

upoštevate smernice, 

ki so zapisane v njem 

(pri tem mislim na to, 

da je v delo vključen 

romski pomočnik, 

dodatno strokovno 

izpopolnjevanje za 

strokovne delavce, da 

je romski otrok v 

vrtec vključen 

najkasneje s štirimi 

leti, da se ga ne 

obravnava kot otroka 

s posebnimi 

potrebami)? 

vendar pa velikokrat 

pride do zapletov 

zaradi finančnih 

sredstev. Še posebej 

težko pa je pri iskanju 

in uvajanju romskih 

pomočnic, saj so 

zaposlene prek javnih 

del in jih moramo 

vsako leto zamenjati. 

Posledično pa je zaradi 

tega težko tudi 

romskim otrokom in 

njihovim staršem, saj 

komaj zaupajo eni 

osebi pa jo moramo že 

zamenjati. 

 

Problematika zaradi 

pomanjkanja finančnih 

sredstev. 

Težave.  

 

 

 

 

Zaupanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategije vzgoje in 

izobraževanja 

Romov v Republiki 

Sloveniji. 

 

 

 

 

 

Problematika 

nenehne menjave 

romskih pomočnic. 

Kako ostali otroci 

sprejemajo romskega 

otroka? (ali se igrajo 

z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, 

mu pomagajo pri 

raznih dejavnostih, ga 

diskriminirajo – mu 

govorijo, da je 

»cigan«, da smrdi, se 

ne želijo igrati z njim, 

Menim, da ostali otroci 

dobro sprejmejo 

romske otroke. 

Velikokrat sem že 

videla, da se igrajo 

skupaj tako v igralnici, 

kot tudi na igrišču. 

Nekajkrat pa sem tudi 

opazila, da otrok, 

romskemu otroku ni 

želel sposoditi igrače. 

Sprejemanje romskih 

otrok s strani ostalih v 

skupini. 

 

 

 

Nesprejemanje 

romskih otrok s strani 

ostalih v skupini. 

 

Sprejemanje 

romskih otrok. 
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mu ne želijo posoditi 

igrač, …) Kakšen je 

vaš vidik, pogled na 

to, saj niste ves čas 

prisotni v oddelku? 

Menim, da je to 

odvisno od starosti 

otrok in pa tudi 

njihovih staršev, saj 

otroci »prinesejo« od 

doma veliko vzorcev.  

Vzgoja. 

  

 

 

Ali potrebujete 

kakšna posebna 

znanja za delo z 

njimi? V kolikor da, 

katera?  

Predvsem bi 

potrebovala znanje 

romskega jezika in 

boljše poznavanje 

njihove kulture. 

Potreba po lastnem 

izpopolnjevanju. 

Potrebna znanja za 

delo z romskimi 

otroci. 

Kako sodelujete s 

starši (ali obiskujete 

romska naselja, 

povabite starše v 

vrtec, predstavite 

publikacijo vrtca, 

koliko so starši 

odzivni na povabila 

za sodelovanje v 

vrtec,…)? 

Komunikacija z 

romskimi starši poteka 

predvsem prek centra 

za socialno delo. 

Obiskovala sem tudi 

naselja v katerih živijo. 

Na povabila za 

sestanke in druge 

dejavnosti v vrtcu se 

romski starši ne 

odzivajo. 

Komunikacija. 

 

 

V preteklosti 

obiskovanje romskih 

naselij. 

 

Neodzivnost in 

nezanimanje. 

Sodelovanje vrtca s 

starši romskih otrok. 

 

 

 

Sodelovanje romskih 

staršev z vrtcem. 

 

INTERVJU 3 

DELOVNO MESTO INERVJUVANCA Romska pomočnica 

Vprašanja Odgovori  Kode 1. reda Kategorije  

Koliko romskih otrok 

obiskuje vaš vrtec? 

Pet. 

 

 

Obiskovanje vrtca. Število romskih 

otrok. 
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Kakšna je starostna 

struktura trenutno 

vpisanih otrok v 

vrtec? 

Od drugega do šestega 

leta oziroma do vstopa 

v šolo. 

 

Starost. Starostna struktura 

trenutno vpisanih 

romskih otrok. 

Na kakšen način vi 

vključujete romske 

otroke v skupino? 

