
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

MELITA ZUKIĆ 

 

 

POTREBE STARŠEV PO ISLAMSKEM 

VRTCU 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

MELITA ZUKIĆ 

 

POTREBE STARŠEV PO ISLAMSKEM 

VRTCU 

 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

Mentorica: doc. dr. Nadica Turnšek  

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Oče ne more dati svojim otrokom lepšega darila, kot da jim podari lepo vzgojo.« 

Muhammed (ملسو هيلع هللا ىلص)  



POVZETEK 

 

Starši imajo pravico za svojega otroka izbrati program predšolske vzgoje v javnem ali zasebnem 

vrtcu. Izbirajo med programi, ki temeljijo na Kurikulumu za vrtce ter ostalimi vzgojno-

izobraževalnimi programi. Pri nas deluje kar nekaj zasebnih vrtcev, med katere uvrščamo tudi 

vrtce z verskimi vsebinami. Gre za katoliške vrtce ter vrtce, ki delujejo po posebnih pedagoških 

načelih (npr. pedagogika montessori ali waldorfska pedagogika). 

 

Glede na to, da živi v Sloveniji vse več pripadnikov islamske veroizpovedi, islamskega vrtca 

pa pri nas za zdaj še ni, je bil namen magistrskega dela raziskati potrebe staršev po ustanovitvi 

takšnega vrtca. Ugotavljala sem, s kakšnimi ovirami se srečujejo starši islamske veroizpovedi 

pri vključevanju predšolskih otrok v slovenske vrtce. Raziskovala sem, kako doživljajo vrtce 

(z vidika ohranjanja verske identitete svojih otrok in možne diskriminacije) ter kakšne potrebe 

izražajo v zvezi z veroizpovedjo in možnostjo, da to prakticirajo tudi njihovi predšolski otroci. 

Uporabila sem kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Podatke sem 

pridobila s pomočjo spletnega vprašalnika ter dveh poglobljenih (individualnih) intervjujev. K 

sodelovanju so bili povabljeni pripadniki islamske veroizpovedi oz. starši predšolskih otrok ter 

starši tistih otrok, ki so vrtec obiskovali v časovnem obdobju od leta 2013 do 2018. Analizirala 

sem 68 vprašalnikov ter dva intervjuja. 

 

Raziskava je pokazala neskladje med ponudbo/programi slovenskih vrtcev ter verskimi 

potrebami/željami staršev. Ugotovili smo, da večina staršev izbere strategijo umika, ko se v 

vrtcu izvajajo dejavnosti, ki niso v skladu z njihovo religijo (npr. praznovanje krščanskih 

praznikov). Kar zadeva njihove verske potrebe, lahko zaključimo, da prevladuje prikrivanje le-

teh. Izjema je verska potreba po posebni prehrani. Večina staršev to potrebo v vrtcu izpostavi, 

vendar so pri navedenem odvisni od »dobre volje« vodstva.  

 

Ob prebiranju strokovne literature smo spoznali, da se je v državah, kjer so začeli upoštevati 

verske potrebe staršev islamske veroizpovedi (ali pa so v javnih vrtcih/šolah začeli izvajati 

islamske verske vsebine) zmanjšalo povpraševanje po zasebnih islamskih ustanovah. Starši, ki 

so sodelovali v naši raziskavi, želje po izvajanju posebnih verskih vsebin niso navedli. Želijo 

pa si, da bi njihovi otroci obiskovali javne vrtce, znotraj katerih bi upoštevali njihove verske 



potrebe. Pravijo, da bi se na konkretni ravni moralo več govoriti o verski raznolikosti (npr. o 

tem, da otroci z muslimanskim ozadjem ne praznujejo rojstnega dne, božiča itd.) 

 

Glede na to, da se starši bolj nagibajo k strategiji vključevanja svojih otrok v javne vrtce kot 

ustanovitvi zasebnega islamskega vrtca, bi bilo za začetek potrebno pripraviti priročnik za javne 

vrtce. Ta bi ponujal nekaj predlogov za delo z muslimanskimi družinami. Dolgoročno bi morali 

stremeti k temu, da se država, islamske skupnosti, organizacije in društva odzovejo na potrebe 

staršev ter spremenijo zakonodajo (predvsem glede prehrane v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah).  

 

Ključne besede: Islam, muslimani v Sloveniji, potrebe staršev, islamski vrtec 

  



ABSTRACT 

 

Parents have the right to choose a program of preschool education for their child in a public or 

a private kindergarten. They can choose among the programs which are based on the 

Curriculum for kindergartens and the other educational programs. In Slovenia, there are some 

private kindergartens among which there are also kindergartens with religious contents. They 

are Catholic kindergartens and kindergartens which function according to special educational 

principles (e.g. Montessori Pedagogy or Waldorf education). 

 

With regards to the fact that there are more and more members of the Islamic religion and there 

is not an Islamic kindergarten in Slovenia, the purpose of the master’s thesis was to research 

the needs of parents for the establishment of such a kindergarten. I was ascertaining what 

obstacles parents of Islamic religion face in including preschool children in Slovenian 

kindergartens. I also researched how they experience kindergartens (from the perspective of the 

preservation of the religious identity of their children and potential discrimination) and what 

needs they express in connection with their faith and possibility that their preschool children 

would practice the same. I used a combination of qualitative and quantitative research. I gained 

the data by means of an online questionnaire and two in-depth (individual) interviews. The 

members of the Islamic religion, respectively the parents of preschool children and the parents 

of those children who were enrolled in the kindergarten in the time period from 2013-2018, 

were invited to participate. I analyzed 68 questionnaires and 2 interviews. 

 

The research showed the incompatibility between the offer/programs of Slovenian 

kindergartens and religious needs of the parents. We ascertained that most of the parents choose 

the strategy of retreat when activities which are not in accordance with their religion (e.g. 

celebrating the Christian holidays) are performed in the kindergarten. With regards to their 

religious needs, we can conclude that concealment of them prevails. The exception is a religious 

need for special nutrition. Most of the parents point out this need in the kindergarten. However, 

they depend on the goodwill of the management regarding the special nutrition. 

 

When reading scientific literature, we realized that in the countries where they started to respect 

the religious needs of the parents of Islamic religion (or where they started to perform Islamic 

religious contents) the demand of private Islamic institutions decreased. The parents who 



participated in our research did not state the desire to perform special religious contents. They 

wish, however, that they would be enrolled in kindergartens where their religious needs would 

be considered. They say that there should be more talk about religious diversity on the concrete 

level (e.g. that children with Islamic background do not celebrate their birthdays, Christmas, 

etc.) 

 

With regards to that that parents are more prone to the strategy of including their children in 

public kindergartens, a manual for public kindergartens would have to be prepared at the 

beginning. The latter would offer a few suggestions for the work with Islamic families. In the 

long-term, we would have to strive for the government, Islamic communities, organizations, 

and the societies respond to the needs of parents and change the legislation (mostly with regards 

to nutrition in educational institutions). 

 

Keywords: Islam, Muslims in Slovenia, parents’ needs, Islamic kindergarten. 
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UVOD 

 

Božičku in Dedku Mrazu na televiziji, novoletni jelki sredi mesta, čokoladnemu Miklavžu ter 

čokoladnim velikonočnim pirhom na policah v trgovini se starši islamske veroizpovedi (če tako 

želijo) lahko izognejo. Ko pa vse to postane del programa v vzgojno-izobraževalnih institucijah, 

ostanejo brez moči. Kaj naj storijo v tem primeru? Naj se uprejo ali naj popustijo, posledice pa 

popravljajo doma s pogovorom? Kaj naj rečejo svojim otrokom, ko pridejo domov, prinesejo 

novoletno čestitko ter jim čestitajo praznik, ki ni v skladu z njihovo veroizpovedjo?  

 

Ko govorimo o multikulturalizmu v vzgojno-izobraževalnih institucijah, se večinoma 

osredotočamo na etnično identiteto, verska pa se potiska ob stran. Otroci z muslimanskim 

ozadjem so pri nas vključeni v sistem, ki se ne ujema s kulturo in vero njihovih staršev. Prav 

zaradi tega sem v empiričnem delu naloge raziskovala, kako starši islamske veroizpovedi 

opisujejo in doživljajo kakovost ter vsebino vrtcev pri nas v Sloveniji. Zbrala in povzela sem 

njihova stališča, mnenja in izkušnje s slovenskimi vrtci; s kakšnimi ovirami se srečujejo pri 

samem uresničevanju verskih predpisov, katera verska prepričanja (po njihovem mnenju) 

strokovni delavci v vrtcu (ne)upoštevajo in katere izkušnje glede veroizpovedi si želijo za svoje 

otroke. Osredinila sem se na njihova priporočila za učinkovitejše vključevanje njihovih otrok v 

javne vrtce ter potrebo po ustanavljanju lastnega (islamskega) vrtca. 

 

Zaradi boljšega razumevanja verskih izrazov in potreb, ki so jih v raziskavi navedli starši, sem 

v teoretičnem delu navedla osnovne informacije o islamu ter muslimanih v Sloveniji. Pisala 

sem o njihovih verskih potrebah, ki odpirajo številna vprašanja oziroma izzive za širšo družbo. 

Kot zanimivost sem navedla nekaj podatkov o muslimanih, ki živijo izven Slovenije ter 

pojasnila, na kakšen način rešujejo tovrstne težave. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 ISLAM KOT RELIGIJA 

 

Islam je na spletni strani Islamske skupnosti 1  v Republiki Sloveniji (O islamu, b. d.) 

predstavljen kot religija, ki vodi človeka po pravi poti - po poti resnice. Pravijo, da gre za način 

življenja, ki posamezniku omogoča, da vzpostavi pravilen odnos do sebe in ljudi okoli sebe. S 

sprejetjem islama človek izgrajuje svojo osebnost in duševni mir, razvija svoje razumevanje 

sveta, solidarnost ter povezanost s skupnostjo, v kateri živi. 

 

Yusri (2018) pojasnjuje, da beseda musliman izhaja iz arabskega glagola esleme-juslimu, kar 

pomeni pokoriti se oz. nečemu se popolnoma posvetiti in predati. V islamu se vernik preda in 

prepusti vsem načelom tevhida (tj. prepričanje v edinost Boga), dobesedno in popolnoma sledi 

zadnjemu poslancu Muhammedu ter se odreče širka (tj. čaščenje drugih stvari ali bitij). 

Poleg verovanja v enega in edinega Boga - Allaha, muslimani verujejo še v angele, v Božje 

(razodete) knjige, njegove poslance, sodni dan ter Qadar. Qadar vključuje prepričanje v štiri 

stvari; da Allah vse ve, da je zapisal vse, kar se je in kar se bo zgodilo, da je stvarnik vsega in 

da se zgodi tisto, kar On hoče, oziroma, se ne zgodi tisto, česar ne želi (O islamu, b. d.) 

 

Svojo vero v Allaha verniki potrjujejo skozi (pet) temeljnih praktičnih dolžnosti. Prva je 

pričevanje vere z izgovarjanjem »La ilahe illallah, Muhammedur-rasulullah«, kar pomeni »Ni 

drugega resničnega Boga, ki si zasluži biti čaščen, razen Allaha in Muhammed (mir naj bo z 

njim) je Allahov poslanec.« Druga dolžnost je molitev. Muslimani molijo petkrat na dan: ob 

svitu, opoldne, popoldne, ob sončnem zahodu in ponoči. Poleg dnevnih so zelo pomembne še 

petkova molitev (džuma) ter molitvi ob ramadanskem in kurbanskem bajramu. Tretja dolžnost 

je post. Odrasli in zdravi verniki so se dolžni postiti v mesecu ramadanu. V času od zore do 

sončnega zahoda se vzdržujejo hrane, pijače in spolnih odnosov. S tem se učijo, kako iskreno 

sočustvovati z ljudmi, ki so lačni ter kako gospodariti svojim strastem. Gre za neko vrsto 

duhovnega samoočiščevanja. Naslednja dolžnost je zekat. To obvezo verniki izpolnijo enkrat 

letno (misli se na lunarno leto). Gre za premoženje, ki preseže mejo imenovano nisab; tj. 

določen odstotek premoženja, ki se daruje revnim oz. tistim v stiski. Zadnja dolžnost je romanje 

 
1 Od tu naprej IS. 
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v Mekko. Romanja so se (vsaj enkrat v življenju) dolžni udeležiti tisti verniki, ki so fizično in 

finančno zmožni (prav tam).  

 

Kur'an in sunna 

 

Knjige, ki jih je Allah razodel svojim poslancem in ki so znane muslimanom, so (Ibn Tejmijje, 

2014): 

− Abrahamovi in Mojzesovi suhufi (zvitki), 

− Tevrat (knjiga, ki je bila razodeta poslancu Mojzesu), 

− Indžil (knjiga, ki je bila razodeta poslancu Jezusu), 

− Zebur (knjiga, ki je bila razodeta poslancu Davidu) ter  

− Kur'an. 

 

Kur'an je temeljni vir muslimanske vere in prakse. Allah ga je pred štirinajstimi stoletji razodel 

svojemu zadnjemu poslancu Muhammedu po angelu Gabrijelu. Muhammed se je naučil Kur'an 

na pamet in ga nato narekoval svojim družabnikom. Ti so poslušali in pomnili besedilo, kasneje 

pa so ga v prisotnosti poslanca Muhammeda zapisali (Ibrahim, 2009).  

 

Poleg Kur'ana obstaja v islamu še drugi verski vir, in to je sunna. Sunna je vse, kar je poslanec 

Muhammed rekel, storil ali odobril. Sestavljena je iz hadisov oziroma verodostojno prenesenih 

poročanj Muhammedovih družabnikov (Ibrahim, 2009). Vsako poslančevo izročilo (hadis) je 

sestavljeno iz dveh delov: verige pripovedovalcev in vsebine. Islamski učenjaki so za 

verodostojnost določenega hadisa postavili, kar pet pogojev, ki jih mora ta izpolnjevati. Dve 

zbirki hadisov, ki veljata za najverodostojnejši zbirki poslančevih izročil, sta Buhari in Muslim 

(Ibn Tejmijje, 2014). 

 

1.1 MUSLIMANI V SLOVENIJI 

 

Večje število muslimanov je v Slovenijo prišlo na začetku šestdesetih let. Do leta 1971 je bilo 

v državi 20.129 priseljencev po poreklu iz Bosne in Hercegovine.2 Med njimi je bilo veliko 

tistih iz Bosanske Krajine ali vzhodne Bosne, kjer so muslimani predstavljali večino (Pašić, 

2005). 

 
2 Od tu naprej BiH. 



4 

Število muslimanov je sredi leta 1992 znova naraslo. Med vojno v BiH je k nam prišlo 45.000 

beguncev (od tega kar 80 % Bošnjakov islamske veroizpovedi). Država jim je ponudila zaščito, 

hkrati pa pričakovala, da se bodo kmalu vrnili domov. V tem času so pri nas opravljali začasna 

dela (bodisi v gradbeništvu bodisi v čistilnih servisih). Ker so bile po vojni razmere v BiH zelo 

slabe, so se nekateri odločili ostati v Sloveniji. Drugi (večina) so menili, da jim naša država ni 

naklonjena, zato so pot nadaljevali naprej v Zahodno Evropo ali ZDA (Kalčić, 2007). 

 

Med zadnjim popisom prebivalstva, ki so ga izvedli v aprilu leta 2002, se je za muslimane 

opredelilo 47.488 ljudi. Predstavljali so 2,4 % slovenske populacije. Številni domnevajo, da ti 

statistični podatki niso realni, saj je kar nekaj priseljencev izkoristilo zakonsko pravico in na 

vprašanje o veroizpovedi niso odgovarjali (prav tam). Največ muslimanov naj bi takrat živelo 

v Ljubljani (13.268). Če prištejemo še muslimane, ki so živeli v okolici Ljubljane (3995), jih je 

bilo skupaj 17.263 (tj. 36,35 % vseh muslimanov). Sledijo Jesenice (3885), Velenje (2895), 

Maribor (2337), Koper (2036), Celje (1225) itd. (Pašić, 2006) 

 

Po mnenju generalnega tajnika IS, g. Nevzeta Porića (2018), lahko le ugibamo, koliko 

muslimanov trenutno živi v Sloveniji. Točnih uradnih podatkov (po letu 2002) ni. Sklepa pa, 

da je med muslimani v Sloveniji okoli 90 % Bošnjakov (muslimani iz BiH), preostalih 10 % 

predstavljajo muslimani iz ostalih republik nekdanje Jugoslavije 3  (iz Srbije, Kosova, 

Makedonije, Črne gore itd.) Majhno število predstavljajo tudi muslimani iz Turčije ter ostalih 

muslimanskih držav. 

 

1.2 ISLAMSKA SKUPNOST 

 

Pozimi, med letoma 1962 in 1963, se je v Ljubljani (v stanovanju g. Derviša Sivića) zgodilo 

prvo organizirano srečanje muslimanov. Zbralo naj bi se okoli 10 vernikov. Njihov imam je bil 

g. Sulejman Abdić. Naslednje leto se je število vernikov povečalo na 50. Redno so obiskovali 

barako blizu ljubljanske mlekarne ter opravljali skupno petkovo molitev. Tri leta pozneje, leta 

1967, so ustanovili prvi odbor IS v Ljubljani in imeli oz. izvajali svoje prve verske obrede. 

Predsednik odbora je bil g. Adil Begović. Ker je na prvo svečanost prišlo veliko gostov iz 

Kranja, Škofje Loke, Zagreba itd., so jo izvedli kar v šolski telovadnici (Pašić, 2005). Istega 

leta (1969) je bila oblastem predana prošnja za izgradnjo džamije. 

 
3 Od tu naprej SFRJ. 



5 

Od leta 1973 do 1979 so muslimani dnevne ter petkove molitve opravljali v hiši g. Alije 

Džinića. Na skupno bajramsko molitev (v hiši g. Nijaza Šiljka) je prišlo od 80 do 100 vernikov 

(Porić, 2017). Leta 1981 je IS v Ljubljani odprla prvi mesdžid.4 Sedem let kasneje so na 

Jesenicah odprli še drugega. Leta 1994 so se odcepili od hrvaške skupnosti in ustanovili svoj 

Mešihat (tj. izvršni organ IS). Prvi muftija je bil g. Osman Đogić, njegova najpomembnejša 

naloga pa je bila izgradnja džamije (Pašić, 2005).  