 

Tem otrokom 

pomagam na tak način, 

da se z njimi 

pogovarjam 

dvojezično, če česa ne 

razumejo, npr navodil 

za delo, v jutranjem 

krogu jim prevajam o 

čem se pogovarjajo in 

podobo. Največ težav z 

jezikom imajo otroci, 

ki so kratek čas v 

vrtcu, saj se doma 

pogovarjajo le v 

romskem jeziku. 

Pomagam jim tudi pri 

higieni in navajanju na 

pravila, ki veljajo v 

vrtcu. 

Prevajanje. 

 

 

 

 

 

 

Težave. 

 

 

 

 

Pomoč. 

 

 

Načini vključevanja 

romskega otroka v 

skupino. 

Kako pa je s 

prevozom romskih 

otrok v vrtec? 

 

Šolski kombi pride 

otroke iskat v naselje, 

jaz pa sem zraven kot 

spremstvo. 

Prevoz. 

 

Pomoč. 

Prevoz romskih 

otrok v vrtec. 

Kakšna je vaša vloga 

pri vpisu romskega 

otroka v vrtec? 

Obiskujem romska 

naselja in staršem 

razložim kako poteka 

delo v vrtcu. Staršem 

Obiskovanje romskih 

naselij. 

Razlaga. 

Vloga pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec. 
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 posredujem različne 

informacije, ki se tičejo 

njihovega otroka.  

Posredovanje 

informacij. 

 

Kako pripravite 

romskega otroka za 

vstop v vrtec? (ali s 

sodelovanjem centra 

za socialno delo, s 

sestanki s starši, z 

obiskom v njihovih 

naseljih, …) 

Sodelujem s centrom 

za socialno delo, s 

starši, socialno delavko 

vrtca ter obiskovanjem 

naselij. 

Sodelovanje. Priprava romskega 

otroka za vstop v 

vrtec. 

Ali vam romski starši 

zaupajo? 

 

Romski starši zelo 

težko zaupajo. Se 

moraš res potruditi, da 

pri njih dobiš zaupanje. 

Zato je dobro, da grem 

v romska naselja in se 

z njimi pogovarjam v 

romskem jeziku, saj si 

s tem hitrejše pridobim 

zaupanje, ker slišijo, da 

sem Rominja. 

Nezaupanje. 

 

 

 

Pridobitev zaupanja. 

 

 

 

 

Zaupanje romskih 

staršev. 

Ali za romske otroke 

posebej pripravite 

program? Na kakšen 

način in s kom ga 

pripravite, načrtujete? 

 

Imam napisan osnovni 

letni in mesečni načrt, 

ki ga pripravim z 

vzgojiteljico. 

Večinoma pa mi 

vzgojiteljica poda 

navodila za delo sproti, 

saj romskega otroka 

Priprava programa z 

vzgojiteljico. 

 

Pogosta odsotnost 

romskega otroka. 

 

 

Priprava programa. 

 

Nezmožnost 

uresničitve načrta. 
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velikokrat ni v vrtcu. 

Kateri način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec je za vas 

ustrezen, najbolj 

primeren in zakaj? (je 

to integracija v redne 

oddelke (dnevne 

programe) ali v 

romske oddelke, kjer 

so samo romski 

otroci, ali 

vključevanje zgolj v 

romske vrtce). 

Zame je najbolj 

primeren način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec, 

integracija. Pri takem 

načinu vključevanja se 

ta otrok najhitreje 

nauči slovenskega 

jezika, ki ga potrebuje 

za nadaljnje življenje. 

Spozna pa tudi otroke, 

ki niso Romi in si o 

njih lahko ustvari 

drugačno sliko, kot mu 

doma govorijo. 

Integracija. 

 

 

 

Socializacija. 

 

 

Ustvari si lastno 

mnenje. 

 

 

 

Ustrezen način 

vključevanja. 

 

 

Vzrok integracije. 

 

 

Oblikovanje 

drugačnega mnenja. 

Katere so slabe in 

katere dobre strani 

vključevanja romskih 

otrok v redne dnevne 

programe za 

predšolske otroke 

(integracija v redne 

oddelke)? 