 

Danes je skupnost sestavljena iz sedemnajstih džematov oz. odborov (Ljubljana, Maribor, 

Jesenice, Koper, Celje, Velenje, Kranj, Škofja Loka, Postojna, Kočevje, Trbovlje, Novo mesto, 

Sežana, Tržič, Ajdovščina, Nova Gorica in Krško) (Odbori, b. d.) V lasti imajo nekaj manjših 

molilnic, a so premajhne, da bi sprejele večje število vernikov. Verniki upajo, da bo Islamski 

kulturni center5 zadovoljil njihove verske, družbene ter kulturne potrebe. Vključeval naj bi 

prostor za molitev, knjižnico, učilnico, restavracijo, parkirišče, poslovne prostore itd. (Pašić, 

2006) 

 

1.3 PROCES INTEGRACIJE, SEGREGACIJE ALI ASIMILACIJE? 

 

»V človekovi naravi je, da se posameznik nekako prilagaja okolici. Zato, da lahko preživi. Ali, 

da laže preživi.« (Osredkar, 2011, str. 365) Verniki, ki se ob migracijah znajdejo v čisto 

drugačni kulturi, lahko hitro opustijo vero in njene obrede. »Čez noč« težko prilagodijo izraze 

verovanja širši družbi. Da bi to preprečile, nekatere religijske institucije od svojih pripadnikov 

zahtevajo izražanje vere na tradicionalen način (kljub drugačnemu kulturnemu okolju). Po 

njihovem mnenju se le tako ohrani prava vera brez novitet. Osredkar (prav tam) ugotavlja, da 

je na splošno »izginjanje religije« veliko bolj navzoče pri krščanstvu kot pri islamu. 

 

Mladi znanstvenik Ahmed Pašić (2009) v svojem članku Perspektive in dileme muslimanskih 

skupnosti pojasnjuje, kako je bil islam prvih generacij na zahodu bolj lokalno določen. Islamska 

tradicija BiH, Turčije in nekaterih drugih držav se je pogosto prepletala z načeli, ki so bili 

nasprotujoči izvornemu islamu. Trdi, da so nove generacije (za razliko od prvih) uspešnejše v 

vseh pogledih. Imajo drugačne prioritete, v družbi pa so »bolj vidni«. Kar naprej se ukvarjajo s 

tem, kako kot muslimani (pre)živeti v evropski družbi. Vero želijo razbremeniti od različnih 

 
4 Tj. manjša molilnica. 

5 Od tu naprej IKC. 
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tradicij oz. neislamskih praks prejšnjih generacij, pridno izkoriščajo internet ter ostalo moderno 

tehnologijo, s katero poskušajo »umestiti« islam v evropski okvir (prav tam). 

Za drugo in tretjo generacijo je značilna tudi kriza razvoja identitete. Lahko rečemo, da so 

razvili tri strategije prilagoditve. Prva skupina vernikov se je v želji po ohranitvi tradicije svojih 

staršev, zavestno ali ne, izolirala od večinske družbe. Menijo, da jim družba kot taka ni 

naklonjena, da je sovražna do islama, da je diskriminatorna do vernikov itd. Ne glede na vse se 

zavedajo dejstva, da so razmere v domovini staršev zelo slabe, zato nadaljujejo življenje v novi 

državi. Druga skupina vernikov se je odločila za popolno asimilacijo. Skušajo pozabiti in 

izbrisati vse, kar jih veže na prvotno identiteto. Njihovi stiki z versko skupnostjo so redki oz. 

jih ni. Osredotočeni so na »novo« življenje, njihov cilj pa je napredovanje (bodisi na družbenem 

ali na ekonomskem področju). Poleg omenjenih poti (segregacije ter asimilacije) obstaja še 

tretja - srednja pot, ki jo je izbrala večina. Ti verniki se poskušajo integrirati v večinsko družbo. 

Pri tem usklajujejo vrednote večinske družbe z vrednotami kulture svojih staršev (prav tam). 

 

Poglejmo, kako je z integracijo muslimanov v drugih državah. V Franciji prevladuje poskus 

agresivne asimilacije (zlasti v javnih ustanovah). Sistem se nagiba k novi »francoski verziji 

islama«, kar povzroča odklonilen in uporniški odnos muslimanov do večinske družbe. Precej 

prahu je dvignila prepoved nošenja naglavne rute v šolskih prostorih. Mlade muslimanke so se 

(namesto rutam) raje odpovedale izobraževanju v javnem šolstvu. V ZDA in VB želijo 

muslimane integrirati, v Nemčiji pa je v zadnjem desetletju mogoče opaziti trend javnega 

poudarjanja islamske veroizpovedi (celo več kot to počno v matični državi). Številni muslimani 

imajo tam še vedno status tujca, kar predstavlja dodatno težavo pri procesu integracije (Pašić, 

2006). Karlsson (2005) pravi, da lahko uspešno integracijo muslimanov v moderne zahodne 

družbe pričakujemo šele takrat, ko bosta vzporedno potekali tako ekonomska kot družbena 

integracija.  
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2 RAZVOJ IDENTITETE PRI PRISELJENCIH OZIROMA NJIHOVIH 

POTOMCIH 

 

2.1 SPLOŠNI POJMI 

 

»Kultura« kot nosilka nacionalne identitete in identitete vsakega posameznika je obsežna 

celota, ki združuje ljudi v neko skupnost (Smolnikar, 2010). Zajema specifičen življenjski slog, 

določene navade, tradicije, praznovanja itd.  

 

Izraz »večkulturna družba« predstavlja različne kulture, ki živijo na enakem območju, vendar 

zanje ni značilno sodelovanje ali medsebojno sprejemanje. Nasprotje temu je »medkulturna 

družba«. Slednja zajema odprt odnos različnih etničnih, verskih in narodnostih skupnosti. V 

ospredju so: aktivno sodelovanje, vzajemno spoštovanje ter strpnost. Nihče v tej družbi ni 

ogrožen (lastne identitete ne prikrivajo), počutijo pa se enakopravno (Strmole, 2015). 

 

Baumann (1999, v Pašić, 2009) v teorijo multikulturnega trikotnika uvršča: nacionalno državo 

in idejo o enakosti med etničnostjo in kulturno identiteto ter religijo. Pravi, da gre za dejavnike, 

ki močno vplivajo na identiteto priseljencev ter njihov način življenja. Ko se otrok rodi v neko 

etnijo, takrat podeduje dediščino, ki ga uvršča v to skupnost. Ali bo to dediščino kasneje 

(popolnoma/delno) sprejel ali celo zavrgel, je odvisno od številnih dejavnikov (tako 

individualnih kot kulturnih). Š. Razpotnik (2004) meni, da pri oblikovanju »etnične identitete« 

pomembno vlogo odigra širša družba. Ta je lahko odprta do ohranjanja etničnega pri 

priseljencih ali pa izvaja pritisk k njihovi asimilaciji. Berry (prav tam, str. 132) pravi, da si 

morajo priseljenci odgovoriti na naslednji dve vprašanji: »Ali je vredno vzdrževati kulturno 

dediščino svojih prednikov?« in »Ali je vredno razvijati odnose s širšo družbo?« Na osnovi teh 

dveh odločitev priseljenci izberejo akulturacijsko strategijo, ki je lahko integracijska 

(predstavlja ohranitev značilnosti lastne kulture, obenem pa tudi sprejem značilnosti gostujoče 

kulture); asimilacijska (priseljenci zapustijo svojo kulturo in sprejmejo kulturo gostujoče 

države); separacijska (pri kateri posamezniki ohranijo značilnosti svoje kulture in ne želijo 

interakcij z gostujočo državo) ali marginalizacijska (posamezniki zavračajo tako lastno kot 

gostujočo kulturo). 
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Termin »sestavljena identiteta« se je prvič pojavil konec 19. stoletja v Združenih državah 

Amerike. Na začetku ni imel pozitivnega predznaka. Šele s politiko multikulturalizma naj bi 

izražal vrednoto - raznolikost. Danes velja za kompleksno strukturirano ter spreminjajočo se 

identiteto, ki posamezniku omogoča, da se ponosno in svobodno opredeli kot pripadnik več 

kultur, etničnih skupnosti, ver itd. Priseljenec tako čuti pripadnost kulturi, iz katere je prišel ter 

državi in kulturi, v katero se je priselil (Vižintin, 2015). Maja Lamberger Al Khatib, ki je 

poročena s priseljencem iz Jordanije, takole opiše slovensko-jordansko vzgojo svojih otrok (v 

Milharčič Hladnik, 2011, str. 101–102): »Pokazala sva, da se tega ne sramujeva, da smo 

ponosni na to, kar smo, in da bova Nura in Asjo vzgajala v smislu, da sta oboje, da nista pol/pol, 

ker nista polovična, ampak cela. Sta eno in drugo in mogoče še kaj zraven ... Zdaj je pač 

izpostavljena identiteta, ker ju vedno sprašujejo: »Kaj si, kdo si, ali si pol/pol?« Vedno 

poudarjava, da sta cela, da nista polovična, da sta oboje: torej to, kar sem jaz, in to, kar je oče. 

In da imata tam družino in da imata tu družino, da imata povsod več družin, da bosta vedno 

lahko vstopala v oba svetova, kar se mi zdi velika prednost.« 

 

Kastroyano (1996, v Gašparević, 2012) meni, da »hrbtenico identitete« predstavlja religija. 

Kumpres (1990) je šel celo korak naprej in zapisal, da naj bi imela »verska identiteta« večjo 

težo od etnične. Pojasnjuje, da religija kot taka priseljencem nadomesti izgubo orientacije v 

novi državi/družbi (predvsem v kriznih situacijah družbene izolacije ali rasizma).  

 

2.2 RAZVOJ OZIROMA OBLIKOVANJE IDENTITETE PRI SLOVENSKIH 

MUSLIMANIH 

 

V času SFRJ, ko so se muslimani priseljevali v Slovenijo, svoje verske identitete niso 

izpostavljali. Osredkar (2011) meni, da je za to zaslužna takratna politična in ateistična ureditev 

države ter zapostavljanje vernikov. Pojasnjuje, da sicer nobena kultura (sama po sebi) ni 

»krščanska« ali »islamska« ter da vse vere lahko vstopijo v novo kulturo. Od vernika se 

pričakuje le, da sprejme način življenja, v katerem se znajde ter izloči tisto, kar se kosa z 

bistvom njegove vere. Enako velja za muslimane v Sloveniji. Po njegovih navedbah (prav tam) 

se od njih ne zahteva, da se odpovedo svojemu verovanju oz. prepričanju, temveč se pričakuje 

nova islamska identiteta, ki ne bo tujek v naši družbi. Družba kot taka se namreč brani tujkov, 

zato je pomembno obojestransko prilagajanje, tako priseljencev kot lokalne skupnosti. 
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O tem, da je bil islam v Sloveniji včasih »neviden«, piše tudi Š. Kalčić (2007). Pravi, da med 

muslimani ni bilo slišati verskega pozdrava »Es-selamu alejkum!«, 6 ženske niso nosile 

naglavnih rut, v mesecu ramadanu so se le redki postili, tudi ob praznikih niso imeli večjih 

ceremonij. Sklepa, da te aktivnosti niso bile vidne predvsem zato, ker muslimani niso imeli 

svojih verskih objektov. Niso imeli halal mesnic, ločenih pokopališč ... pravzaprav nič, s čimer 

bi potrdili svojo prisotnost na naših tleh.  

 

Po vojni v BiH so začeli Bošnjaki7 bolj spoštovati in prakticirati svoje verske praznike. V 

domovih so imeli verske ikonografije, dosledno so izvajali verske predpise, intenzivno so 

opravljali verske prakse itd. (Kalčić, 2005). Pašić (2013) pravi, da je bilo zanje značilno 

prepletanje treh identitet. Pripadali so verski (IS) in etnični skupnosti (Bošnjaki), hkrati pa so 

bili prebivalci oz. državljani države, v kateri živijo. Na vprašanje, kako uskladiti življenje med 

temi skupnostmi, je imel verjetno vsak svoj odgovor.  

 

Večinoma so se zanimali za ekonomske pravice, za razliko od novih generacij, ki se (poleg 

ekonomskih) zanimajo še za kulturne in verske (Pašić, 2009). Za otroke priseljencev je značilna 

tudi kriza identitete. Sprašujejo se, ali so slovenski Bošnjaki ali bosanski Slovenci. Tudi, če so 

tu rojeni, jim nekateri sodržavljani rečejo »južnjaki«, »Bosanci«, v BiH pa jih kličejo 

»Slovenci«, »Janezi«, »dijaspora«8 itd. Zaradi vsega navedenega se oblikuje unikatna kultura, 

ki je drugačna od kulture prvih migrantov (Pašić, 2013). 

 

Š. Kalčić (2005) je izvedla terensko raziskavo med Bošnjaki na Jesenicah in v Ljubljani. 

Raziskovala je njihov odnos do islama in opazila, da gre za ljudi, ki so zaradi nesprejetosti v 

slovenski družbi, močno nagnjeni k preciznemu iskanju oz. definiranju tega, kdo sploh so. 

Pravi, da iščejo nekaj, s čimer bi se lahko uprli večinskemu/nemuslimanskemu prebivalstvu, ki 

jih gleda zviška. Navajam zelo zanimivo izjavo enega izmed mladeničev (prav tam, str. 213): 

»Spomnim se, da sem bil v osnovni šoli preklet Bosanc, južnjak, to sem moral stalno poslušat. 

Pol mi je blo pa tega enkrat dost in sem rekel, zdej pa bom in Bosanc in južnjak in musliman! 

Prav, vse to, kar hočete, bom.« Ena izmed Bošnjakinj je dejala (prav tam): »V bistvu do 6ega 

razreda nekak razmišljaš, pa zakaj me ne marajo? Kaj sem pa jest kriva, pa saj si jest nisem 

 
6 Prev.: »Mir s teboj«. 

7 Muslimani iz BiH, ki jih je (bilo) pri nas največ. 

8 Narodnostna ali verska skupnost, ki živi raztresena na ozemlju druge narodnosti ali vere. 



10 

zbirala, kam se bom jest rodila, pa pol si nekak rečeš, ok, če me pa že ne maraš, bom pa jest že 

vedla, zakaj ti mene ne maraš. In pol začneš spoznavat kje si, kako si, kdo je bil tvoj dedek, kako 

je bilo dedkovemu dedku ime ...«. Opiše tudi svojo pot do vere oz. islama (prav tam): »Islam 

pa, ne vem, v tem sem se našla, ne. Kolkr... k iščeš ta izhod, pa ne vem. Jest sem ga našla v 

veri.« 

 

Podobno izjavo je dal nekdanji predsednik IS na Jesenicah, g. Ahmed Pašić, ko je za politični 

in kulturni tednik Mladina (v Nežmah, 2004) dejal: »Za mene do 7. razreda osnovne šole sošolci 

niso vedeli, da sem Bosanec. Bil sem miren in učeč fant, dokler se v času pred osamosvojitvijo 

ni pojavil slovenski nacionalizem: Slovenijo Slovencem! Očistimo Slovenijo! Na Jesenicah so 

se zaradi tega Bosanci naenkrat začeli počutiti ogrožene, v šoli so se pojavljali 

konflikti: Bosanci izginite v Bosno! V meni se je dogodil obrat, da sem razmišljal: zakaj bi se 

sploh počutil manjvrednega, če sem Bosanec? Zato sem se odločil, da bom musliman brez 

sramu in brez skrivanja.« 

 

Š. Kalčić (2005) se je pogovarjala z muslimani, ki so se odločili upoštevati verske predpise. 

Opazila je, da gre za mlade ljudi (stare med 20 in 40 let), ki so v islamski identiteti videli 

oziroma našli pravo »rešitev«. Med pogovorom o islamu so pogosto navajali ajete in hadise, 

kar kaže na njihovo doslednost pri izvajanju religioznih praks. Zatrdili so ji, da spoštujejo in 

opravljajo temeljne dolžnosti islama9, izogibajo se rokovanju z nasprotnim spolom, ženske 

nosijo naglavno ruto, priskrbijo si halal obroke (živila, ki jih predpisuje sveta knjiga) itd. 

Zaključimo lahko, da sta jim Kur'an in sunna ponujala jasne napotke za življenje, tudi pri 

identificiranju samih sebe. Na ta način so si v slovenski družbi zagotovili varnost in oporo.  

 

Da ne razmišljajo vsi muslimani enako, je Š. Kalčić ugotovila (prav tam), ko je spoznala še tisto 

skupino ljudi, ki zaradi razširjene islamofobije v družbi, vero prikriva oz. je ne prakticira. 

Ženske v tej skupini se ne pokrivajo (razen, ko gredo v mesdžid). Eden izmed mladeničev je 

dejal (prav tam, str. 207): »Sprašuješ, po čem sem musliman? Jaz sem musliman, ker imam to 

v genih. Moji starši so muslimani in zato sem jaz musliman. Kulturno sem musliman, vera me 

povezuje v kulturno skupnost muslimanov, moja nacionalnost pa je Bošnjak. Zdaj pa, kako jaz 

to izvajam, je pa spet nekaj drugega. Meni ni treba bit skoz v džamiji, da sem musliman ...«. 

 
9 Temeljne dolžnosti islama sem naštela v poglavju 1. 
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Njihov islam je močno zasidran v bosanski tradiciji s tem pa ostaja neopazen in 

»neproblematičen« za širšo družbo. Menijo, da se tudi drugi muslimani ne bi smeli izpostavljati.  

 

Do podobnih ugotovitev je prišla T. Gašparević (2012). V svoji diplomski nalogi Muslimani v 

Sloveniji med strpnostjo in diskriminacijo je zapisala izjavo enega izmed mladeničev islamske 

veroizpovedi, ki ji je pojasnil (prav tam, str. 30), da se: »ne moreš tu iti nekega Arabca in še 

bolj opozarjati nase, da že na daleč takoj vsi vidijo kdo si ... že tako nas imajo za teroriste ...«. 

Oser idr. (2006) pojasnjujejo, da lahko isto religijo verniki razumejo ali interpretirajo drugače. 

Dejstvo je, da pomemben del religioznosti sestavljajo religijske prakse, obredi ter obiskovanje 

verskih institucij, a nekateri se imajo za vernike, četudi ne prakticirajo verskih praks oz. nimajo 

stika z versko institucijo. 
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3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK Z MUSLIMANSKIM 

OZADJEM 

 

3.1 VZGOJA OTROK V ISLAMU 

 

Pomembno vodilo pri islamski vzgoji otrok sta Kur'an in sunna. Poslanec Muhammed je nekoč 

dejal: »Oče ne more dati svojim otrokom lepšega darila, kot da jim podari lepo vzgojo.« (Porić, 

2015, str. 56) Gre za hadis, ki ga islamski učenjaki navajajo praktično v vseh nagovorih, 

predavanjih, strokovnih knjigah ter člankih, ki govorijo o tej temi. 

 

Če želimo podrobneje pojasniti, kaj pravzaprav pomeni »lepa vzgoja«, ne moremo mimo 

verzov iz Kur'ana, ki govorijo o Lukmanu in njegovem sinu. Pri analizi verzov si bomo 

pomagali s članki S. Gul Waseem, ki so objavljeni na spletni strani The Productive Muslim 

company. Avtorica je 31. kur'ansko poglavje »Luqman« predstavila in povzela v šestih člankih. 

Najprej je pojasnila, kdo je bil Lukman, zatem je razdelila kur'ansko poglavje v posamezne 

sklope ter predstavila vzgojne smernice.  