Dobre stvari so, da se ti 

otroci navadijo na 

higieno, da se 

pripravijo za jutranji 

krog, da zjutraj in ko 

grejo domov 

pozdravijo, da 

spoznajo tudi 

neromske otroke, se 

naučijo slovenskega 

jezika. Slabe strani 

takšnega načina 

vključevanja ne vidim, 

vse je samo pozitivno. 

Zdravje.  

 

 

Navajanje na rutino. 

 

Socializacija.  

 

 

Odsotnost slabih strani.  

 

Dobre strani 

vključevanja. 

 

 

 

 

 

 

Slabe strani 

vključevanja. 

Leta 2004 je bil Smernice iz tega Upoštevanje smernic. Upoštevanje smernic 
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sprejet dokument, ki 

so ga poimenovali 

Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov 

v Republiki Sloveniji. 

Zanima me ali 

upoštevate smernice, 

ki so zapisane v njem 

(pri tem mislim na to, 

da je v delo vključen 

romski pomočnik, 

dodatno strokovno 

izpopolnjevanje za 

strokovne delavce, da 

je romski otrok v 

vrtec vključen 

najkasneje s štirimi 

leti, da se ga ne 

obravnava kot otroka 

s posebnimi 

potrebami)? 

dokumenta se 

upoštevajo. Že od 

prvega dne, ko sem 

začela z delom, sem 

hodila na različna 

izobraževanja, sedaj pa 

tudi zaključujem šolo 

za pomočnika 

vzgojitelja. Romskega 

otroka se ne obravnava 

kot otroka s posebnimi 

potrebami, razen, če je 

otrok s posebnimi 

potrebami po mnenju 

specialistov. 

 

 

 

Dodatno usposabljanje. 

 

Nadaljnje šolanje. 

 

Romski otrok ni otrok 

s posebnimi potrebami. 

 

 

 

Strategije vzgoje in 

izobraževanja 

Romov v Republiki 

Sloveniji. 

Kako ostali otroci 

sprejemajo romskega 

otroka? (ali se igrajo z 

njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, 

mu pomagajo pri 

raznih dejavnostih, ga 

diskriminirajo – mu 

govorijo, da je 

»cigan«, da smrdi, se 

ne želijo igrati z njim, 

Otroci se med seboj 

igrajo, se pogovarjajo z 

njim, ga spodbujajo pri 

higienskih navadah.  

 

Sprejemanje in pomoč 

romskih otrok s strani 

ostalih v skupini. 

Sprejemanje 

romskega otroka. 
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mu ne želijo posoditi 

igrač…)? 

Ali potrebujete 

kakšna posebna 

znanja za delo z 

njimi? V kolikor da, 

katera? 

 

Moramo znati romski 

jezik. Poučiti se moram 

o delu s predšolskimi 

otroci, zato sem vesela, 

da imam možnost, da 

se šolam prav na tem 

področju. 

Posebna znanja. 

Izobraževanje osebja. 

Potrebna znanja za 

delo z romskimi 

otroki. 

Kako sodelujete s 

starši ( ali obiskujete 

romska naselja, 

povabite starše v 

vrtec, predstavite 

publikacijo vrtca, 

koliko so starši 

odzivni na povabila 

za sodelovanje v 

vrtec,…)? 

Hodila sem v naselja, 

ko so bili projekti, 

starše pokličem, če jim 

moram predati kakšne 

informacije, tudi v 

trgovinah če se 

srečamo se 

pogovarjamo. Starši 

dobijo vabila za 

sodelovanje v vrtcu, 

vendar se na njih ne 

odzivajo. 

V preteklosti 

obiskovanje romskih 

naselij. 

Komunikacija s starši. 

 

 

Povabila v vrtec. 

 

Nesodelovanje. 

 

Sodelovanje s starši 

romskih otrok. 

 

 

 

 

 

INTERVJU 4 

DELOVNO MESTO INTERVJUVANCA Vzgojiteljica 

Vprašanja Odgovori Kode 1. reda Kategorija 

Koliko romskih otrok 

obiskuje vaš vrtec? 

5. Obiskovanje vrtca. Število romskih 

otrok. 

Kakšna je starostna 

struktura trenutno 

Od drugega do šestega 

leta oziroma, do vstopa 

Starost. Starostna struktura 

trenutno vpisanih 
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vpisanih otrok v 

vrtec? 

v šolo. 

 

romskih otrok. 

Na kakšen način vi 

vključujete romske 

otroke v skupino? 

 

Delam z njimi enako 

kot z ostalimi otroki, 

edina razlika je v tem, 

da imam še program za 

romsko pomočnico. Pri 

delu z njimi dam 

največ poudarka na 

jeziku in, kolikor čas 

dopušča, poskušam z 

njimi delati 

individualno.  

Enakovrednost. 

 

Dodatno izdelan 

program. 

 

Dodatno posvečanje 

romskim otrokom. 

 

 

Načini vključevanja 

romskih otrok v 

skupino. 

Kakšna je vaša vloga 

pri vpisu romskega 

otroka v vrtec? 

 

Hodila sem v naselje, 

kjer sem otrokom in 

staršem preko različnih 

delavnic predstavljala 

vrtec. Poskušala sem 

pri starših pridobiti 

zaupanje, da so otroka 

pošiljali v vrtec. 

Obisk naselij. 

 

Predstavitev vrtca. 

 

Graditev zaupanja. 

 

 

Vloga pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec. 

Kako pripravite 

romskega otroka za 

vstop v vrtec? (ali s 

sodelovanjem centra 

za socialno delo, s 

sestanki s starši, z 

obiskom v njihovih 

naseljih…) 

 

Z  obiskovanjem otrok 

v njihovih naseljih. 

Največ vpisanih otrok 

je bilo prav tisti čas, ko 

smo preko 

pedagoškega projekta 

obiskovale naselja in 

imele vsaj enkrat na 

mesec tam različne 

ustvarjalne delavnice 

Obiskovanje naselij. 

 

Največji obisk v času 

pedagoških projektov. 

 

 

Izmenično obiskovanje 

vrtca in romskih 

Priprava romskega 

otroka za vstop v 

vrtec. 
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ali igre. Enkrat na 

mesec pa so bili romski 

otroci in njihovi starši s 

kombijem pripeljani v 

vrtec, da so opazovali 

naše delo in spoznavali 

vrtec. Ampak letos na 

žalost ne hodimo več v 

naselja.   

naselij. 

 

 

 

 

 

Konec projektov. 

Ali za romske otroke 

posebej pripravite 

program? Na kakšen 

način in s kom ga 

pripravite, načrtujete?  

 

Letni delovni načrt je 

za vse enak. Za 

romskega otroka pa ga 

individualiziraš po 

svoji volji. Napišeš si 

npr. načrt za vse otroke 

enako, potem pa si 

zraven dopišeš, kaj boš 

pri določenih 

dejavnostih še dodatno 

naredil z romskim 

otrokom, da mu bo 

lažje glede 

socializacije, glede 

jezika. Načrtujem ga v 

tandemu s pomočnico 

vzgojiteljice. 

Enako delo. 

 

 

 

 

Prilagajanje za lažjo 

socializacijo. 

 

 

 

 

 

Pomoč vzgojiteljici. 

Priprava programa 

za romske otroke. 

Kateri način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec je za vas 

ustrezen, najbolj 

primeren in zakaj? (je 

to integracija v redne 

Vsak način 

vključevanja romskega 

otroka v vrtec ima 

dobre in slabe strani. 

Po mojem mnenju je 

najboljši način 

Pozitivna in negativna 

plat. 

 

 

Integracija. 

Načini vključevanja 

romskih otrok v 

vrtec. 
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oddelke (dnevne 

programe) ali v 

romske oddelke, kjer 

so samo romski 

otroci, ali 

vključevanje zgolj v 

romske vrtce). 

 

vključevanja prav 

integracija, zaradi 

celotne socializacije in 

lažjega vstopa v šolo. 

Vendar pa je za 

romskega otroka lažje, 

če je vključen v 

romske oddelke, saj je 

v skupini z romskimi 

otroki. 

 

Olajšan  prehod v 

vzgojno-izobraževalne 

ustanove. 

Lažje je v skupini z 

ostalimi romskimi 

otroki. 

 

 

Katere so slabe in 

katere dobre strani 

vključevanja romskih 

otrok v redne dnevne 

programe za 

predšolske otroke 

(integracija v redne 

oddelke)? 