 

Po navedbah večine islamskih učenjakov (v Gul Waseem, 2014a) je bil Lukman moder človek 

in ne poslanec. Bil je etiopski suženj, opravljal pa je delo tesarja. Muslimani verujejo, da jim 

želi Allah v Kur'anu (z navajanjem Lukmanovih vzgojnih smernic) pokazati, s kakšno vzgojo 

je Zadovoljen.  

 

V nadaljevanju citiram kur'anske verze oz. stavke iz poglavja Luqman (Spoznaj Kur'an, b. d.): 

‒ »In ko je Lukman svetoval svojemu sinu, mu je rekel: »O sin moj, ne jemlji si za boga 

koga drugega poleg Allaha. Širk je zares velikanska krivica.« (31:13) 

‒ »O sin moj, karkoli je dobrega ali zla, težkega kot gorčično zrno, pa naj bo v skali, v 

nebesih ali v zemlji, bo Allah to prinesel. Allah je resnično Blag, je Poznavalec vsega.« 

(31:16) 

‒ »O sin moj, vestno opravljaj molitev, zapoveduj, da se dela dobro, odvračaj od zla ter 

potrpi pri tem, kar te doleti. To so zagotovo stvari, ki zahtevajo odločnost.« (31:17) 

‒ »In ne obračaj obraza od ljudi v preziru in ne hodi prevzetno po Zemlji. Allah zares ne 

mara nobenega bahača niti tistega, ki se ošabno razkazuje.« (31:18) 
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‒ »In bodi zmeren v hoji ter znižaj svoj glas, kajti najgrši glas je resnično oslov glas.« 

(31:19) 

 

Iz kur'anskih verzov lahko razberemo, da je izogibanje širka prva stvar, ki jo je Lukman 

svetoval svojemu sinu. Izraz »širk« sem v magistrski nalogi že omenila ter ga na kratko opisala 

kot čaščenje drugih stvari ali bitij. Terminološka razlaga pravi, da gre za enačenje nekoga z 

Allahom v tistem, kar je tipično le zanj. Poznamo dve vrsti širka: mali in velik širk. Glavna 

razlika med njima je ta, da izvršitelj velikega širka izstopi iz vere ter uniči vsa svoja dejanja. 

Primeri velikega širka so: žrtvovanje živali v imenu nekoga drugega namesto Allaha, čaščenje 

verskih avtoritet (poslancev, učenjakov, duhovnikov), iskanje pomoči pri nečem, kar je zmožen 

storiti le Allah itd. V mali širk uvrščamo manjše oblike pretvarjanja, vraževerje itd. (El-Havil, 

2014) 

 

S. Gul Waseem (2014b) pojasnjuje, da je Lukman s svojo modrostjo razumel resnost tega 

vprašanja, zato je bil to prvi nasvet, ki ga je dal svojemu sinu. Pravi, da je tevhid 10 

najpomembnejši steber islama ter da so starši tisti, ki so dolžni gojiti in negovati to prepričanje 

pri svojih otrocih. Najprej kar verniki naučijo svoje otroke, je, da spoznajo in vzljubijo Allaha, 

da častijo samo njega (ne druga lažna božanstva, kot so: kipi, živali, naravni pojavi, talismani 

itd.) Znanje in razumevanje otrok o tevhidu starši dosežejo s pripovedovanjem o Allahu, o 

stvareh, ki jih je dal, z branjem zgodb in pravljic o njegovih poslancih, s poslušanjem recitacij 

Kur'ana, s pogovori o čudežih v naravi itd. Otroci si sprva poskušajo zapomniti osnovne stvari, 

kot so šehadet (pričevanje vere), prvo poglavje iz Kur'ana (El-Fatiha, ki je sestavljena iz 7 

verzov), različne molitve itd. Avtorica (prav tam) opozarja, da morajo starši pri podajanju 

verskih vsebin upoštevati starost otrok ter njihove zmožnosti. Pomagajo si lahko z različnimi 

videoposnetki, pravljicami in drugimi viri, ki so otrokom bolj blizu. 

 

Med 13. in 16. verzom govori Allah o skrbi za starše (v Gul Waseem, 2015a): »In človeku smo 

zapovedali (lep odnos) do svojih staršev. Njegova mati ga nosi in med nosečnostjo je šibka, po 

dveh letih pa ga odstavi11. Zahvaljuj se Meni in svojim staršem; k Meni je končni povratek.« 

Podobno zapoved najdemo v kur'anskem poglavju Al-Isra' (prav tam): »Tvoj Gospod ukazuje, 

da samo njega obožujete in bodite dobri do staršev. Če eden od njiju ali oba dočakata starost 

 
10 Tj. prepričanje, da je samo Allah vreden čaščenja in zanikanje vseh drugih božanstev. 

11 Preneha dojiti. 
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pri tebi, jima ne reci niti: »Uh!« in ne povzdiguj glasu, temveč ju nadvse spoštljivo ogovarjaj! 

Bodi pozoren in ponižen pred njima! Reci: »Gospod moj, usmili se ju! Ko sem bil otrok, sta me 

negovala!« Odnos do starejših se oblikuje že v zgodnjem otroštvu. Otroci posnemajo starše, 

zato je pomembno, da so prav oni tisti, ki se s svojim odnosom do starejših trudijo biti čim 

boljši zgled. 

 

Pri izražanju hvaležnosti gre za to, da se verniki osredotočajo na tisto, kar imajo in ne na tisto, 

česar nimajo. S. Gul Waseem (prav tam) navaja nekaj raziskav, ki kažejo na to, da so hvaležni 

otroci bolj srečni, bolj optimistični, z nižjimi stopnjami stresa oz. depresije. Ugotovitve (prav 

tam) poveže z verzom iz Kur'ana, kjer Allah pravi: »Če boste hvaležni, vam bom dal, sigurno, 

še več.« Doda, da je treba otroke vsakodnevno spodbujati pri dobrih dejanjih ter jim razložiti, 

da bodo zanje nagrajeni. Starši jih lahko vključijo v dobrodelne akcije, kjer delijo svoje igrače 

s tistimi otroci, ki jih nimajo (Gul Waseem, 2014b). 

 

V 16. verzu poglavja Luqman piše, da je Allah Poznavalec vsega, kar je dobro ali slabo (četudi 

v velikosti gorčičnega zrna) in da za vse sledi nagrada ali kazen. Lukman seveda s tem opozarja 

sina na sodni dan. Muslimani verujejo, da bodo takrat vsi odgovarjali za svoja dejanja (slaba 

ali dobra, javna ali tajna, majhna ali velika). Prepričani so, da čez življenje vsa njihova dela 

zapisujejo Božji angeli. To prepričanje prenašajo tudi na svoje otroke. Učijo jih, kako iskati 

Allahovo odpuščanje vsakokrat, ko naredijo nekaj, kar ni zaželeno. Avtorica (v Gul Waseem, 

2015b) pravi, da je pomembno, da se starši z otroki pogovorijo: zakaj določeno delo ni ustrezno, 

kakšne so posledice, na kakšen način se naslednjič temu izogniti itd. Čarobne besede, kot so 

»oprosti« ali »žal mi je« morajo znati uporabiti tudi starši. Včasih je to težko, a s tem otroke 

naučijo, kako priznati in popraviti napako.  

 

Če napako naredijo drugi, je pomembno, da znajo odpuščati (prav tam). Eden izmed hadisov 

pravi: »Tistemu, ki ni milosten do drugih, milost ne bo izkazana.« Podoben hadis (v Porić, 2015, 

str. 77) govori o nekem človeku, ki je prišel k Allahovem poslancu Muhammedu in mu rekel: 

»O, Allahov poslanec, prekolni mnogobožce!« na kar mu je poslanec odgovoril: »Jaz nisem 

poslan, da bi preklinjal druge, poslan sem kot milost človeštvu.«  

 

Iz 17. verza lahko razberemo, da je pri verski vzgoji izrednega pomena molitev. Dnevne molitve 

starši postopno uvajajo pri sedmih letih, bolj obvezujoče pa postanejo od trenutka, ko otrok 

dopolni deset let. V kur'anskem poglavju »Ta-ha«, v 132. verzu je zapisano: »Zapovej svoji 
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družini molitev in bodi vztrajen pri tem!« (Osnove islama, b. d.) Tistim staršem, ki redno 

opravljajo dnevne molitve, se pogosto zgodi, da njihovi malčki v času molitev stopijo zraven 

in ponavljajo njihove gibe. Pri uvajanju dnevnih molitev so zato zelo dobrodošle igre, kvizi, 

rekviziti, učenje kratkih odlomkov Kur'ana (že pred sedmim letom, kar bo olajšalo kasnejše 

opravljanje molitev), nagrade kot motivacija itd. (Gul Waseem, 2015c) 

 

V naslednjih verzih Lukman omenja potrpežljivost. Avtorica (prav tam) trdi, da je to ena izmed 

stvari, ki se jo otroci naučijo skozi molitev. Pravi, da je življenje polno vzponov in padcev, ki 

jih ne moremo uspešno prebroditi brez Allahove pomoči, zatem odločnosti ter potrpežljivosti. 

Starši so lahko otrokom odličen vzor skozi vsakodnevne situacije (npr. če so v gneči na cesti 

ali v dolgih čakalnih vrstah, pri tem pa so potrpežljivi). 

 

Zadnji verzi govorijo o skromnosti. S. Gul Waseem (2015d) pravi, da bi morali starši otrokom 

čim več brati o poslancu Muhammedu ter njegovi osebnosti. Četudi je bil poslanec, je bil zelo 

skromen. Pogosto je poudarjal, da je »samo človek«, od muslimanov pa je zahteval, naj častijo 

samo Allaha in ne njega ali katerega koli od njegovih prijateljev.  

 

Naj za konec (na kratko) povzamemo in poudarimo islamske vzgojne smernice, ki smo jih našli 

v kur'anskem poglavju »Luqman«, omenja pa jih (v svojih člankih) tudi avtorica S. Gul 

Waseem: 

1. Seznaniti otroka z islamom ter mu predstaviti Allaha na način, da Ga vzljubi.  

2. Postopoma vključevati otroka v verske prakse.  

3. Vzgojiti otroka tako, da bo z leti (misli se na polnoletnost) prevzel odgovornost, 

opravljal temeljne dolžnosti vere ter (dosledno) častil Allaha. 

4. Privzgojiti moralne vrednote, kot so: resnicoljubnost, pravičnost, poštenost, odločnost, 

hvaležnost, potrpežljivost, solidarnost, skrb za šibkejše ter skromnost. 

 

3.1.1 »Mekteb« oziroma verouk 

 

Tako v javnem, kot v zasebnem življenju je izpovedovanje vere svobodno. To določa 41. člen 

slovenske Ustave (1991), ki pravi, da imajo starši pravico »da v skladu s svojim prepričanjem 

zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in 

moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, 

verske in druge opredelitve ali prepričanja.« V zadnjem stavku vidimo, da se pravica staršev 
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sčasoma umakne pravici otrok. Otrok se lahko sam versko opredeli, ko je dovolj star oz. zrel. 

Zanimivo, da starostne meje zakon izrecno ne določa. Prehod naj bi bil odvisen od (zrelosti) 

posameznega otroka. 

 

K. Mihelčič (2005) je v svoji diplomski nalogi Religiozne vsebine v osnovnošolskem 

kurikulumu raziskovala, na kakšen način muslimani v Sloveniji prenašajo svoja verska 

prepričanja na lastne otroke. Skozi intervju z g. Porićem je ugotovila, da lahko otroci z 

muslimanskim ozadjem obiskujejo mekteb. Mekteb oz. verouk se izvaja v mesdžidih in traja 

približno 1–2 šolski uri na teden. Program je neobvezen. Organiziran je za osnovnošolce in 

srednješolce, izvajajo pa ga imami, ki imajo status veroučitelja. Cilj mekteba je, da otroci 

spoznajo Allaha ter islam kot religijo. Nadalje se učijo še molitve v arabskem jeziku. Porić 

(prav tam) ocenjuje, da so predšolski otroci za mekteb premajhni, a dodaja, da nekaj teh otrok 

vseeno pride na verouk s starejšimi sorojenci. Pri pouku poslušajo, sodelujejo ter se seznanijo 

z vsebino programa. Po Porićevih navedbah (prav tam) je leta 2004 verouk obiskovalo 2039 

otrok, število vpisanih pa z leti še narašča. 

 

Od staršev je odvisno, na kakšen način (če sploh) bodo prenašali verska prepričanja na svoje 

otroke. Nekateri versko vzgojo popolnoma zanemarijo, saj se jim ne zdi pomembna. Želijo si, 

da se njihov otrok versko opredeli šele, ko bo polnoleten oz. ko bo pripravljen. Drugi čutijo 

nemoč na tem področju. Ocenjujejo, da nimajo dovolj znanja, zato vso versko vzgojo prepustijo 

verskim institucijam. Tretja skupina pripisuje verski vzgoji velik pomen. Nanjo gledajo kot na 

poslanstvo, zato redno sodelujejo z verskimi institucijami oz. njihovimi predstavniki 

(Sociologija religije, 2018). 

 

Pašić (v Nežmah, 2004) je takole opisal versko vzgojo, ki jo je bil deležen: »Mati nas je doma 

učila poglavja iz Kur'ana, ki smo jih rabili pri molitvah, nismo jedli svinjskega mesa, pili 

alkohola. Toda to je bilo skrito le znotraj družine. Generacija naših staršev je bila z islamskega 

stališča skoraj uničena. Šele osamosvojitev Slovenije, predvsem pa vojna v Bosni je prinesla 

paradoks, da so otroci po verouku prišli domov in starše začeli učiti o islamu.« Ko se je Š. 

Kalčić (2005, str. 216) pogovarjala z eno izmed Bošnjakinj, ji je ta zaupala: »Mene je mama 

vedno učila, da moram bit muslimanka, ampak v srcu, ne pa da to kažem na vn.« V teh in 

podobnih izjavah je mogoče zaznati strah Bošnjakov pred tem, kako bodo sprejeti med 

nemuslimanskim prebivalstvom v Sloveniji. To se seveda odraža tudi v načinu prakticiranja 

vere (javno ali zasebno).  
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Osredkar (2013) trdi, da slovenska družba teži k temu, da bi vero naredila zasebno in skrito. Pri 

tem ne gre zgolj za človekov odnos do Boga, temveč tudi versko izražanje. Z ločevanjem 

javnega in zasebnega življenja na področju religije - prej ali slej - pridemo do situacije, ko 

religiozne ustanove postanejo manj pomembne ali celo izrinjene iz javnega življenja. Vernik 

takrat spremeni svoje verske prakse, verskega prepričanja pa v javnosti več ne izraža. Lukova 

(v Gašparević, 2012) opozarja, da življenje v skladu s kulturno-etnično dediščino seveda ni 

odvisno samo od družbenih okoliščin, temveč tudi od individualnih. 

 

3.2 ZAKONSKA UREDITEV KONFESIONALNE DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH 

VRTCIH/ŠOLAH 

 

Kodelja (2005) pravi, da morajo biti javne šole dostopne vsem otrokom, ne glede na njihovo 

veroizpoved. Prav tako ne smejo preprečevati staršem opravljanja njihove vzgojne vloge ter 

prenašanja vrednot ali religioznih prepričanj. Komac (2007) trdi, da je ohranjanje kulturne, 

jezikovne in verske identitete zagotovljeno (v 61. in 62. členu slovenske Ustave) s tako 

imenovanim rudimentarnim modelom zaščite manjšin. Pri izvajanju programov se mora 

upoštevati tudi 7. člen Ustave (URS, 1991), ki pravi, da so verske skupnosti enakopravne. To 

pomeni, da ne sme biti nobena verska skupnost diskriminirana ali privilegirana.  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek, 1995) je opredelila javno šolstvo kot laično. Laične 

šole, kot take, ne smejo biti pod vplivom političnih strank, cerkva niti drugih ideologij. Enako 

velja za vrtce. Znotraj vrtčevskega programa (ki se izvaja kot javna služba) sta izločena tako 

verouk kot tudi konfesionalni verski pouk.  

 

Da so država in verske skupnosti ločene, je zapisano v 7. členu Ustave Republike Slovenije 

(1991). To načelo sicer ne preprečuje verskim skupnostim opravljanja dejavnosti na različnih 

področjih družbenega življenja. Sem uvrščamo vzgojne, dobrodelne, socialne, zdravstvene in 

gospodarske dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike 

Slovenije. Versko delovanje je tako mogoče v zasebnih vrtcih/šolah ali pa (v izjemnih primerih) 

v prostorih javnih šol, če v lokalni skupnosti ni drugih ustreznih prostorov (ZOFVI, 1996, 72. 

člen). Tudi v tem primeru se mora verouk izvajati striktno izven rednega programa ali pouka 

(Čepar, 2008).  
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Šolarji (v javnih šolah) se lahko v zadnjem triletju odločijo za izbirni predmet verstva in etika 

(pomembno je poudariti, da gre za predmet nekonfesionalnega verskega pouka). V sklopu 

predmeta učenci pridobijo osnovne informacije o vseh religijah. Vsebina predmeta naj bi se 

povezovala s kulturo, strpnostjo in multikulturalnostjo, učenci pa naj bi spoznali, da verstva 

niso le sistemi verovanj, temveč so pojav, ki daje identiteto določenemu narodu ter vpliva na 

celotno podobo neke kulture (Bartolj in Celestina, v Globokar, 2010). Predmet lahko razumemo 

tudi kot prostor komunikacije, ki raziskuje in podaja informacije na način: »Kako drugi vidijo 

in izražajo svojo vero?« oz. »Kako to počnem jaz?«, pri tem pa se oblikuje družba, v kateri smo 

lahko brez strahu različni (Jäggle in Polak, prav tam). Štuhec (prav tam) vidi velik problem v 

tem, da (načeloma) izbirni predmet verstva in etika vodijo sociologi religije, ki o veri ne povedo 

skoraj ničesar pozitivnega. Tudi sodobnih spoznanj o religijskih vprašanjih ne upoštevajo. 

Dodaja, da bi morali Katoliški, Evangelistični ali Pravoslavni cerkvi, Islamski skupnosti idr. 

zagotoviti pravico, da predvsem sami govorijo o sebi in svojem delu. Avtorji (prav tam) 

ocenjujejo, da zaradi te ovire predmet ni zaživel. Zanj se odloči zelo malo otrok, večina pa 

ostane brez osnovnega znanja o verovanju, svetovnih religijah ter njihovih običajih.  

 

Poglejmo, kako je s področjem religije in verskimi potrebami v vrtcu. V Kurikulu za vrtce 

(1999, str. 8) je zapisano, da je treba: »pri stiku s starši spoštovati zasebno sfero družin, njihovo 

kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade, običaje, 

dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva podatkov.« V poglavju 3.2 piše, 

da je pri načrtovanju ter izvajanju samih dejavnosti potrebno: »upoštevati skupinske razlike 

(glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor itn.) in ustvarjati pogoje za njihovo 

izražanje.« Starši so tisti, ki se morajo vseeno zavedati mej soodločanja in ne smejo posegati v 

strokovnost institucije (prav tam, str. 13). V naslednjih odstavkih sem poskušala prikazati oz. 

predstaviti, kako se to sodelovanje in usklajevanje izražata v praksi. 