 

Dobre strani so to, da 

otrok spozna eno 

inštitucijo, nauči se 

bivati v njej določeno 

število ur, spozna 

sovrstnike, 

socializacija, jezik, 

pridobi si vse stvari, ki 

so mu pomembne za 

vstop v šolo, da se 

ostali otroci seznanjajo 

z drugačnostjo. Slabe 

pa te, da je izredno 

težko delati v skupini, 

kjer je romski otrok, 

saj je socialno takšen 

otrok, ki prihaja iz 

naselja čisto drugačen, 

ima druge navade in ne 

razume  jezika. Moraš 

biti zelo pozoren, da 

tvoja cela skupina 

Otrok se nauči in 

pridobi znanja za 

nadaljnje življenje in 

izobraževanje.  

 

 

 

 

Sprejemanje 

drugačnosti. 

 

Oteženo delo zaradi 

drugačnosti. 

 

 

 

 

Veliko dela zahteva 

priprava ostalih otrok, 

Dobre strani 

vključevanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabe strani 

vključevanja. 
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sprejema drugačnost, 

da ostale otroke 

pripraviš do tega, da je 

romski otrok eden 

izmed njih. Premalo je 

časa, možnosti, 

sredstev da bi delal več 

stvari, ki so romskemu 

otroku bližje, kot so na 

primer nabiranje vejic, 

kurjenje ognja, več igre 

zunaj. 

da dojemajo romskega 

otroka kot sebi 

enakega. 

 

Omejen čas, možnosti 

in sredstva. 

 

 

 

 

Leta 2004 je bil 

sprejet dokument, ki 

so ga poimenovali 

Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov 

v Republiki Sloveniji. 

Zanima me ali 

upoštevate smernice, 

ki so zapisane v njem 

(pri tem mislim na to, 

da je v delo vključen 

romski pomočnik, 

dodatno strokovno 

izpopolnjevanje za 

strokovne delavce, da 

je romski otrok v 

vrtec vključen 

najkasneje s štirimi 

leti, da se ga ne 

obravnava kot otroka 

Smernice, ki so 

zapisane v njem, se 

upošteva. V našem 

vrtcu se ga vpiše s 

tremi leti, ampak le, če 

starši dovolijo, saj 

nobenega ne silimo v 

to. Romski otrok nima 

nobenih znižanih 

normativov, zato ga ne 

obravnavamo kot 

otroka s posebnimi 

potrebami.  

 

Upoštevanje smernic. 

 

 

Prostovoljni vpis. 

 

 

Ni znižanih 

normativov. 

 

 

 

Upoštevanje 

smernic Strategije 

vzgoje in 

izobraževanja 

Romov v Republiki 

Sloveniji. 
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s posebnimi 

potrebami)? 

Kako ostali otroci 

sprejemajo romskega 

otroka? (ali se igrajo 

z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, 

mu pomagajo pri 

raznih dejavnostih, ga 

diskriminirajo – mu 

govorijo, da je 

»cigan«, da smrdi, se 

ne želijo igrati z njim, 

mu ne želijo posoditi 

igrač…)? 

 

Starejši so otroci, težje 

je. Odvisno je tudi od 

tega kakšne izkušnje 

imajo ostali otroci od 

doma, kako se doma 

pogovarjajo o Romih. 

Res je, da romski 

otroci vedno ne pridejo 

čisti, da imajo včasih 

neprijetne vonjave, ne 

znajo govoriti, njihovo 

socialno vedenje je 

čisto drugačno, še 

posebej ob vstopu v 

vrtec in te stvari 

ostalim otrokom niso 

blizu. Zato pride tudi 

do tega, da ostali otroci 

včasih ne želijo sedeti 

zraven romskega 

otroka,  mu ne želijo 

dati roke.  

Vpliv starosti. 

 

Vpliv vzgoje. 

 

 

 

Izogibanje romskim 

otrokom zaradi 

njihovih osebnostnih 

lastnosti in vedenja. 

 

 

 

Sprejemanje 

romskih otrok. 

Kako rešujete te 

težave? 

 

Vse te stvari rešujem s 

svojimi dejanji,kot so 

na primer, da mu dam 

roko, da ga pobožam, 

se igram z njim, sem 

ostalim otrokom 

vzgled.  

Postavljanje vzgleda 

ostalim otrokom. 