 

Nemalokrat se zgodi, da se vrtčevske dejavnosti, storitve in vsebine prepletejo s področjem 

religije. Pri vključevanju otrok v vsakodnevne dejavnosti so potrebne: posebna pozornost, 

strokovnost ter senzibilnost vzgojitelja, da prepozna posebno (versko) potrebo, stisko ali 

nelagodje. Treba je zagotoviti poseben prostor (»skrivnostni kotiček«), kamor se lahko otrok 

(če tako želi) umakne (prav tam).  

 

Med dejavnosti s področja družbe uvrščamo (prav tam): spoznavanje sebe in drugih, 

spoznavanje lastne in tuje kulture, različnih življenjskih navad, tradicij, praznikov itd. 
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Medkulturna vzgoja v vrtcu omogoča, da se otroci, ki pripadajo drugačnim kulturnim 

skupinam, vključijo v prevladujočo kulturo. Tem otrokom se morata zagotoviti tako razvoj kot 

nadgrajevanje lastne kulture. Pomembno je, da odrastejo v demokratične osebe, ki bodo 

spoštovale drugačne kulturne skupine (Sedmak in Ženko, 2010). Vzgojitelji so tisti, ki se 

morajo zavedati, da so otrokom za zgled. Če želijo doseči učinke medkulturne vzgoje, je zelo 

pomembno, da se zavedajo različnih identitet, kultur ter da sami spoštujejo drugačnost 

(Smolnikar, 2010). 

 

Kot konkreten primer dejavnosti (za otroke od 3. do 6. leta starosti) Kurikulum za vrtce (1999, 

str. 35) navaja »seznanjanje otrok s cerkvijo«. Glede praznikov velja pravilo, ki pravi, da se v 

javnih vrtcih praznujejo le tisti prazniki, ki so skupni vsem otrokom (državni prazniki). Ostale 

(verske) praznike, kot sta velika noč ali božič, lahko strokovni delavci izvedejo oz. predstavijo 

otrokom na način, ki bo sprejemljiv za vse otroke.  

 

Poglejmo, kako je z vrtčevsko prehrano oz. posebnimi dietami. Zakon o šolski prehrani (2013) 

določa, da dietne obroke v okviru dodatne ponudbe organizira šola (v skladu s svojimi 

zmožnostmi). V priporočilih za medicinsko indicirane diete (Avčin idr., 2018, str. 1), ki so bila 

obravnavana in sprejeta na sestanku Združenja za pediatrijo SZD, je zapisano, da »v zadnjem 

času zaznavamo problem večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko 

utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno 

breme za vzgojno-izobraževalne zavode.« Dodajajo, da vzgojno-izobraževalni zavodi niso 

dolžni zagotoviti medicinsko neutemeljenih diet na podlagi verskih ali drugih osebnih 

prepričanj staršev. Ta priporočila so seveda kontradiktorna Kurikulu za vrtce (1999), ki pravi, 

da morajo strokovni delavci upoštevati posebne prehranjevalne navade družin. Na podlagi teh 

podatkov lahko zaključimo, da so starši, ki zahtevajo posebno dieto na podlagi lastnih verskih 

prepričanj, odvisni od »dobre volje« strokovnih delavcev. 
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3.3 MUSLIMANI IN NJIHOVE VERSKE POTREBE ZNOTRAJ SLOVENSKIH 

JAVNIH VRTCEV/ŠOL 

 

»Zlasti v časih, ko vsakdo vidi le svoj »vrtiček«, vse drugo pa je hudo sporno, pristransko in 

diskriminatorno. Podpiramo na primer priznavanje pravic, vendar ne, če manjšine živijo blizu 

nas in so morda celo naši sosedje. Takrat nas zna motiti prav vse. Strpnost in širino kažemo, 

če vemo, da nas ne zadeva, vsaj ne neposredno. Vedno znamo s prstom pokazati na kršitelje 

naših pravic, sami pa jih seveda lahko kršimo drugim. Vedno najdemo odgovor za svoje 

ravnanje.« 

V. Nussdorfer (2017), nekdanja varuhinja človekovih pravic 

 

Zgoraj navedena izjava je odziv nekdanje varuhinje človekovih pravic na blagoslov 

novomeškega škofa ob odprtju slovenske javne šole in vrtca. Varuhinja je v kolumni dejala, da 

bi lahko šlo za kršitev 7. člena Ustave, ki določa, da so država in verske skupnosti ločene. 

Dejanje prav tako ni bilo v skladu z 72. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, saj ta prepoveduje izvajanje konfesionalnih dejavnosti v javnih vrtcih/šolah. 

Nadalje je navedla primer iz Nemčije, kjer so obnovljene šole blagoslovili predstavniki treh 

verskih skupnosti. Blagoslov kot tak pa je bil dovoljen, saj so to želeli tisti, ki jim je šola 

namenjena (otroci in njihovi starši). Odvetnica Šikovec Ušaj (prav tam) se z njenim stališčem 

ni strinjala, zato je v tvitu zapisala: »Nussdorferca meni, da blagoslov šole pomeni kršitev 

človekovih pravic, prilagajanje jedilnika muslimanom pa njihovo uresničevanje.«  

 

V raziskavi o diskriminaciji muslimanov na verskem področju, ki jo je pri nas (v sklopu 

diplomske naloge) izvedla N. Šturm (2015), je bila diskriminacija do muslimanov najbolj 

izrazita na področju verskih potreb. Rezultati raziskave so pokazali, da je problematika halal 

prehrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah še vedno ne dokončana zgodba. Tudi Porić 

(2018) je izpostavil ta problem in pojasnil, da starši islamske veroizpovedi svojim otrokom v 

javnih šolah/vrtcih težko zagotovijo prehrano v skladu z islamskimi predpisi. To lahko uredijo 

le tam, kjer so učitelji razumevajoči, večina pa te možnosti ne dopušča. Vse več staršev se zato 

obrača po pomoč na IS, a predstavniki te skupnosti trdijo, da trenutno ne najdejo prave rešitve. 

Menijo, da bo v prihodnosti problem še precej aktualen.  

 

Podobno navaja tudi J. Malenšek (2016). V sklopu diplomske naloge (Odnos vzgojiteljev in 

učiteljev 1. razreda osnovne šole do medkulturnosti) je raziskovala, kakšen odnos imajo 

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/avtor/29
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vzgojitelji oz. učitelji 1. razreda OŠ do verskih potreb in posebnih dejavnosti. Ugotovila je, da 

je več kot pol anketiranih proti temu, da bi otroci v vrtcu/šoli imeli obrok, ki bi bil v skladu z 

njihovo vero. Povedali so še, da bi otrokom dovolili, da predstavijo svojo vero, a so bili v 

primerjavi z ostalimi kulturami, do islamske najbolj nestrpni.  

 

Poglejmo, kako je z verskimi prazniki. Kljub laični ureditvi države Zakon o praznikih in dela 

prostih dnevih v Republiki Sloveniji (1991) med državne praznike uvršča 1. november (vsi 

sveti). Kot dela proste dneve razglaša: velikonočno nedeljo in ponedeljek, veliko noč, binkoštno 

nedeljo, Marijino vnebovzetje, dan reformacije ter božič. Vidimo, da gre načeloma za verske 

praznike Evangelistične ali Rimskokatoliške cerkve (Kalčić, 2007). Ker islamskih praznikov 

država ne priznava, se morajo muslimani na tem področju znajti po svoje. V času praznikov 

(ramadanski bajram, kurban bajram) morajo starši za svoje šoloobvezne otroke pisati opravičila 

ter si izmišljevati razloge za proste dneve (Šturm, 2015). V. Bajt (2008) pojasnjuje, da se 

muslimani zavedajo, da živijo v večinsko katoliški državi, da ne oporekajo javnemu 

praznovanju krščanskih praznikov, vseeno pa opozarjajo, da bi bilo pravično, da bi tudi oni 

dobili vsaj dva prosta dneva za praznovanje bajrama. 

 

Dovolj zgovoren primer (o verski neenakopravnosti in nestrpnosti) je tudi primer dveh študentk 

oz. praktikantk, ki sta v javnem vrtcu (vrtcu Mengeš, enota Gobica) opravljali praktično 

usposabljanje. Obe sta nosili naglavno ruto, kar je močno zmotilo tamkajšnje starše. Takoj so 

se pritožili ravnateljici ge. Mateji Hribar Sicherl. Celo mediji so poročali o »neobičajnih 

obiskovalkah vrtca«. Ravnateljica je v izjavi za Nova24TV (Ž. K., 2016) pojasnila, da vrtec 

Mengeš deluje v skladu z zakonodajo, da sta dekleti tja prišli iz ene od vzgojiteljskih 

izobraževalnih ustanov, da sta tam zgolj na praksi ter da se urita za poklic vzgojitelja.  

 

3.4 STRATEGIJE USTANAVLJANJA PREDŠOLSKIH PROGRAMOV, 

ODDELKOV IN/ALI USTANOV 

 

V Sloveniji sta verski pouk in verska vzgoja lahko del rednega predmetnika/programa v 

zasebnih vrtcih ali šolah. Verouk se lahko izvaja tudi v prostorih javnih šol, vendar le v izjemnih 

primerih (izven rednega programa), ko v lokalni skupnosti ni drugih ustreznih prostorov. 

Podatki kažejo, da v državi trenutno deluje 20 katoliških vrtcev, 2 katoliški OŠ, 4 katoliške 

gimnazije ter Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Katoliško šolstvo, b. d.) 

Druga največja verska skupnost pri nas - IS - lastnih šol in vrtcev nima. V 8. členu Sporazuma 
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o pravnem položaju IS v Republiki Sloveniji (2007) je sicer zapisano, da imajo pravico do 

ustanavljanja izobraževalnih in vzgojnih ustanov. V ta okvir sodi tudi svobodno izvrševanje 

izobraževalne ter vzgojne dejavnosti po lastnih statusih (v skladu z ustavnim in pravnim redom 

RS).  

 

Porić (2018) pojasnjuje, da njihova skupnost že ima delovno skupino, ki se ukvarja in razmišlja 

o lastni šoli oz. izobraževalnem programu, vendar ideja kljub temu še ni zaživela. Trenutno so 

bolj okupirani z izgradnjo džamije ter zbiranjem sredstev. Dodaja, da šola kot taka ne bo odprta 

samo za muslimane, temveč za vse tiste, ki se bodo želeli vpisati. 

 

V naslednjih podpoglavjih sem predstavila, na kakšen način se z verskimi potrebami soočajo 

starši islamske veroizpovedi v tujini. Raziskovala sem, kako rešujejo tovrstne težave ter kakšne 

strategije ustanavljanja predšolskih programov, oddelkov in/ali ustanov so razvili. 

 

3.4.1 Izvajanje islamskih verskih vsebin in upoštevanje verskih potreb v okviru javnih 

vrtcev/šol 

 

V smernicah za šole z muslimanskimi učenci (Guidance for schools with Muslim pupils, b.d.) 

so strokovnjaki iz Velike Britanije izpostavili razna področja kurikuluma, ki niso usklajena z 

verskimi pravili, npr. glasba (ki naj ne bi vključevala igranja na instrumente), likovna umetnost 

(izdelovanje kipov), ples (druženje starejših dečkov in deklic), spolna vzgoja, športne aktivnosti 

(npr. plavanje) itd. Navajajo, da starši sicer nimajo zakonske pravice, s katero bi lahko zahtevali 

umik svojih otrok pri teh vsebinah, vseeno pa jim nudijo razne kompromise, skozi katere lažje 

in bolje sodelujejo. Učitelji se npr. izogibajo spodbujanju muslimanskih učencev pri petju 

božičnih pesmi, pri izdelovanju tridimenzionalnih podob ljudi ali živali (prepoved o 

izdelovanju kipcev je namreč prišla prek izrekov poslanca Muhammeda), otroci pa sodelujejo 

pri (zanje) sprejemljivih oblikah umetnosti (npr. kaligrafija, tekstilna umetnost, keramično 

steklo, obdelava lesa, krajinske slike in risbe, arhitektura itd.) Deklice lahko nosijo naglavno 

ruto (če tako želijo), tudi daljša krila, ki so ohlapna različica šolske uniforme. S strani šole je 

prepovedan nikab (zakrivanje obraza). Priporočljivo je, da se šolski izleti ne izvajajo ob petkih, 

ko gredo starejši dečki na petkovo molitev. Enako velja za opravljanje plavalnega tečaja v času 

ramadana (mesec posta). Spoštuje in odobri se vsaka prošnja za odsotnost otrok ob 

muslimanskih praznikih (pozivajo sicer k temu, da naj otroci ne bi bili odsotni od rednega pouka 

več kot en dan). Kar se tiče halal prehrane je ponudba odvisna od zmožnosti kadra ter 
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finančnega stanja šole. Nekateri nudijo vegetarijanske jedi, drugi pa otrokom priskrbijo halal 

obroke. 

 

Tudi profesor na Univerzi v Illinoisu, g. Yunus (2015), je zbral in zapisal nekaj praktičnih 

predlogov za učitelje, ki poučujejo otroke muslimanskih priseljencev. V samem uvodu je 

navedel osnovne informacije o islamu in muslimanih v ZDA. Zatem je v več sklopov razvrstil 

predloge za učitelje. V sklopu prehranjevalnih navad muslimanov, je opozoril na haram/halal 

prehrano. Med halal (dovoljena) živila je uvrstil živila rastlinskega izvora ter morsko hrano, 

med haram (prepovedana) živila pa svinjino in vse, kar vsebuje živalske masti, želatino (oz. 

druge primesi) ter kri, mrhovino in alkohol. Dotaknil se je tudi šolskega kurikuluma oz. šolskih 

dejavnosti. Pravi, da se morajo učitelji zavedati, da imajo nekateri starši zadržke do glasbenih 

inštrumentov ali izdelovanja kipcev (ker jih štejejo med idole). Opozarja, da se lahko zgodi, da 

se otrok z muslimanskim ozadjem tekom rednega programa ne bo želel dotakniti psa, saj ga 

muslimani nimajo za domačega ljubljenčka. Glede oblačil naj bi v šoli dopuščali možnost 

nošenja daljših rokavov (npr. pri športni vzgoji) ter nošenje naglavne rute pri deklicah. Otrokom 

naj bi se med odmori omogočilo izvajanje molilnih praks. Opozarja še na zadržke staršev do 

praznovanja praznikov, ki niso v skladu z njihovimi prepričanji. Če je praznovanje vezano za 

neki program, predlaga dodatno-vzporedno dejavnost. Pojasnjuje, da post v mesecu ramadanu 

ni predpisan za mlajše otroke, a če se odločijo slediti starše v postu, se jim to ne sme 

prepovedati. 

 

Izvajanje (islamskih) verskih vsebin 

 

Med balkanskimi državami ima BiH najdaljši, najbolj strukturiran in najbolj dinamičen 

program islamske vzgoje, ki zajema vse ravni izobraževanja. Z izvajanjem konfesionalne 

verske vzgoje v javnih šolah so začeli v začetku devetdesetih. Vse do danes je verski pouk (ki 

se izvaja kot izbirni predmet, 1–2 uri na teden) enakovreden ostalim predmetom. V javnih vrtcih 

so verske vsebine predvidene za drugo starostno obdobje. Gre za izbirno dejavnost, ki traja 

približno 30 minut na teden. Za tiste otroke, ki se ne udeležujejo verske vzgoje, je organizirana 

vzporedna dejavnost (Isanović Hadžiomerović, 2017). 
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Islamski verski program za predšolske otroke je sestavila IS v BiH. V program so zapisali 

naslednje cilje (Omerdić, 2009): 

− Z ustreznimi metodami in vsebinami otrok spozna temeljne verske pojme, kot so: islam, 

vera, Bog, Božji poslanec, Kur'an, dova (molitev) itd. 

− Otrok se nauči pravil lepega vedenja (primeren pozdrav, medsebojna komunikacija, 

spoštovanje drugih, sodelovanje, druženje, iskrenost itd.) 

− Otrok razvije ustrezen (aktiven) odnos znotraj družine, v vrtcu ter širši skupnosti. 

− Otrok se seznani z verskimi objekti. 

− Otrok se seznani z versko tradicijo in navadami v času verskih praznikov. 

− Otrok razvije samostojnost in samozavest ter se vključi v okolje, v katerem živi. 

 

Tudi na Hrvaškem je verski pouk/verska vzgoja v javnih vrtcih/šolah nekaj povsem 

normalnega. Leta 1990 so v dveh zagrebških javnih vrtcih uvedli versko vzgojo za otroke 

drugega starostnega obdobja. Leta 2010 je v državi delovalo 435 javnih vrtcev, od tega jih je 

295 izvajalo program verske vzgoje. Verska vzgoja je omogočena tudi manjšim verskim 

skupnostim (Vidov, 2015). Žal, več podatkov o izvajanju islamskih verskih vsebin znotraj 

hrvaških javnih vrtcev nisem zasledila. 

 

V Avstriji so na institucionalni ravni država in verske skupnosti ločene. Kljub temu velja 

pravilo, da so lahko v učilnicah določeni verski simboli (npr. križ), če je večina učencev 

pripadnikov te religije. Učni načrt verske vzgoje pripravijo verske skupnosti. Tisti otroci, ki 

niso vpisani k verouku, obiskujejo predmet etika. Ko dopolnijo 14 let, se lahko sami odločijo, 

kateri predmet bodo obiskovali (Turel, 2014). Medeni (2013, v Danish Shakeel, 2018) navaja, 

da je uvedba islamskega verskega pouka v avstrijskih javnih šolah, zmanjšala povpraševanje 

islamskih staršev po zasebnih islamskih šolah. 

 

V Franciji, Estoniji, Bolgariji, na Češkem in Madžarskem se konfesionalni verski pouk lahko 

izvaja le izven obveznega programa (v Franciji kot zasebni pojav - zasebni vrtec/šola). V Belgiji 

so otrokom ponudili izbiro med verskim poukom uradno priznanih religij ter etiko. Zaradi 

nezainteresiranosti (do obeh predmetov) je vlada prepustila odločitev o izvajanju posamezni 

osnovni šoli (Turel, 2014). Podatki kažejo, da je 40 % muslimanskih otrok obiskovalo islamski 

verski pouk (Danish Shakeel, 2018). 
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Iz zgoraj navedenega je jasno, da mora biti oblika verske vzgoje v javnih vrtcih/šolah v skladu 

z zakonodajo določene države, samo izvajanje pa je odvisno od različnih dejavnikov (Turel, 

2014):  

− ustavna načela,  

− model oz. odnos med državo in verskimi skupnostmi,  

− prevladujoča religija (morebitni privilegiji),  

− status (priznavanje) manjšinskih verskih skupnosti,  

− organizacija verske vzgoje ali pouka (znotraj/izven rednega programa),  

− potreba po izvajanju verskih vsebin (zainteresiranost otrok, staršev),  

− pravica otrok do verske svobode (starostna meja, ki jo določi država),  

− financiranje,  

− verska izobrazba veroučiteljev itd. 

 

3.4.2 Poseben – ločen oddelek muslimanskih otrok znotraj javnih vrtcev/šol 

 

Podatkov o posebnem - ločenem oddelku muslimanskih otrok znotraj javnih vrtcev/šol nisem 

zasledila. Našla sem zanimiv članek, ki govori o potrebi staršev po ustanovitvi posebnega – 

ločenega oddelka krščanskih otrok znotraj hrvaškega javnega vrtca. Menim, da lahko s pomočjo 

tega članka naredimo vzporednico z našo tematiko.  

 

Za začetek poglejmo, katere pomanjkljivosti ločenega oddelka so v članku izpostavili Vidov 

idr. (v Vidov, 2015). B. Milan Mustač, ravnateljica vrtca Dubrovnik, je najprej pojasnila (prav 

tam), da so versko vzgojo (kot izbirno dejavnost) začeli v vrtcu izvajati šele takrat, ko je 23 

staršev predlagalo ustanovitev ločenega oddelka krščanskih otrok znotraj javnega vrtca. 

Ravnateljica, ki se sicer uvršča med vernike, trdi, da takšna delitev otrok ni primerna. Verska 

vzgoja (ki so jo v vrtcu začeli izvajati leta 2013) ni isto kot verouk, pravi. Gre za seznanjanje 

otrok z vero skozi igro, biblijske pripovedi itd. Meni, da so predšolski otroci za verouk 

premajhni ter da je dovolj že to, da se v javnih vrtcih praznujejo krščanski prazniki. Starši se z 

njo niso strinjali. Vztrajali so, da bi jim vrtec (z ustanovitvijo takšnega programa) pomagal pri 

verski vzgoji otrok. 

 

Na delitev otrok v javnem vrtcu so se takrat pritožili tudi predstavniki manjšinskih verskih 

skupnosti. Muftija Ševko Omerbašić je dejal (prav tam), da bi bila takšna delitev (»ta je kristjan, 
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ta je musliman«) preprosto smešna in neprimerna. Tudi V. Mihoković Puhovski (prav tam) je 

dejala, da bi takšna delitev privedla do diskriminacije ter delitev na »mi-oni«. Otroci bi prej ali 

slej razvili občutek, da je določena skupina privilegirana, ostale pa »drugačne«, manjvredne. 

Po njenem mnenju je za tiste starše (ki so predlagali ustanovitev posebnega oddelka) najboljša 

izbira zasebni verski vrtec. 

 

3.4.3 Otroci z muslimanskim ozadjem v zasebnih katoliških vrtcih/šolah 

 

V Franciji je situacija nekoliko bolj specifična. Deklice, ki so nosile naglavne rute, so imele v 

javnih šolah precej težav. Zakon je od njih zahteval, da naglavno ruto ob vstopu v šolske 

prostore snamejo. Ker je bila tožba za starše predraga izbira, so številni otroke izpisali iz javnih 

šol ter jih vpisali v zasebne katoliške šole. Pravijo, da tam težav ni bilo. Raziskave kažejo 

(Fetzer in Soper, 2005, v Pašić, 2006), da v Marseillu deluje devet zasebnih katoliških šol, ki 

jih obiskuje več kot 90 % učencev z muslimanskim ozadjem (med njimi tudi deklice z 

naglavnimi rutami). 

 

Nekaj podobnega se dogaja v VB. Skoraj neverjeten se zdi podatek, da naj bi v več kot tridesetih 

katoliških šolah, otroci z muslimanskim ozadjem presegli število krščanskih otrok (Turner, 

2017). Glavni šolski (cerkveni) uradnik g. Genders (prav tam) pojasnjuje, da muslimanske 

družine gledajo na zasebne katoliške šole kot na institucije, ki resno obravnavajo njihova verska 

prepričanja oz. potrebe, njihovim otrokom pa omogočijo tako duhovni kot akademski razvoj. 

Trdi, da starši islamske veroizpovedi ne želijo ločiti svojih otrok od širše skupnosti. Ravno 

nasprotno. Želijo si jih vključiti v družbo ter seznaniti z otroki drugih religij.  

 

Ko sem prišla do teh podatkov, sem bila izredno presenečena. Zanimalo me je, kako je s tem 

pri nas. Glede na to, da se v magistrski nalogi zanimam za potrebe staršev po ustanavljanju 

islamskega vrtca, sem se osredotočila na predšolsko obdobje. Najprej sem poiskala seznam 

katoliških vrtcev. Našla sem ga na spletni strani »Katoliško šolstvo-spletno središče« (Katoliško 

šolstvo, b. d.) pod rubriko »vrtci«. Tam je zapisano, da imamo v državi 20 katoliških vrtcev. Ti 

naj bi predstavljali skoraj četrtino vseh zasebnih vrtcev. Nekatere med njimi vodijo redovne 

ustanove, drugi so župnijski, tretji pa ne sodijo ne v prvo ne v drugo skupino. V večini izvajajo 

kurikulum za vrtce (z elementi verske vzgoje) ter ostale programe (npr. montessori). 
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Na omenjeni spletni strani sem poiskala kontaktne osebe ter jim zastavila vprašanje. Zanimalo 

me je koliko otrok (če sploh) z muslimanskim ozadjem obiskuje njihove vrtce. El. pošto sem 

poslala 14. 1. 2019 (na 19 el. naslovov) in pridobila 11 odgovorov. Ugotovila sem, da je 

vključevanje otrok z muslimanskim ozadjem v katoliške institucije prisotno tudi pri nas (sicer 

ne v tolikšnem številu kot v tujini). Iz sedmih vrtcev so mi odgovorili, da njihovega vrtca ne 

obiskujejo otroci z muslimanskim ozadjem (iz dveh vrtcev so dodali, da so jih obiskovali v 

preteklosti - tudi do 5 otrok na šolsko leto!) Trenutno imajo le v enem katoliškem vrtcu dečka 

z muslimanskim ozadjem. Ob tem so zapisali, da so veseli in ponosni na dejstvo, da so odprti 

za sprejemanje različnosti ter da mu (v dogovoru s starši) nudijo posebno prehrano. Iz ostalih 

treh vrtcev so odgovorili, da ne morejo odgovoriti na zastavljeno vprašanje, saj da staršev ne 

sprašujejo po verski pripadnosti.  

 

3.4.4 Ustanavljanje zasebnih islamskih vrtcev/šol 

 

Muslimani, ki živijo na Zahodu, so si prizadevali ohraniti islamsko vero z ustanovitvijo lastnih 

institucij. V posameznih državah (VB, Nizozemska itd.) imajo svoje mošeje, zasebne šole, 

vrtce, pokopališča, televizijske in radijske postaje (Dwyer in Meyer, 1995).  

 

Poglejmo, kako je z delovanjem zasebnih islamskih šol v posameznih državah. 
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Slika 1: Delovanje zasebnih islamskih šol na Zahodu 

Država Zasebna islamska šola 
(javna) finančna 

pomoč s strani države 

(javna) finančna pomoč 

pri izobraževanju 

učiteljev 

    

Avstrija ✓  ✓  ✓  

Nemčija ✓  ✓  ✓  

Nizozemska  ✓  ✓  ✓  

Belgija ✓  ✓   

Avstralija ✓  ✓   

Danska ✓  ✓   

Švedska ✓  ✓   

VB  

Španija 

Srbija 
Hrvaška 

Makedonija 

Finska 
Kanada 

Francija 

Norveška 
ZDA 

✓  

✓  

✓  
✓  

✓  

 
✓  

✓  

✓  
✓  

✓   

✓  

✓  

Opomba: Islamske države ter države, kjer muslimani predstavljajo versko večino (npr. BiH), so bile izločene. 

Vir: Danish Shakeel, 2018. 

 

Slika 1 kaže, da na Finskem ne deluje niti ena zasebna islamska šola (islamski verski pouk se 

sicer izvaja v javnih šolah). Nadalje vidimo, da imajo muslimani za ustanavljanje lastnih šol, 

najboljše pogoje v Avstriji, Nemčiji ter na Nizozemskem (Danish Shakeel, 2018). Tamkajšnje 

vlade financirajo islamske šole ter omogočajo izobraževanje in usposabljanje učiteljev. V 

Avstriji deluje 7 zasebnih islamskih šol, na Nizozemskem pa jih je bilo (do leta 2005) 41. 

 

Izmed tistih, ki so raziskovali glavne motive staršev za ustanovitev islamskih zasebnih šol, sta 

bila Shadid in van Konningsveld (1992). Na Nizozemskem so bile želje staršev predvsem, da 

se osebnost otrok kulturno in religijsko oblikuje v islamskem duhu. Zapisali so, da so se otroci 

v nemuslimanskih šolah premalo naučili o svoji religiji. Ta od učencev zahteva skromnost, 

nošenje verskih oblačil, uživanje določene hrane itd. Zaskrbljeni so bili tudi glede prostorov za 

spoštovanje religije, halal prehrane ter možnosti nošenja naglavnih rut pri deklicah.  

 

Islamske šole so v VB, ZDA, Kanadi, na Švedskem in Nizozemskem prisotne že desetletja. Na 

državni ravni so pri samem vrhu. Imajo kakovostne programe, tudi učenci dosegajo zelo dobre 

rezultate (Cvitković, 2011). Po navedbah Pašića (2009) so najboljši pogoji v VB. Tam so 
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pozitivno usmerjeni do verskega izobraževanja (tako v javnih kot v zasebnih šolah). Dejstvo, 

da so imeli muslimani do leta 2009 kar 108 islamskih šol, pove veliko. Vse te šole država 

priznava, nekatere pa celo sofinancira iz državnega proračuna. Najbolj cenjena islamska šola v 

VB je »ISLAMIA«. Šola ima visoke izobraževalne standarde, otroci pa se učijo v angleščini 

in arabščini (Cvitković, 2011). Fetzer in Soper (2005, v Pašić, 2006) navedeta še primer 

islamske OŠ (za deklice) v Bradfordu. Leta 2002 je šola dosegla najboljše rezultate v celem 

mestu. Starši islamske veroizpovedi pravijo, da otroke v verske šole pošiljajo predvsem zaradi 

podajanja učne snovi v islamski atmosferi. Med slabe plati teh šol uvrščajo visoke šolnine, ki 

si jih večina ne more privoščiti ter dejstvo, da so njihovi otroci izolirani od nemuslimanske 

okolice (Ramadan, 2004).  

 

IS na Hrvaškem je svoj prvi islamski vrtec odprla leta 2008 (Mujadžević 2014, v Isanović 

Hadžiomerović, 2017). V Nemčiji (v Münchnu) je bila prva islamska šola odprta leta 1981. Čez 

8 let so odprli še drugo (v Berlinu). Poleg islamskih šol imajo v državi še veliko islamskih 

vrtcev (Cvitković, 2011). V nadaljevanju bom predstavila nemški vrtec »HALIMA«. 

 

Islamski vrtec Halima je eden izmed prvih tovrstnih institucij v Nemčiji. Pred Halimo naj bi 

v državi delovala le dva islamska vrtca. Direktor Mesut Palanci, ki je vrtec odprl okoli leta 

1999, pravi, da se je ideja o islamskem vrtcu rodila že prej, in sicer leta 1993. Vsa ta leta se je 

boril s predsodki in razmišljal o konceptu vrtca. Ni vedel, kako in na kakšen način naj ga napiše. 

Prišel je na idejo in prevzel koncept katoliških vrtcev. Na določenih mestih je preprosto namesto 

imena Jezus, zapisal ime poslanca Muhammeda. Koncept kot tak je bil sprejet, državi pa je 

moral zagotoviti le to, da bo islam zavzel majhen del programa. Poudaril je, da so kot institucija 

odprti za vse veroizpovedi ter da obžaluje, da se v vrtec ni vključilo večje število otrok 

krščanske veroizpovedi (Steudel in Jung-Grimm, 2014). 

 

Glavni cilj ustanavljanja vrtca Halima je bil ohranjanje islamske tradicije. Starši islamske 

veroizpovedi so imeli slabe izkušnje z ostalimi (javnimi) vrtci. Svojim otrokom niso mogli 

zagotoviti prehrane v skladu z islamskimi predpisi. Vrtec Halima obiskuje 22 otrok, starih od 

3–6 let. Njihovi starši so različnih narodnosti, zato se v vrtcu (tako otroci, starši kot zaposleni) 

sporazumevajo v turščini, arabščini in nemščini. Vzgojiteljici Seyma in Mirela sta sicer 

turškega in bosanskega rodu, a odlično govorita nemški jezik. Direktor Mesut pravi, da je 

Seymo zaposlil predvsem zaradi naglavne rute, ki jo Seyma nosi. Predvideva, da je v javnih 
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vrtcih nihče ne bi zaposlil, zato svojo odločitev uvršča med ukrepe pozitivne diskriminacije 

(prav tam). 

 

Ker je bilo ob odprtju vrtca veliko več prijav kot prostih mest, so že naslednje leto načrtovali 

nov oddelek. Direktor (prav tam) opaža in pojasnjuje, da so v preteklosti muslimani svoje otroke 

pošiljali v vrtec precej pozno, zdaj pa si vse več mamic želi delati ter vpisati otroke v vrtec (že) 

pri enem letu. Pravi, da bo prav zaradi te potrebe nov oddelek sprejel otroke prvega starostnega 

obdobja. 

 

Pomanjkljivosti islamskega zasebnega oddelka ter kritična analiza segregacijskih tendenc  

 

Tuji kritiki (v Danish Shakeel, 2018) imajo pomisleke glede ustanavljanja zasebnih islamskih 

šol (predvsem z vidika socialne vključenosti). Menijo, da gre za šole, ki vodijo do družbene 

nestrpnosti, segregacije, slabših učnih rezultatov, celo terorizma. Trdijo, da so islamske šole 

slabo povezane s političnimi ter upravnimi organi držav, kar se izraža skozi zapiranje le-teh. 

Pojasnjujejo, da je treba najprej natančno opredeliti, ali gre za ustanavljanje islamskega 

(verskega) ali muslimanskega (kulturnega) oddelka. Namreč, islamski starši se razlikujejo v 

načinu izražanju svoje religije. Nekateri dajejo prednost ohranjanju kulturnih običajev pred 

temeljnimi verskimi predpisi. Kritiki menijo, da bi bila takšna šola (ki ni natančno opredeljena) 

le ena od številnih, ki vsiljuje bodisi kulturne običaje bodisi verske predpise. 

 

Predsednik islamskega raziskovalnega inštituta v Birminghamu, g. Butt (v Pašić, 2006, str. 42) 

pravi: »Ko želimo imeti svoje šole (kot jih imajo druge verske skupnosti), nam vlada govori, da 

bi to vodilo k segregaciji in ustvarilo mentaliteto geta. V resnici je vlada getoizirala islam.« 

Zagovorniki islamskih šol (v Danish Shakeel, 2018) pravijo, da je ustanavljanje islamskih šol 

posledica nezadovoljstva staršev s tradicionalnim sistemom javnih šol. Trdijo, da islamske šole 

dobro pripravijo posameznika na integracijo v širšo družbo, otroci pa kasneje razumejo tako 

verske kot demokratične vrednote. Raziskava (Zine, 2007, v Danish Shakeel, 2018) je pokazala, 

da učenci, ki obiskujejo islamske verske šole, izven šole ohranjajo stike z nemuslimanskimi 

prijatelji. Kar se tiče kulturnih razlik med samimi muslimani, pravijo, da so te šole »prizorišče 

sociokulturnega ohranjanja ter nadgrajevanja v skladu z domačim okoljem« (prav tam, str. 7). 

Enotni so glede monoteizma, kar predstavlja steber njihove religije. Dejavnik, ki ga nedvomno 

in pogosto poudarjajo verski učenjaki, je občutek enotnosti in pripadnosti ummi (svetovni 

islamski skupnosti). Kakršna koli diskriminacija na podlagi rase ali etnične pripadnosti je v 



31 

islamu strogo prepovedana. O tem govori verz iz Kur'ana (»Verniki so bratje.«) pa tudi sunna. 

Na zadnjem romanju v Mekko je poslanec Muhammed dejal (v Pašić, 2013, str. 114): »Arabec 

ni boljši od Nearabca in Nearabec ni boljši od Arabca. Belec ni boljši od črnca in črnec ni 

boljši od belca. Pred Bogom ste vsi enaki, razlikujete se le v bogaboječnosti.« 

 

Dodaten problem pri vključevanju otrok v zasebne islamske vrtce/šole je nizek socialno-

ekonomski status staršev islamske veroizpovedi (Danish Shakeel, 2018). Ramadan (2004) 

pravi, da si številni starši teh šol zaradi visokih šolnin ne morejo privoščiti. Pri nas je 100 % 

financiranje zasebnih šol veljalo med letoma 1996 in 1999. Z vsakim letom so novoustanovljene 

šole v slabšem položaju. Starši so tisti, ki morajo finančno pokriti velik del stroškov, ki se tiče 

šolanja njihovih otrok. Prav tako niso upravičeni do posebnih olajšav pri davčni napovedi 

(Turel, 2014). 

 

V nadaljevanju (v empiričnem delu magistrske naloge) sem raziskovala potrebe staršev po 

ustanovitvi islamskega vrtca v Sloveniji. Zanimalo me je tudi njihovo mnenje o prednostih in 

pomanjkljivostih takšnega vrtca. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Kodelja (2005) pravi, da morajo biti javne šole dostopne vsem otrokom ne glede na njihovo 

veroizpoved. Prav tako ne smejo preprečevati staršem opravljanja njihove vzgojne vloge ter 

prenašanja vrednot ali religioznih prepričanj. Pri izvajanju programov ne sme biti nobena 

verska skupnost diskriminirana ali privilegirana.  

 

Na kakšen način najučinkoviteje sodelovati s starši druge veroizpovedi, je že vrsto let tema 

diskusije. Jasno je, da se morajo starši zavedati mej soodločanja in ne smejo posegati v 

strokovnost institucije. Ob vsem navedenem se porajajo nekatera ključna vprašanja: prvič, ali 

so starši islamske veroizpovedi, ki imajo otroke v slovenskih javnih vrtcih, prepuščeni sami 

sebi (iščejo rešitve po svoje; si priskrbijo lažna zdravniška potrdila in opravičila pri 

uveljavljanju posebne/dietne prehrane za otroke ipd.); drugič, ali se morajo popolnoma 

prilagoditi vrtčevskemu sistemu ter se odpovedati svojim prepričanjem (asimilacija); tretjič, ali 

je za nekatere edina prava pot ustanavljanje lastnega vrtca (tveganje separacije oz. segregacije); 

in četrtič: ali je mogoče zagotoviti integracijo utemeljeno na spoštovanju različnih prepričanj 

in (verskih) praks znotraj sistema javnih vrtcev; na kakšen način naj se preobrazijo vrtci, in 

kako naj ravnajo starši? 
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5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Magistrska raziskava odgovarja na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− Kakšne izkušnje imajo starši islamske veroizpovedi s kakovostjo in z vsebino vrtcev pri 

nas v Sloveniji? S kakšnimi težavami se srečujejo v povezavi s svojimi verskimi 

prepričanji (o halal prehrani, praznovanju določenih praznikov, izvajanju določenih 

področij kurikuluma, ki niso v skladu s predpisi islama itd.)? 