 

Reševanje težav pri 

sprejemanju 

romskega otroka. 
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Ali potrebujete 

kakšna posebna 

znanja za delo z 

njimi? V kolikor da, 

katera? 

 

Morali bi znati romski 

jezik, imeti moraš 

socialni čut in dobro je, 

da znaš prenašati svoja 

znanja na druge 

strokovne delavce.  

Posebna znanja. Potrebna znanja za 

delo z romskimi 

otroki. 

Kako sodelujete s 

starši (ali obiskujete 

romska naselja, 

povabite starše v 

vrtec, predstavite 

publikacijo vrtca, 

koliko so starši 

odzivni na povabila 

za sodelovanje v 

vrtcu,…)? 

Obiskovala sem 

romska naselja, starše 

vedno povabimo v 

vrtec na delavnice, 

vendar se vabilu ne 

odzovejo. Nekateri 

starši si publikacijo 

vrtca sami preberejo, 

spet drugim pa sem jo 

predstavljala, ko sem 

hodila v njihovo 

naselje. 

V preteklosti 

obiskovanje naselij. 

Danes povabila v vrtec. 

Neodzivnost. 

(Ne)zanimanje. 

 

Sodelovanje vrtca s 

starši romskih 

otrok. 

Sodelovanje 

romskih staršev z 

vrtcem. 

 

 

 

INTERVJU 17 

DELOVNO MESTO INTERVJUVANCA Pomočnica vzgojiteljice 

Vprašanja  Odgovori  Kode 1. reda Kategorija  

Koliko romskih otrok 

obiskuje vaš vrtec? 

Pet. Obiskovanje vrtca. Število romskih 

otrok. 

Kakšna je starostna 

struktura trenutno 

vpisanih otrok v 

vrtec? 

Drugo starostno 

obdobje. 

 

Starost. Starostna 

struktura trenutno 

vpisanih romskih 

otrok. 

Na kakšen način vi 

vključujete romske 

Čisto enako kot vse 

ostale in tudi ni 

Enakovrednost. Načini 

vključevanja 
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otroke v skupino? občutka pri drugih 

otrocih, da bi kakorkoli 

odstopala od večine 

otrok v skupini. 

romskih otrok v 

skupino. 

Kakšna je vaša vloga 

pri vpisu romskega 

otroka v vrtec? 

Nimam vloge pri vpisu 

romskega otroka v 

vrtec. 

Ni participacije Vloga pri vpisu 

romskega otroka 

v vrtec. 

Kako pripravite 

romskega otroka za 

vstop v vrtec? (ali s 

sodelovanjem centra 

za socialno delo, s 

sestanki s starši, z 

obiskom v njihovih 

naseljih…). 

Ne vem, ker to ureja 

naša vodja in socialna 

delavka, mi dobimo na 

papirju napisano, koga 

dobimo v skupino in 

začnemo z njim delati. 

Pomočnice vzgojiteljic 

nimajo nič s tem. 

Priprava 

romskega otroka 

za vstop v vrtec. 

Kaj pa za vstop v 

skupino, ali 

obiskujete romska 

naselja, imate kakšne 

sestanke s starši 

romskega otroka? 

 

Nekatere sodelavke so 

hodile v romska 

naselja, jaz osebno 

nisem še bila. S starši 

sem začela s 

sodelovanjem, ko je 

bila deklica že v 

skupini. Sodelujemo pa 

na tak način, da se 

pogovarjamo na 

»vratih« ko to deklico 

pripeljejo in jo pridejo 

iskat, saj ta deklica ne 

hodi na šolski kombi, 

ampak jo starši sami 

Obisk naselij nekaterih 

sodelavk.  

 

Sodelovanje s starši ko 

je bil otrok že v 

skupini. 

 

Sodelovanje s starši. 

 

 

 

 

Priprava 

romskega otroka 

za vstop v 

skupino. 
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pripeljejo v vrtec. 

Ali za romske otroke 

posebej pripravite 

program? Na kakšen 

način in s kom ga 

pripravite, 

načrtujete? 

Če ni opredeljen, 

oziroma če nima 

odločbe, da je otrok s 

posebnimi potrebami, 

potem se programa ne 

pripravi posebej. 