− Kakšne izkušnje (v povezavi z veroizpovedjo) želijo, da imajo njihovi otroci v vrtcu? 

− Kakšne strategije ustanavljanja predšolskih programov, oddelkov in/ali ustanov 

predlagajo starši islamske veroizpovedi? 

− Izhajajoč iz težav (s katerimi se predvidoma srečujejo) kakšne rešitve predlagajo v 

okviru vključenosti otrok v javne/laične vrtce? 

− Kakšno je mnenje staršev o prednostih in pomanjkljivostih islamskega vrtca? 
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6 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Raziskava temelji na deskriptivni metodi. Uporabila sem kombinacijo kvalitativnega in 

kvantitativnega raziskovanja.  

 

6.1 VZOREC 

 

Uporabila sem metodo namenskega vzorčenja. Spletni vprašalnik so izpolnjevali starši 

predšolskih otrok ter starši tistih otrok, ki so vrtec obiskovali v časovnem obdobju od leta 2013 

do 2018. Gre za 68 pripadnikov islamske veroizpovedi z različnih koncev Slovenije. 

 

Zaradi vzorca, manjšega od 100 je izračunavanje odstotnih deležev zgolj informativno.  

 

Tabela 1: Demografski podatki anketiranih 

  N % 

Spol 

Moški 15 22,06 % 

Ženski 53 77,94 % 

Skupaj 68 100 % 

Starost 

do 20 let 0 0 % 

21–30 let 16 23,50 % 

31–40 let 43 63,20 % 

nad 40 let 9 13,20 % 

Skupaj 68 100 % 

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Večina je bila ženskega spola (77,94 %). Moški oz. očetje so predstavljali 22,06 %.  

 

63,20 % anketiranih se je uvrstilo v starostno skupino 31–40 let, 23,50 % v 21–30 let ter 13,20% 

nad 40 let.  

 

Poleg vprašalnika sem izvedla še dva poglobljena (individualna) intervjuja s prijateljicama 

islamske veroizpovedi. Zaradi razumevanja širšega konteksta izražanja njunih verskih potreb 
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sem ju v nadaljevanju predstavila. Pri tem sem (zaradi anonimnosti) uporabila kratice M1 in 

M2 (mama1 in mama2).  

 

M1: je rojena v Sloveniji. Njena mati je slovenskega rodu, oče pa je Bošnjak. Spada v starostno 

skupino od 31–40 let in ima dva sinova. Zaradi anonimnosti sem ju v raziskavi poimenovala 

Muhammed in Ubejde. Muhammed je star 9 let, Ubejde pa 6.  

 

M2: je rojena v BiH. Tudi njeni starši so bosanskega rodu. Spada v starostno skupino od 31–

40 let. V Slovenijo se je preselila pred devetimi leti. Ima sina Saida (izmišljeno ime), ki je star 

9 let. 

 

6.2 UPORABLJENE TEHNIKE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

V šolskem letu 2018/19 sem izdelala strukturiran spletni vprašalnik. Objavljen je bil 20. 12. 

2018 na spletni strani MojaAnketa.si. Starši so na vprašanja lahko odgovarjali do 19. 2. 2019. 

Za pomoč pri delitvi sem prosila znance islamske veroizpovedi. Povezavo do vprašalnika sem 

jim poslala po el. pošti ter mobilnem telefonu, povezava pa je bila objavljena tudi na različnih 

spletnih portalih (Facebook). 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj (odprtega in zaprtega tipa), ki so se nanašala na 

zadovoljstvo staršev s ponudbo programov predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih; na njihove 

dosedanje izkušnje glede spoštovanja islamske veroizpovedi ter potrebo po novem programu z 

versko vsebino. V samem uvodu sem se anketirancem predstavila, jih seznanila z raziskavo ter 

podala navodila za reševanje vprašalnika. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na podatke o otroku 

(regija, kjer obiskuje vrtec; starost, ko je bil prvič vključen v vrtec itd.) V drugem sklopu sem 

starše vprašala po verskih predpisih, ki zadevajo otroka. Zanimalo me je, na kakšen način 

prenašajo svoja verska prepričanja na lastne otroke (če sploh) ter kako se to odraža v vrtcu (ali 

imajo posebne zahteve oz. prošnje glede vrtčevskih dejavnosti, praznovanj in prehrane). Tretji 

sklop je zajemal vprašanja, ki so se nanašala na njihove predloge za ustanavljanje posebnih 

predšolskih programov/oddelkov ali ustanov.  

 

Poleg vprašalnikov sem izvedla še dva poglobljena polstrukturirana (individualna) 

intervjuja s pripadnicama islamske veroizpovedi. Po telefonu sem se dogovorila za termin in 

vnaprej pripravila okvirna vprašanja. Na začetku intervjujev sem postavila podobna vprašanja 
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kot v prvem sklopu vprašalnika, le da sem tu imela možnost dodatnih podvprašanj 

(podvprašanja, so bila odvisna od odgovorov intervjuvane osebe). V drugem sklopu sem se 

osredinila predvsem na njune izkušnje z vključevanjem otrok v javne vrtce, vprašala sem ju po 

glavnih razlogih za vpis otrok v vrtec, seznanila sem se z ovirami, ki sta jih doživeli pri 

sodelovanju z vzgojitelji, zanimali pa so me tudi njuni predlogi glede načrtovanja in izvedbe 

vzgojno-izobraževalnega programa (na način, ki bo v skladu z njunim verskim prepričanjem). 

Zadnje vprašanje se je nanašalo na prednosti ter pomanjkljivosti, ki jih vidita pri ustanavljanju 

lastnega vrtca z versko vsebino. 

 

Intervju z M1 sem opravila 26. 1. 2019 (pri njej doma), z M2 pa 10. 2. 2019 (pri meni doma). 

Prvi intervju je trajal približno 26 minut, drugi pa okoli 35 minut. Z dovoljenjem sem oba 

pogovora posnela ter ju prepisala. Obema sem zapisan pogovor poslala na elektronski naslov 

ter jima s tem omogočila, da odgovore dopolnita ali spremenita.  

 

Pri obeh uporabljenih tehnikah je bila zagotovljena popolna anonimnost.  

 

6.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Kvantitativna obdelava podatkov je potekala na ravni deskriptivne statistike ter uporabi 

osnovne deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk. Rezultate sem predstavila s pomočjo 

programov Microsoft Word in Microsoft Excel v obliki tabel in grafov. 

 

Pri kvalitativni obdelavi sem uporabila odprto kodiranje. Odgovore sem pozorno prebrala, 

podčrtala pomembne izjave ter jim določila enote kodiranja. V nadaljevanju sem jih 

interpretirala in povezovala s teoretičnimi izhodišči ter rezultati kvantitativne raziskave. 
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7 REZULTATI RAZISKAVE 

 

7.1 OTROCI Z MUSLIMANSKIM OZADJEM V SLOVENSKIH VRTCIH 

 

Tabela 2: Podatki o vrtcih, ki so jih obiskovali otroci anketiranih staršev 

  n % 

Vrsta/program vrtca 

Javni vrtec 66 97,10 % 

Zasebni vrtec s 

koncesijo 
2 2,90 % 

Zasebni vrtec brez 

koncesije 
0 0 % 

Skupaj 68 100 % 

Regija 

Osrednjeslovenska 40 58,80 % 

Gorenjska 12 17,60 % 

Podravska 11 16,20 % 

Koroška 4 5,90 % 

Zasavska 1 1,50 % 

Skupaj 68 100 % 

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež  

 

Otroci anketiranih staršev obiskujejo (so obiskovali) vrtce v osrednjeslovenski (58,80 %), 

gorenjski (17,60 %), podravski (16,20 %), koroški (5,90 %) ter zasavski regiji (1 otrok).  

 

Večinoma gre za javne vrtce (97,10 %). Le dva otroka sta (bila) vpisana v zasebni vrtec s 

koncesijo.  

 

Muhammed in Ubejde, sinova M1, sta obiskovala javni vrtec v osrednjeslovenski regiji 

(Muhammed 2 leti nazaj, Ubejde pa prejšnje vrtčevsko leto). Tudi Said, sin M2, je obiskoval 

javni vrtec (v osrednjeslovenski regiji), in sicer 2 leti nazaj. 
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Starost otrok pri vpisu 

 

Zanimalo me je kdaj (pri katerih letih) so starši islamske veroizpovedi prvič vključili svoje 

otroke v program slovenskih vrtcev.  

 

Slika 2: Starost otrok pri vstopu v vrtec 

 

 

Slika 1 kaže na to, da je bilo največ otrok vključenih pri 1 letu (35,30 %). Sledijo tisti, ki so v 

vrtec vstopili pri dveh letih (25 %), pri treh (10,30 %), štirih (4,40 %) ter petih (2,90 %). Pri 

tistih starših, ki imajo več otrok (takšnih je bilo 15), prevladuje odgovor »pri enem letu« ali 

»pri dveh letih«. Med njimi je bilo šest oseb, ki so svoje otroke poslali v vrtec po tretjem letu 

(eden izmed otrok je bil v vrtec vključen celo pri šestih). 

 

M1 pojasnjuje, da je oba otroka v vrtec vpisala (dokaj) zgodaj. Prvega pri 18 mesecih, drugega 

pa pri 11 mesecih. M2 je oddala vlogo za vrtec, ko je bil njen sin star eno leto. Zaradi 

zapolnjenih kapacitet je izbrani vrtec njeno vlogo zavrnil. Naslednje leto se je zgodba ponovila. 

Njen sin je bil v vrtec vključen šele pri treh letih. 

 

Motiv za vpis 

 

M1 kot glavni cilj vpisa otrok v vrtec navaja potrebo po varstvu. Oba z možem sta bila 

zaposlena, stari starši pa jima niso mogli priskočiti na pomoč, saj so živeli na drugem koncu 

Slovenije. Ko sem M2 vprašala po glavnem cilju vpisa, je odgovorila: »Glavni cilj je bil ta, da 

bi mogoče jaz našla neko službo. To je bil glavni cilj.« Iz zapisanega lahko opazimo podobnost 
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z izjavo Palancija (v Steudel in Jung-Grimm, 2014), ki opaža, da si z leti vse več muslimank 

želi delati ter vpisati otroke v vrtec (že) pri enem letu.  

 

Med dodatne motive za vpis otrok v vrtec sta uvrstili: »navajanje otrok na samostojnost«, 

»integracija«, »učenje jezika« in »red«. Vidimo, da »prenašanja verske vzgoje« nista navedli. 

Funkcijo vrtca vidita predvsem v socializaciji otrok, integraciji ter učenju slovenščine. 

 

(Ne)vključevanje otrok z muslimanskim ozadjem v slovenske vrtce 

 

Anketirance sem vprašala, ali poznajo starše islamske veroizpovedi, ki svojih otrok ne želijo 

vpisati v slovenske vrtce (npr. zaradi tega, ker se njihovi pogledi na vzgojo razlikujejo od vzgoje 

v vrtcu).  

 

Slika 3: (Ne)vključevanje otrok z muslimanskim ozadjem v slovenske vrtce 
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Večina (72,10 %) pravi, da ne pozna primera, kjer starši islamske veroizpovedi (zaradi različnih 

pogledov na vzgojo) ne bi želeli vpisati svojih otrok v slovenske vrtce. 19 anketirancev (28 %) 

je odgovorilo, da poznajo tak primer ali celo več takih primerov.  

M1 je skozi intervju pojasnila: »Jaz imam kar nekaj kolegic ... večinoma so itak ženske doma 

pri nas in se jim zdi čist okej, če je otrok doma, zato ker ona njega usmerja tko kokr pač mi 

želimo.« Nadaljuje: »Vidim, da vse več mamic, že zaradi integracije, zaradi jezika... recimo, pri 

nas doma se je vedno govorilo oba jezika. Je pa dosti primerov, kjer ženske ne znajo slovensko 

in potem je problem za otroke, ko grejo v prvi razred in ne znajo slovensko. In potem dajo eno 

leto pred šolo otroke v vrtec, da bi se vsaj malo v bistvu jezika naučili.«  

 

Vključiti otroka pri petih letih se zdi primerno tudi s tega vidika, ker otrok takrat že zna 

pojasniti, kaj se v vrtcu dogaja, zna izpostaviti versko potrebo (versko prepričanje družine). Do 

te ugotovitve sem prišla, ko mi je M1 zaupala, da bi tudi ona svoja otroka (če bi lahko) v varstvo 

raje prepustila starim staršem. Pravi, da je to tako, ker jih v vrtcu »vzgaja nekdo, ki sigurno ne 

vzgaja po naših moralnih načelih.« Naprej pojasnjuje, da se majhen otrok ne zaveda verskih 

predpisov, ko je starejši pa je lažje: »že zna povedat, kaj želi, česa ne želi, kaj se je res dogajalo 

... se zna zase borit. On bo reku ne in bo to ne. Pa če ne vem kaj. Ko je majhen je malo težje.«  

 

M2 ne pozna takšnega primera. 

 

 

7.2 VERSKA PREPRIČANJA/PREDPISI 

 

Otrok in upoštevanje verskih predpisov 

 

Starše sem vprašala, ali se jim zdi pomembno, da njihovi otroci upoštevajo islamske verske 

predpise, ki se tičejo halal in haram stvari (na področju prehrane, preživljanja prostega časa 

itd.) 
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Slika 4: Mnenje staršev o pomembnosti upoštevanja verskih predpisov pri otrocih 

 

 

Rezultati kažejo, da se zdi večini staršev (92,60 %) pomembno, da njihovi otroci spoštujejo oz. 

upoštevajo verske predpise. Ko sem jih vprašala po argumentih, so zapisali: 

− »Za nas je vera del naše identitete. Kot muslimani, ki svojo vero jemljejo resno, 

verujemo, da so islamska načela sveta in da so starši odgovorni za islamsko vzgojo 

svojih otrok.« 

− »Zaradi verskih zakonov.« 

− »Taka so naša prepričanja.« 

− »Pomembno je, da otrok ve, od kod izvirajo njegove korenine, in da spoznava vse, kar 

je vezano za njegovo vero. Tako je tudi s hrano in pijačo. Tako kot nekateri starši svojim 

otrokom prepovedujejo sladkarije in ostalo, kar je škodljivo, tako tudi mi učimo, kaj je 

škodljivo in kaj ne. Oziroma halal in haram.« 

− »Zato, ker je pomembno, da ve, kaj je halal in kaj haram.« 

− »Zato, ker je to naš način življenja in ne želim, da ga menja izven hiše.« 

− »Da, ker SMO muslimani del družbe, plačujemo tako davke kot tudi vrtec in menim, da 

je pravično, da otrok dobi nadomestni obrok, ko je na jedilniku svinjina.« 

− »Da, zaradi vere in zdravja.« 

− »Zato, ker želim spoštovati pravila, ki jih predpisuje moja vera.« 

− »Smatram, da je to naša osnovna pravica. Islam ni le religija, ampak tudi način 

življenja.« 

− »Zato, ker je vera zelo pomembna v naši družini.« 
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− »Da, zato ker so takšna naša moralna načela.« 

− »Ker ga želim vzgojiti po islamskih predpisih.« 

− »Ker doma spoštujemo islamske predpise.« 

− »Od malega mora biti v stiku vsaj z osnovnimi pravili islama.« 

− »Nama z možem vera in izpolnjevanje verskih predpisov veliko pomenita in to želiva 

prenesti tudi na svoje otroke.« 

− »Zato ker ima vsak pravico do prakticiranja vere.« 

− »Da, zato ker želimo, da otrok odrašča v islamu.« 

− »Zato, ker mi je vera na prvem mestu.« 

− »Zato, ker je to eden od temeljev naše vere, ki se ga v naši družini trudimo spoštovati.« 

− »Vsak starš si želi za otroka najbolje in jaz kot starš ne vidim boljše vzgoje za svojega 

otroka od vzgoje po pravilih islama. Sem pa seznanjen s tem, da imamo v RS že katoliški 

vrtec. Ne vidim razloga, zakaj ne bi imeli še islamskega, pravoslavnega itd..«  

− »Ker je to del našega življenja.« 

− »Ker nam tako vera, torej Allah, dž. š., narekuje.« 

− »Enostavno, ker hočem, da se od samega začetka svojega otroštva, pa naprej v življenju, 

zaveda, kaj in kdo je.« 

− »Ker nam vera pomeni nekaj v življenju. Je temelj vsake civilizacije. Srce kulture. 

Spodbuja dobro, odvrača od slabega. Usmerja in nas uči življenja.« 

− »Da, ker želim, da moj otrok živi islam.« 

− »Zato, ker je dandanes vsega napačnega preveč.« 

− »Dobro bi bilo, če bi ljudje imeli pravico do drugačnosti, saj se ljudje razlikujemo po 

veri, videzu, okusu, karakterju ... Slovenija je zelo majhna država, konservativna, ki daje 

vtis, da bi morali muslimani in druge manjšine biti nevidni.« 

 

Med anketiranimi je 5 oseb dejalo, da se jim NE zdi pomembno, da njihovi otroci spoštujejo 

oz. upoštevajo islamske verske predpise. V nadaljevanju navajam njihove obrazložitve: 

− »Zato, ker pač ne. Pomembno je le, da ne jedo svinjskega mesa. Ali je meso, ki ga jedo 

halal ali ne, pa me ne zanima.« 

− »Ker je še premajhen, da bi vedel, kaj in kako.« 

− »Ker smo v državi, v kateri se moramo mi prilagajati. Kasneje, ko bodo to razumele, 

bomo razložili, zakaj in kako.« 

− »Naj se sami odločijo, ko odrastejo.« 
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− »Se mi ne zdi potrebno.« 

 

M1 in M2 bi lahko uvrstili v prvo skupino, torej med tiste starše, ki se jim zdi upoštevanje 

verskih predpisov zelo pomembno. M1 pravi: »Islam je naš način življenja. Nimamo mi vere 

samo za zraven, ampak jo živimo.« M2 pojasnjuje, da v veri vidi samo dobre stvari. Sebe šteje 

med vernike in želi si, da bi to nekoč postal tudi njen sin.  

 

Rezultati so potrdili navedbe iz teoretičnega dela magistrske naloge, kjer smo opisali in 

predstavili različne načine prenašanja verskih prepričanj na otroke. Starši iz prve skupine 

versko vzgojo vidijo kot poslanstvo. Njihovi odgovori/argumenti so bili vsebinsko zelo 

podobni, zato določenih nisem navajala dvakrat. Poudarjali so, da gre za versko dolžnost, 

verske predpise, način življenja, oblikovanje identitete, moralna načela, učenje vrednot, 

spoštovanje raznolikosti, njihove (starševske) pravice ter vidnost v kulturnem prostoru.  

 

Staršem iz druge skupine se ne zdi pomembno, da njihovi otroci spoštujejo oz. upoštevajo 

islamske verske predpise. Pojasnjujejo, da je temu tako zaradi širše družbe, starosti (zmožnosti) 

otrok ali individualnih prepričanj. V odgovorih svojih starševskih pravic glede verske vzgoje 

niso izpostavili (za razliko od prve skupine). Zagovarjajo možnost svobodne izbire v smislu, da 

se njihovi otroci s časom sami odločijo, kakšen način življenja bodo izbrali oz. živeli ter kateri 

religiji bodo pripadali.  

 

Načini in metode prenašanja verskih prepričanj na otroka 

 

Zanimalo me je, na kakšen način (če sploh) starši islamske veroizpovedi prenašajo svoja verska 

prepričanja na lastne otroke. Med izbrane metode sem uvrstila: zgled, verouk, molitev, 

pravljice, videovsebine, igra, pogovori, pesmi ter »drugo«. Možnih je bilo več odgovorov.  

 

Tistim, ki verskih prepričanj ne prenašajo, sem omogočila izbiro odgovora: »Ne prenašam 

verskih prepričanj na svojega otroka.«  
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Slika 5: Metode staršev pri prenašanju verskih prepričanj na otroke 

 

 

Iz slike 4 je razvidno, da so 3 osebe odgovorile, da ne prenašajo verskih prepričanj na svojega 

otroka. Tisti (večina), ki otroke seznanjajo z vero, imajo različne metode. Največ (78 %) je 

tistih, ki se z otroki o veri pogovarjajo. Sledijo metode, kot so: molitev (61,80 %), zgled 

(60,30%), verouk (39,70 %), videovsebine (27,90 %), pravljice (26,50 %), igra (19,10 %), 

pesmi (14,70 %) ter »drugo« (verski pozdrav: »Vsak obisk in odhod spodbujamo s pozdravom, 

ki temu pripada.«) 

 

M1 je pri tem vprašanju dejala: »Naši otroci že od majhnega gledajo vse ... od molitve do tega, 

kje kupujemo hrano, kaj jemo, česa ne delamo ... Naš cel način življenja je zgled in šola. V 

bistvu skupaj beremo, skupaj se učimo. Tako da... v bistvu je to naše življenje.« M2 se je 

osredotočila bolj na prehrano ter pojasnila, da Said »enostavno ve«, da doma ne jedo svinjskega 

mesa. Obe pripovedi v veliki meri uvrščamo v kategorijo zgled.  

 

Rezultati, ki smo jih dobili, se močno ujemajo s trditvami avtorice S. Gul Waseem (2014b). Ta 

je v svojih člankih pisala o islamski vzgoji, svetovala starše islamske veroizpovedi ter jih 

opozorila na ustrezne metode pri seznanjanju otrok z religijo. Na prvo mesto (kot 

najučinkovitejšo metodo) je postavila zgled, zatem učenje, ki naj bi bilo primerno oz. 

prilagojeno otrokovi starosti. Gre za preprost način seznanjanja prek metod, ki so otrokom bolj 

blizu (igre, pesmi, rekviziti, videovsebine, pravljice itd.) Izhajajoč iz ugotovitev naše raziskave, 

vidimo, da se udeleženci s svojimi otroki o islamu večinoma pogovarjajo, sledi metoda molitev 
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(kar lahko uvrstimo pod metodo »zgled«, saj predšolski otroci pri tem starše zgolj opazujejo in 

posnemajo) ter na tretjem mestu zgled.  

 

Razen M1, ki je izjavila: »njima bolj na otroški način mogoče razloživa«, lahko zaključim in 

povzamem, da starši (pri seznanjanju otrok z verskimi vsebinami) v manjši meri uporabljajo 

didaktične/učne pristope,kot so igra, pravljice, videovsebine, pesmi itd. Verska vzgoja se izvaja 

pretežno čez vsakdanje življenje (zgled, verske prakse – molitev, pogovor itd.) 

 

Rezultati, ki kažejo, da verouk obiskuje le 27 otrok, so usklajeni oz. se ujemajo s trditvijo Porića 

(v Mihelčič, 2005), ki pravi, da naj bi bili predšolski otroci za mekteb premajhni (občasno se 

ga udeležijo le tisti, ki pridejo s starejšimi sorojenci). Otroci M1 so bili npr. v mekteb oz. 

verouk, vključeni že pri treh letih, 9-letni sin M2 pa mekteba še ne obiskuje. M2 pojasnjuje, da 

ga ni vpisala prej, ker je imel težave z govorom. Pravi, da ga bo v mekteb vpisala naslednje 

šolsko leto.  

 

Glede na pridobljene rezultate bi bilo zanimivo raziskati oz. vprašati starše po argumentih za 

versko vzgojo v vrtcu. Torej, če je mekteb oz. verski pouk na spletni strani islamske skupnosti 

E. Porić (2018) definirala kot organiziran koncept in kombinacijo verskega znanja ter prakse 

za otroke od 7. do 19. leta starosti, kako si potem starši islamske veroizpovedi predstavljajo 

versko vzgojo otrok v vrtcu. Na kakšen način naj bi se le-ta izvajala? Kako naj bi upoštevala 

stopnjo njihovega razvoja ter značilnosti posameznega otroka?  

 

Njihova pričakovanja/predstave o verski vzgoji so (vsaj delno) izražene v podpoglavju 7.5 

(Prednosti ustanovitve islamskega vrtca). Nekateri starši so zapisali, da bi v tem primeru 

pričakovali, da se verska vzgoja izraža skozi seznanjanje otrok z osnovami religije (islama), 

skozi praznovanje islamskih praznikov, zavedanje sebe in drugih, skozi halal prehrano, 

prisotnost strokovnih delavcev s podobnimi prepričanji itd. (za razliko od mekteba, ki je bolj 

zahteven, šoloobvezni otroci pa se npr. učijo že molitev v arabskem jeziku). 
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7.3 PODROČJE RELIGIJE V VRTCU 

 

Otroci in zaznavanje pripadnosti različnim religijam 

 

Anketirance sem vprašala, ali se jim zdi, da otroci v vrtcu spoznajo dejstvo, da pripadajo 

različnim religijam. 

 

Slika 6: Mnenje staršev o otrokovem zaznavanju različnih religij v vrtcu 

 

 

Rezultati kažejo, da imajo starši različne izkušnje. 35,30 % anketiranih meni, da otroci v vrtcih 

spoznajo dejstvo, da pripadajo različnim religijam. Nekaj več (42,60 %) staršev se s tem ne 

strinja. Pravijo, da otroci tega v vrtcu ne zaznajo. 14,70 % jih je odgovorilo »Ne vem.« Ostali 

(7,40 %) pa so pod »drugo« zapisali:  

− »Mislim, da glede na to, da je 3,5 letnik tega še ne opaža.« 

− »V starejših skupinah.« 

− »Spoznajo, zato ker se že doma pogovarjamo predvsem o prehrani, zato hitro spoznajo 

razlike.« 

− »Niti ne.« 

− »Po moje je to v vrtcu nepotrebno.« 

 

M1 je sprva dejala, da so otroci v vrtcu premajhni in da teh razlik še ne opazijo. Kasneje, tekom 

pogovora, je svojo izjavo »spremenila«. Dodala je: »lahko vidijo recimo razlike, da mi ne 

praznujemo rojstnega dneva. Da recimo, ko je bil Dedek Mraz v vrtcu, nista šla. Ko so bili pirhi 

... « M2 pravi, da je to odvisno od tega, koliko ti otroci sploh prakticirajo vero svojih staršev. 

Meni, da so predšolski otroci še premajhni ter da opazijo samo tiste razlike, ki izstopajo (npr. 

posebna prehrana, naglavne rute, ki jih nosijo nekatere mame muslimanke itd.) 
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Po navedbah staršev njihovi (starejši) otroci že razumejo, da ljudje živimo različna življenja. 

Sposobni so razumeti, da verjamemo v različne stvari, kar se izraža skozi življenjske prakse. 

Te prakse (verski predpisi) na neki način simbolizirajo pripadnost določeni skupnosti. Podobno 

navaja Gostečnik (2006). Pravi, da otrok med 3. in 6. letom starosti pridobiva bolj realističen 

pogled na svet. Religiozno doživljanje je vse manj magično in obenem bolj kognitivno. Ko 

pride do religioznega zapleta, poišče rešitev pri avtoriteti, ki ji zaupa. 

 

Menim, da bi se o teh izkušnjah (kolikor je to možno) morali pogovarjati tudi v vrtcu. Versko 

raznolikost je otrokom najlažje predstaviti na konkretni ravni. In sicer na način, da se jim 

predstavi, da nekateri otroci ne praznujejo rojstnega dne, božiča ali bajrama itd. Lahko se jim 

navedejo in pojasnijo tudi kakšne druge prakse/običaji muslimanskih otrok. 

 

Prevladujoča religija v vrtcu 

 

Staršem sem postavila vprašanje: »Ali po vašem mnenju način življenja in učne dejavnosti v 

vrtcu dajejo prednost eni religiji pred drugimi?« 

 

Slika 7: Mnenje staršev o privilegijih določene religije v slovenskih vrtcih 

 

 

Kar 67,60 % staršev opaža, da način življenja in učne dejavnosti v slovenskih vrtcih dajejo 

prednost eni religiji pred drugimi. Pravijo, da je privilegirano krščanstvo ter da se to odraža 

skozi praznovanje verskih praznikov: 

− »Živimo v državi, kjer dominira krščanstvo. Opažam, da prednost dajejo skozi 

praznovanje njihovih praznikov.« 

− »Seveda, božič in velika noč, ampak smo v krščanski državi.« 
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− »V vrtcu, ki ga obiskuje moj otrok, je to samo med katoliškimi prazniki, drugače pa ne 

dajejo prednosti.« 

− »Večinski. Predvsem skozi kulturni program. Krščanski verski prazniki so 

komercializirani in tudi nacionalizirani. Verske potrebe otrok islamske veroizpovedi se 

premalo upoštevajo. Prepuščeni smo dobri volji vodstva oz. vzgojiteljev.« 

− »Ker praznujejo božič.« 

 

M1 privilegiranost opazi samo skozi praznovanje verskih (krščanskih) praznikov. Pravi, da s 

tem ni nič narobe: »Normalno, da se oni učijo o svojih praznikih in teh stvareh.« Med starši je 

nekdo izpostavil tudi ateizem. Ostali (približno tretjina) razlik med religijami ne vidijo. 

 

Rezultati se ujemajo s trditvijo V. Bajt (2008), ki pravi, da se muslimani v Sloveniji zavedajo, 

da živijo v večinsko katoliški državi, zato ne oporekajo javnemu praznovanju krščanskih 

praznikov. Starši ocenjujejo, da je v slovenskih vrtcih privilegirano krščanstvo (predvsem skozi 

praznovanje verskih praznikov), pri tem opozarjajo na svoje verske potrebe, ki naj bi se premalo 

upoštevale. Več o njihovih željah (glede praznovanja islamskih verskih praznikov) si lahko 

preberete na strani 56. 

 

7.4 VRTČEVSKE STORITVE OZIROMA DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z 

VERSKIMI PREPRIČANJI ANKETIRANIH STARŠEV 

 

V nadaljevanju sem naštela nekaj storitev oz. dejavnosti, ki se izvajajo v slovenskih vrtcih. 

Zanimalo me je mnenje staršev islamske veroizpovedi o tem, ali so navedene dejavnosti v 

nasprotju z njihovimi verskimi prepričanji. 
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Slika 8: Mnenje staršev o tem, ali so navedene vrtčevske storitve oz. dejavnosti v skladu z 

njihovimi verskimi prepričanji 

 

 

Rezultati kažejo, da se večina (nad 75 % anketirancev) strinja s tem, da so naslednje storitve 

oz. dejavnosti v nasprotju z njihovimi verskimi prepričanji: 

− praznovanje božiča, velike noči in svetega Valentina,  

− obisk Dedka Mraza, Miklavža in Božička,  

− izdelovanje in barvanje pirhov,  

− vrtčevska prehrana 

 

in nekaj manj (pa vseeno nad 60 % anketirancev): 

− izdelovanje lovilca sanj,  
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− izdelovanje okraskov za novoletno jelko,  

− novoletne delavnice in predstave ter 

− izdelovanje kipcev.  

 

Pri dejavnostih kot so: igranje na glasbene inštrumente, praznovanje rojstnih dni ter 

izdelovanje čestitk na materinski dan je bila večina (okoli ali pod 60 %) mnenja, da te dejavnosti 

niso v nasprotju z njihovimi verskimi prepričanji.  

 

M1 je za vse (naštete) vrtčevske dejavnosti dejala, da niso v skladu z islamom oz. njenim 

verskim prepričanjem. Podobnega mnenja je bila M2 (razen pri igranju na glasbene inštrumente 

ter izdelovanju čestitk na materinski dan). Skozi pogovor je nekoliko več pojasnjevala, kako in 

na kakšen način se je prilagodila vrtčevskemu sistemu.  

 

Kombinacija različnih odgovorov kaže na to, da isto religijo (oz. verske predpise) verniki 

(starši) razumejo/interpretirajo drugače. Večina (nad 75 % anketiranih) svoje nasprotje izraža 

skozi praznovanje krščanskih praznikov oz. temu vzporedne/povezane dejavnosti. Ostali starši 

s tem nimajo težav. Zanje lahko sklepamo, da ne čutijo posebne potrebe po spremembah 

navedenih vidikov vzgoje, dejavnosti pa ne doživljajo kot nasprotje lastni kulturi/veri (temveč 

kot del slovenske kulture in kurikula). 

 

Pristop in (ne)izpostavljanje verskih potreb 

 

Med pogovorom z M1 in M2 so se odpirala dodatna vprašanja. Dobila sem občutek, da je M1 

vzgojiteljicam (že na uvodnem sestanku) jasno in konkretno predstavila svoje verske potrebe: 

»Jaz sem šla na razgovor in vse sem jim povedala. Se pravi nisem nič ovinkarla. Lepo sem 

povedala. Pri nas tega-tega-tega-tega-tega ni. Če boste imeli nekaj od tega, mi povejte.« M2 

je bila pri tem bolj zadržana: »Ne moreš ti v tuji državi rečt to je to in to je to.« Ocenjujem, da 

je razlika v izražanju njunih verskih potreb posledica določenih/individualnih okoliščin. M1 je 

rojena v Sloveniji, seznanjena je s svojimi pravicami in bolj samozavestna pri izražanju v 

slovenskem jeziku. M2 Slovenijo še vedno zaznava kot »tujo državo« (sem se je preselila pred 

devetimi leti), z vsemi pravicami (ki jih ima) pa mogoče še ni seznanjena.  
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(Ne)udeležba otrok z muslimanskim ozadjem pri določenih vrtčevskih dejavnostih 

 

Glede na to, da ugotovitve kažejo, da so določene vrtčevske dejavnosti (po mnenju staršev) v 

nasprotju z njihovo vero, me je v nadaljevanju zanimalo, ali njihovi otroci pri teh dejavnostih 

vseeno sodelujejo. Vprašanje se je glasilo: »Ali se vaš otrok vseeno udeležuje (se je udeleževal) 

teh dejavnosti?« 

 

Slika 9: Udeležba otrok z muslimanskim ozadjem pri določenih vrtčevskih dejavnostih 

 

 

Iz slike 8 je razvidno, da je samo 9 staršev (13,20 %) odgovorilo, da njihovi otroci sodelujejo 

pri teh dejavnosti ter da s tem ni nič narobe (»Ne vem, zakaj ne bi.«). Vsi drugi (okoli 87 %) 

izražajo negativno naravnanost, in sicer na način, da njihovi otroci nekje sodelujejo - nekje ne, 

določeni otroci (takih je 6) pri dejavnostih sploh ne sodelujejo. Skrb vzbujajoče je, da je veliko 

tistih, ki ne želijo izpostaviti otroka oz. svojih verskih potreb ali pa menijo, da pri tem sploh 

nimajo (niso imeli) druge izbire (skupaj 48,60 %). 
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Tiste starše, ki so odgovorili z "Nekaterih se udeležuje, nekaterih pa ne." ali "Ne udeležuje se." 

sem prosila, naj mi opišejo, na kakšen način so to uredili. Navajam najbolj pogoste odgovore: 

− »Nismo hodili na delavnice in predstave, ki jih imajo v mesecu decembru.« 

− »Ne prinašam nič za izdelovanje kakšnih slikic, kipcev in podobno.« 

− »Ko ima rojstni dan, ga ne peljem v vrtec, niti ko so njihovi prazniki.« 

− »Če sem vedela za program, tisti dan otrok ni šel v vrtec, za pust ga ne našemim, mu 

obrazložim, zakaj ne.« 

− »Otroka nisem dal v vrtec tisti dan.« 

− »Pri rojstnih dneh in materinskem dnevu sodeluje, ker osebno ne vidim tu nič kar bi ga 

versko zmedlo, ostalo pa je povezano z verskim prepričanjem ali običaji.« 

− »Je bila odsotna.« 

− »Otroku smo razložili, da pri nas tega ni in da spoštujemo njihov način življenja, mi pa 

se tega ne bomo udeleževali.« 

− »Zaenkrat ga ne izpostavljamo, ker je premajhen in je glede na njegovo vključevanje v 

samo skupino oteženo. Doma se bomo sčasoma sproti pogovarjali, zakaj tega nimamo 

doma (recimo okraševanje jelke) v vrtcu je, doma ni. Zaenkrat nas ne sprašuje zakaj.« 

− »Otroku povemo, kaj ni dovoljeno v naši veri, večkrat ga pustimo doma.« 

− »Ne pošljem otroka tisti dan v vrtec (npr. obisk Miklavža).« 

− »Za prehrano smo se zmenili z vzgojiteljicami, da otrokom ne dajo hrano, ki vsebuje 

svinjsko meso, ali na splošno meso. Ko so njihovi prazniki se maksimalno potrudimo 

najti varstvo za otroke in jih pustimo domom (da bi se izognili srečanju z Miklavžem, 

Dedkom Mrazom, pustom, barvanju jajc in drugim krščanskim običajem.« 

− »Doma ga imam, ko so verski prazniki.« 

− »Ostali so doma, pri meni.« 

− »Z varstvom pri starih starših.« 

− »Če nisem imela druge opcije, sem jih dala v vrtec. Če sem uspela urediti varstvo so 

ostali doma.« 

− »Otrok te dni ni šel v vrtec.« 

− »Otrok je ostal doma oz. v varstvu pri starih starših.« 

 

M1 je glede izdelovanja čestitk za materinski dan pojasnila, da je svojima sinovoma najprej 

razložila »da je mamica - vsak dan mamica«, v vrtcu pa ni želela, kot pravi: »komplicirati«. 