Brez posebnosti. Priprava 

programa za 

romskega otroka. 

Kateri način 

vključevanja romskih 

otrok v vrtec je za 

vas ustrezen, najbolj 

primeren in zakaj? (je 

to integracija v redne 

oddelke (dnevne 

programe ) ali v 

romske oddelke, kjer 

so samo romski 

otroci, ali 

vključevanje zgolj v 

romske vrtce). 

Integracija. Zato, da se 

nauči kako funkcionira 

skupina, saj v šoli 

nimajo posebnega 

oddelka, da vidijo, 

kako to delo poteka in 

da so vključeni z ostalo 

populacijo. 

 

Redni integrirani 

oddelki. 

Lažji prehod v vzgojno 

–izobraževalne 

ustanove. 

 

 

 

 

Načini 

vključevanja 

romskih otrok v 

vrtec. 

Katere so slabe in 

katere dobre strani 

vključevanja romskih 

otrok v redne dnevne 

programe za 

predšolske otroke 

(integracija v redne 

oddelke)? 

 

Dobre so to, da je 

vključen, da je v družbi 

vrstnikov, da vidi kako 

vrtec funkcionira, da 

sprejema slovensko 

kulturo. Slabe strani so 

mogoče samo to, da se 

kaj v vrtcu ukrade, 

drugega pa ni, je več 

pozitivnih kot 

negativnih strani. 

Otrok se nauči in 

pridobi znanja za 

nadaljnje življenje in 

izobraževanje. 

 

 

Stereotipi o Romih. 

 

 

 

Dobre strani 

vključevanja. 

 

 

 

 

Slabe strani 

vključevanja. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«        Cvitkovič Klavdija; Načini vključevanja romskih otrok v vrtec 

 

Leta 2004 je bil 

sprejet dokument, ki 

so ga poimenovali 

Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov 

v Republiki 

Sloveniji. Zanima 

me, ali upoštevate 

smernice, ki so 

zapisane v njem (pri 

tem mislim na to, da 

je v delo vključen 

romski pomočnik, 

dodatno strokovno 

izpopolnjevanje za 

strokovne delavce, da 

je romski otrok v 

vrtec vključen 

najkasneje s štirimi 

leti, da se ga ne 

obravnava kot otroka 

s posebnimi 

potrebami)? 

Za ta dokument sem že 

slišala, vendar ne vem 

točno kaj je zapisano v 

njem. Po tem, kar si ti 

naštela, lahko rečem, 

da se smernice 

upoštevajo.  

 

 Nepoznavanje 

dokumenta. 

 

Upoštevanje smernic. 

Upoštevanje 

smernic 

Strategije vzgoje 

in izobraževanja 

Romov v 

Republiki 

Sloveniji. 

Kako ostali otroci 

sprejemajo romskega 

otroka? (ali se igrajo 

z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, 

mu pomagajo pri 

raznih dejavnostih, 

ga diskriminirajo – 

mu govorijo, da je 

Pri nas v oddelku zelo 

dobro. Zelo radi se 

igrajo z njim. Se pa zna 

zgodit, da otroci 

prinesejo od doma to 

nestrpnost do Romov. 

Ampak zaenkrat v 

našem oddelku ni 

problemov. 

Enakovrednost. 

 

Vpliv vzgoje. 

Sprejemanje 

romskih otrok. 
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»cigan«, da smrdi, se 

ne želijo igrati z 

njim, mu ne želijo 

posoditi igrač, …)? 

 

Ali potrebujete 

kakšna posebna 

znanja za delo z 

njimi? V kolikor da, 

katera? 

Mislim, da ne. 

Potrebujem največ 

potrpežljivosti za delo 

z njimi.  

 

Ni posebnih znanj. 

 

Potrebna znanja 

za delo z 

romskimi otroci. 

Kako sodelujete s 

starši (ali obiskujete 

romska naselja, 

povabite starše v 

vrtec, predstavite 

publikacijo vrtca, 

koliko so starši 

odzivni na povabila 

za sodelovanje v 

vrtcu, …)? 

Starše vedno povabimo 

v vrtec, vendar se 

vabilom ne odzovejo, 

tudi na govorilne ure 

ne hodijo.  

 

Povabila v vrtec. 

 

Neodzivnost. 

Sodelovanje 

romskih staršev z 

vrtcem. 

 

 

8.2 PRILOGA 2  

Vprašalnik za pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko 

 Koliko romskih otrok obiskuje vaš vrtec? 

 Kakšna je starostna struktura trenutno vpisanih romskih otrok v vrtcu? 

 Na kakšen način vključujete romske otroke v vrtec? 

 Kako poteka vpis romskega otroka v vrtec (postopek sodelovanja s starši, ipd ...)? 
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 Kateri način vključevanja romskih otrok v vrtec je za vas ustrezen, najbolj primeren in 

zakaj? (je to integracija v redne oddelke (dnevne programe ) ali v romske oddelke, kjer 

so samo romski otroci, ali vključevanje zgolj v romske vrtce). 

 Katere so slabe in katere dobre strani vključevanja romskih otrok v redne dnevne 

programe vrtca (integracija v redne oddelke vrtca)? 

 Kakšna je vaša vloga pri vpisu romskega otroka v vrtec? 

 Leta 2004 je bil sprejet dokument, ki so ga poimenovali Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Zanima me, ali upoštevate smernice, ki 

so zapisane v njem (pri tem mislim na to, da je v delo vključen romski pomočnik, 

dodatno strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce, da je romski otrok v vrtec 

vključen najkasneje s štirimi leti, da se ga ne obravnava kot otroka s posebnimi 

potrebami)? 

 Kako ostali otroci sprejemajo romskega otroka? (ali se igrajo z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, mu pomagajo pri raznih dejavnostih, ga diskriminirajo – mu 

govorijo, da je »cigan«, da smrdi, se ne želijo igrati z njim, mu ne želijo posoditi igrač, 

…) Kakšen je vaš vidik, pogled na to, saj niste ves čas prisotni v oddelku? 

 Ali potrebujete kakšna posebna znanja za delo z njimi? V kolikor da, katera?  

 Kako sodelujete s starši (ali obiskujete romska naselja, povabite starše v vrtec, 

predstavite publikacijo vrtca, koliko so starši odzivni na povabila za sodelovanje v 

vrtcu, … )? 

Vprašalnik za romsko pomočnico, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

 Koliko romskih otrok obiskuje vaš vrtec? 

 Kakšna je starostna struktura trenutno vpisanih otrok v vrtec? 

 Na kakšen način vi vključujete romske otroke v skupino? 

 Kakšna je vaša vloga pri vpisu romskega otroka v vrtec? 

 Kako pripravite romskega otroka za vstop v vrtec? (ali s sodelovanjem centra za 

socialno delo, s sestanki s starši, z obiskom v njihovih naseljih, …) 

 Ali za romske otroke posebej pripravite program? Na kakšen način in s kom ga 

pripravite, načrtujete? 

 Kateri način vključevanja romskih otrok v vrtec je za vas ustrezen, najbolj primeren in 

zakaj? (je to integracija v redne oddelke (dnevne programe ) ali v romske oddelke, kjer 

so samo romski otroci, ali vključevanje zgolj v romske vrtce). 
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 Katere so slabe in katere dobre strani vključevanja romskih otrok v redne dnevne 

programe za predšolske otroke (integracija v redne oddelke)? 

 Leta 2004 je bil sprejet dokument, ki so ga poimenovali Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Zanima me, ali upoštevate smernice, ki 

so zapisane v njem (pri tem mislim na to, da je v delo vključen romski pomočnik, 

dodatno strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce, da je romski otrok v vrtec 

vključen najkasneje s štirimi leti, da se ga ne obravnava kot otroka s posebnimi 

potrebami)? 

 Kako ostali otroci sprejemajo romskega otroka? (ali se igrajo z njim ali pa se rajši 

odmaknejo od njega, mu pomagajo pri raznih dejavnostih, ga diskriminirajo – mu 

govorijo, da je »cigan«, da smrdi, se ne želijo igrati z njim, mu ne želijo posoditi 

igrač…)? 

 Ali potrebujete kakšna posebna znanja za delo z njimi? V kolikor da, katera? 

 Kako sodelujete s starši ( ali obiskujete romska naselja, povabite starše v vrtec, 

predstavite publikacijo vrtca, koliko so starši odzivni na povabila za sodelovanje v 

vrtcu, …)? 