Njeni otroci so torej na ta dan sodelovali ter izdelovali čestitke. Navedla je še primer, ko so v 
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oddelku, ki ga je obiskoval njen starejši sin, odigrali neko predstavo, pri tem pa upoštevali njene 

verske razloge/potrebe: »... On ni igral na glasbila, on je bil recimo medved. Se pravi, bil je del 

predstave, ni pa sodeloval pri stvareh, ki niso okej.« 

 

M2 mi je glede praznovanja rojstnih dni dejala: »Veš, kako ... ne prakticiramo preveč, ne 

dajemo posebne pozornosti rojstnim dnem. Ampak ker vsi otroci prinesejo neke sladice, potem 

odnesem tudi jaz.« Pri delavnicah in predstavah v mesecu decembru je njen sin sodeloval, 

čeprav (kot sama pravi) tega v domačem okolju ne prakticirajo. Sinu je pojasnila, da Dedek 

Mraz in podobni možje ne obstajajo. Vseeno ni želela, da o tem govori z drugimi otroki, ker da 

ima: »vsak pravico, da verjame v to, kar hoče in da prakticira, kar hoče.« V vrtcu je izdeloval 

tudi čestitke za materinski dan. Ko sem jo vprašala, ali je to v skladu z islamom oz. njenim 

verskim prepričanjem, je odgovorila: »Veš kako ... pol-pol. Islam dovoljuje lepe besede, da se 

izrečejo staršem, posebej mamici. Po drugi strani ... da se praznuje, tega islam ne dopušča. Da 

to praznuješ in temu pripišeš nek pomen, to ne.«  

 

Skozi intervju so bile izpostavljene še naslednje dejavnosti (ki naj ne bi bile v skladu z 

islamom): pust oz. maškare ter noč čarovnic. 

 

Naj dodam, da sem pričakovala, da bo vsaj 1 oseba (poleg M1) navedla primer, kjer 

vzgojiteljica za otroka z muslimanskim ozadjem omogoči dodatno-vzporedno dejavnost, a 

očitno ostali te izkušnje niso imeli. Večina si je uredila varstvo, otroci pa so ostali doma. 

Zanimivo bi bilo raziskati, če je kdo od teh staršev sploh kdaj poskušal z vzgojiteljem poiskati 

določen dogovor, ki bi ustrezal vsem. Za zdaj se zdi, da večina staršev ne želi biti »moteč 

dejavnik«. Raje zamolčijo svoje verske potrebe, ali pa se celo umaknejo (otroke pustijo doma). 

Druga stvar, ki bi jo bilo zanimivo preveriti, je prisotnost otrok z muslimanskim ozadjem (v 

vrtčevskih dnevnikih), predvsem v času pred prazniki, ko se izvajajo različne predstave, 

delavnice, obiski itd. 

 

(Ne)udeležba otrok z muslimanskim ozadjem pri praznovanju praznikov 

 

Pri naslednjem vprašanju: »Ali vaš otrok ostane (je ostal) doma na dan, ko se v vrtcu praznujejo 

(so se praznovali) določeni prazniki, ki niso v skladu z vašimi verskimi prepričanji?« sem se 

osredotočila na udeležbo otrok pri praznovanju praznikov, kot so božič, velika noč, novo leto 

itd. 
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Slika 10: Udeležba otrok z muslimanskim ozadjem pri praznovanju vrtčevskih praznikov 

 

 

Ponovno je le 9 oseb odgovorilo, da so (bili) njihovi otroci vključeni pri praznovanju teh 

praznikov ter da s tem ni nič narobe. Drugi so otroke pustili doma (26,50 %) ali pa so jih želeli 

pustiti, vendar niso imeli varstva (13,20 %). Največ staršev (44,10 %) se je »problema« lotilo 

tako, da so otroke odpeljali v vrtec, pred tem pa jim razložili, da to ni njihov praznik. Pod 

»drugo« sta 2 osebi zapisali: 

− »Za zdaj je še v vrtcu, ker je premajhen, ko bo starejši mu bom bodisi razložila, da to 

niso naši prazniki in ga poslala v vrtec ali pa bo ostal doma.« 

− »Ni vedno izvedljivo. Doma ostane za maškare, praznike je praviloma vedno doma. 

Decembra smo imeli že tudi rezervacijo. Kombinirano.« 

 

Naj dodam, da se mi metoda, ki jo izbere večina staršev: »odpeljem ga v vrtec, prej pa mu 

razložim, da to ni naš praznik« ne zdi primerna. Spomnim se primera, ko je 5-letni deček z 

muslimanskim ozadjem v vrtcu neprestano prekinjal vzgojitelja, ki je v sklopu dnevnega 

programa razlagal otrokom o Dedku Mrazu (kako jih opazuje, kako gleda, kaj počnejo, njihova 

dobra/slaba dejanja itd.) Deček je kar naprej ponavljal: »Jaz v to ne verjamem! To ni res.« Imela 

sem občutek, da je »razklan« med prepričanjem vzgojitelja ter prepričanjem svojih staršev. 

Dejstvo je, da otrok v vseh teh osebah vidi zgled, zato si ne znam predstavljati, kakšna zmeda 

je zavladala v njegovi glavi. Seveda tudi vzgojitelju ni bilo lahko. Pred seboj je imel otroka, ki 

je »uničeval« njegov program, »motil« ostale otroke, pri tem pa ga ni smel prepričevati v svoj 

prav - lahko bi se namreč znašel v neprijetni situaciji ob soočenju z njegovimi starši. Kako je 
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rešil situacijo? Otroka je nekaj minut preprosto ignoriral. Ko je otrok uvidel, da od vzgojitelja 

ne bo dobil odgovora, je utihnil.  

 

Primer seveda ni osamljen. Podobno je navedla M2. Njen sin je moral »napisati« oz. narekovati 

pismo za Miklavža (kaj si želi, da mu ta prinese). Ob prihodu domov je začutil nelagodje ter se 

hitel opravičevati staršem: »Mama, jaz sem njej rekel, naj to napiše, ampak jaz v to ne verjamem 

in jaz vem, da bo to meni moj babo (oče) kupil. Jaz v to ne verjamem, ampak nisem mogel to 

njej (strokovni delavki) povedat.« Ko sem M2 vprašala, kaj si misli o tem, je dejala: »Jaz se 

strinjam z njim, da je to tako naredil. Ker, veš, kako ... ne moreš ti svoja pravila postavljat 

nekomu, ki verjame totalno nasprotno. Lahko zadržiš zase.« 

 

Oba primera kažeta na to, da smo daleč od uspešnega sodelovanja med vzgojitelji in starši 

drugačne veroizpovedi, daleč od tega, da se ustvari prijeten ambient/priložnost, kjer bi starši 

brez zadrege lahko spregovorili in izpostavili svoja verska prepričanja, predvsem pa daleč od 

tega, da se otrokom z drugačnim verskim ozadjem prilagodi delo v vrtcu. V praksi je pogosto 

ignoriranje (z obeh strani), česar ne moremo sprejeti kot dolgoročno rešitev. 

 

Praznovanje islamskih praznikov v slovenskih vrtcih 

 

Poglejmo, kako je s praznovanjem islamskih praznikov v slovenskih vrtcih. Starše sem 

vprašala: »Ali je vaš otrok v vrtcu kdaj praznoval katerega od muslimanskih praznikov?« 
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Slika 11: Otroci z muslimanskim ozadjem in praznovanje islamskih praznikov v 

slovenskih vrtcih 

 

 

Slika 10 kaže, da je 48,50 % anketirancev odgovorilo, da njihovi otroci islamskega praznika v 

vrtcu »žal« nikoli niso praznovali. Izraz »žal« kaže na to, da bi si to verjetno želeli, a očitno 

obstaja neka ovira. 41,20 % je bilo takih, ki menijo, da to ni potrebno (v tem času imajo otroke 

doma). Štirje so odgovorili, da tega nikoli niso želeli izpostavljati. Pod »drugo« je ena oseba 

zapisala: »Od vključitve v vrtec še ni bilo muslimanskih praznikov, ko bodo, bo ostal tisti dan 

doma.« 

 

Le 2 osebi sta odgovorili, da sta njuna otroka že praznovala svoj verski praznik v vrtcu. Ko sem 

ju vprašala, katerega in na kakšen način, sta zapisali:  

− »Bajram. Odnesel je baklavo.« 

− »Bajram.« 

 

Podobno je navedla M2. Pravi, da Said v vrtcu nikoli ni praznoval islamskega praznika in da 

so po navadi v tem času odpotovali v Bosno: »Sem rekla mi gremo, imamo svoje praznike in 

niso nikoli nič rekli.« Vprašala sem jo, ali si je kdaj želela, da bi v vrtcu njen sin praznoval 

bajram in ali je kdaj to omenila vzgojiteljicam, na kar je odgovorila: »Nisem. Enkrat sem 

odnesla baklavo. Bila jim je všeč.« 

 

M1 je dejala: »Bila sta doma, zato ker smo si mi takrat vedno frej vzeli. Je blo pa tko, da smo 

recimo ... v vrtec se ne sme nosit hrana a ne, lahko smo odnesli vzgojiteljicam. Se pravi 
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vzgojiteljice so dobile baklavo. Ostali otroci so dobili pa nekaj, kar je pač dovoljeno, ali suho 

sadje al neki ... Tko, da je tudi on pokazal, da ima neki (praznik). Ampak ni nesu ta dan, ampak 

potem čez dva, tri dni.« Za razliko od ostalih staršev je M2 dodala še to, da sta njena sinova na 

ta dan na kratko predstavila praznik - Bajram (ni šlo samo za hrano), od ostalih otrok pa sta 

dobila celo čestitko. »Sta dobila celo mapco, vsak otrok je nekaj narisal in to ni bilo namenjeno 

za rojstni dan, ampak je bilo namenjeno pač za bajram. Zato, ker imamo mi itak samo 2 

praznika na leto, a ne. In to je to.« 

 

Prehrana otrok z muslimanskim ozadjem v slovenskih vrtcih 

 

V nadaljevanju so starši odgovarjali na vprašanja glede vrtčevske prehrane. Zanimalo me je, 

kaj jedo njihovi otroci oz. kakšne so njihove potrebe. 

 

Slika 12: Prehrana otrok z muslimanskim ozadjem v slovenskih vrtcih 

 

 

Največ (72,10 %) staršev pravi, da njihovi otroci v vrtcu jedo »vse razen svinjine«. 14 oseb 

pravi, da njihovi otroci v vrtcu jedo običajno vrtčevsko prehrano (med njimi štiri osebe ne želijo 

izpostavljati verskega prepričanja, ostalih deset pa pojasnjuje, da je to tako, ker nimajo (oz. niso 

imeli) druge izbire. Tri osebe pravijo, da njihovi otroci v vrtcu ne jedo mesnih izdelkov, 2 pa 

sta pod »drugo« zapisala: 

− »Vse, kar se ne kosa s halalom.« 
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− »V našem vrtcu strežejo perutnino iz podjetja Perutnina Ptuj. Menimo, da je ta 

dovoljena, saj ima halal certifikat.« 

 

Otroka M1 v vrtcu nista jedla mesnih izdelkov. M2 je prosila vzgojiteljico, naj Saidu ne daje 

svinjine. Ob tem naj bi ji vzgojiteljica odgovorila, da svinjine v njihovem vrtcu sploh ni. Ko 

sem jo vprašala, ali je ostalo meso halal, je dejala: »Kar se tiče halal mesa in to, to nisem 

prepričana ... jaz ne vem, če je halal meso.«  

 

Na podlagi odgovorov lahko zaključimo, da imajo starši različne poglede/potrebe glede 

vrtčevske prehrane. Določeni starši se verskih predpisov o posebni prehrani sploh ne držijo 

(njihovi otroci v vrtcu jedo vse), medtem ko je večini pomembno le to, da se iz obrokov za 

njihove otroke odstrani svinjina. Podobnega mnenja je tudi M2. Jasno (celo zanimivo) je to, da 

se zaveda dejstva, da so tudi ostali mesni izdelki vprašljivi (so ali niso halal). Določeni starši 

so se te problematike lotili tako, da njihovi otroci v vrtcu preprosto ne jedo mesnih izdelkov, le 

prilogo (krompir, suhe makarone, kruh itd.) Med njimi so tudi tisti, ki so svojim otrokom 

(lahko) priskrbeli vegetarijanski obrok.  

 

M1 in M2 sem tekom intervjujev zastavljala podvprašanja. Zanimalo me je npr., kako so 

vzgojiteljice sprejele njihova verska prepričanja, ali so se kdaj pojavljale težave itd. Zanimivo, 

da sta obe glede težav pri spoštovanju verskega prepričanja, navedli primer s področja prehrane. 

Pri obeh se je pojavil sum: Ali vzgojiteljice sploh spoštujejo njuno potrebo po posebni 

prehrani/obroku. M1 je navedla primer, ko je sin prišel domov ter ji povedal, da je dopoldne v 

vrtcu jedel nekaj, kar je »skrivnost«: »On naj bi dobil vegetarijanski obrok in ker ga ni bilo, je 

ona (vzgojiteljica) njega prisilila da je, zato da ne bi bil lačen. So bli pa makaroni z mesom. In 

potem mu je celo rekla, da naj reče, da je bila to skrivnost. Če mami vpraša kaj je bilo v vrtcu 

za jest, da je to skrivnost.« Poklicala je v vrtec in iz kuhinje so ji zatrdili, da je bil vegetarijanski 

obrok za njenega otroka pripravljen. Kako in zakaj ga ni dobil, ni jasno. Nadaljuje: »Prejeli 

smo opravičilo z njihove strani in ni se nikoli več ponovilo.«  

 

Ko je nekega dne sin M2 ob prihodu domov bruhal, pravi, da je opazila nekaj čudnega in »malo 

posumila, ampak mi je vzgojiteljica rekla, da ne, da oni ne jejo svinjine.« Koliko mama sploh 

verjame tej trditvi (da v vrtcu svinjine ni) je razvidno iz naslednjega stavka: »Jaz mislim, da on 

še ne zna razlikovati med svinjskim mesom in ... to on ne zna razlikovati.« 
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Tiste starše, ki so pri predhodnem vprašanju odgovorili, da njihovi otroci v vrtcu jedo »vse, 

razen svinjine« ali »vse, razen mesnih izdelkov« sem prosila, naj opišejo, na kakšen način so to 

uredili. V nadaljevanju navajam nekaj odgovorov:  

− »Prosili smo vzgojiteljico, da mu svinjine ne daje. Čeprav se včasih tega niso držale.« 

− »Na začetku sem parkrat opozarjala vzgojiteljice na prehrano glede svinjine in upam, 

da je kaj zaleglo.« 

− »Povedali smo sami, da on ne je svinjine in so upoštevali.« 

− »Rekli smo pri vpisu, da on ne je svinjine, so takoj upoštevali in rekli, da ni problem.« 

− »Ko sem bila brezposelna, sem šla po otroka pred časom kosila. Sedaj otrok poje kosilo 

brez mesa ... dobi samo kruh.« 

− »Izpolnil sem obrazec, da moj otrok ne je svinjine.« 

− »Pri pediatrinji sem dobila potrdilo, da otrok ne je svinjine po navodilih staršev.« 

− »Preko pogovora z vzgojiteljico, mimo kuharja in ravnatelja.« 

− »Vzgojiteljica mi je dala pozitiven odgovor, da bo pazila na prehrano otrok, ker vodja 

mojih potreb ni upoštevala.« 

− »Pisali smo na upravo, ampak niso upoštevali verskih razlogov. Glede na to, da v vrtcu 

sami kuhajo, če je kaj takega, dobi piščančje meso.« 

− »Prosili smo vzgojiteljice, da mu tega ne nudijo oz. če je možno, da mu nadomesti s čem 

drugim oz. se mu da vsaj kruh za jesti.« 

− »Izrazila sem željo, da otroku ne dajo nič kar je svinjsko oz. kar se je kuhalo s svinjino. 

Ter da dobi takrat več juhe. In so vzgojiteljice upoštevale.« 

− »To pa je težko razložit, ker za nadomestno hrano bi mogli imet potrdilo zdravnika, da 

je otrok alergičen na določeno živilo. Ostalo je le, da na najlepši način zaprosim 

vzgojiteljico, da izdelke iz svinjine ne daje na krožnik mojega otroka.« 

− »Če je bila svinjina je jedel otrok samo prilogo.« 

− »Prosili smo ravnatelja za dovoljenje. Bilo je veliko predsodkov in različnih vprašanj: 

Ona je še majhna, zakaj ji to prepovedujete, ona ne razume itd. Potem so tete v vrtcu 

rekle, da je nemogoče, da se kuha za njo nekaj posebnega, ampak da ji lahko dajo samo 

prilogo. Ko je bila v juhi svinjina, sem jo prišla iskat pred kosilom. One so mi na listek 

pisale datume in bila sem jim zelo hvaležna.« 

− »Če je na meniju svinjina in recimo pire krompir, naš otrok je samo pire. To že sam 

razume in nam pove, če je bila svinjina.« 

− »Če je bilo meso, je jedla samo krompir. Če je bila čorba, je jedla samo kruh.« 
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− »Pogovor z vzgojiteljico. Prosili smo jo, da ko je kaj mesnega, da otrok ne je.« 

− »Povem v vrtcu pač, da otrok ne je svinjine. Tovarišice so zelo prijazne in so upoštevale 

našo prošnjo.« 

− »Prvo leto smo lahko pri vpisovanju v vrtec izpolnili obrazec, kao za »dieto«. Potem 

naslednja leta smo se morali zmeniti, da vzgojiteljice ne dajo nič, kar je s svinjskim 

mesom, pa tudi otrokom smo veliko govorili, da ko je meso, naj ga sploh ne jejo. Parkrat 

smo preverili, če se vzgojiteljice res držijo dogovora, in so se.« 

− »Prosiš vzgojiteljico, da ne daje nič, kar je svinjskega, kaj drugega pa ne moreš.« 

− »Dobila sem potrdilo od pediatrinje, da ne sme jesti svinjine zaradi alergije.« 

− »Ko je bila svinjina, je jedel samo kruh.« 

− »Pri hčerki, ki je vrtec obiskovala v Ljubljani so zahtevali zdr. potrdilo, ki ga nismo 

mogli dobiti, zato je bila prehrana ena velika težava.« 

− »Ko je svinjina na jedilniku naš otrok, dobi obrok brez mesa, in ker je bil večkrat 

žalosten, da mu ne dajo mesa, so mi predlagali, da pri zdravnici dobim potrdilo, da ne 

jé svinjine in bi potem lahko dobil kakšno drugo meso ... Pri zdravnici tega potrdila žal 

ni bilo možno dobiti, saj zaradi verskih ter zdravstvenih razlogov (razen alergije) ne 

dajo potrdila, čeprav se je zdravnica z mano strinjala, da je dokazano, da svinjsko meso 

ni zdravo.« 

− »Niso imeli posebnega menija, ampak jim je bilo ponujeno, kar so pač imeli. Recimo 

suhi makaroni brez omake.« 

− »Osebno z vzgojiteljico. Čeprav bi bilo potrebno zdravniško potrdilo, so nam omogočili 

izjemo tudi brez potrdila.« 

− »Prej so v našem vrtcu ponujali alternativni meni za otroke muslimanske veroizpovedi 

in za otroke staršev, ki sledijo vegetarijanski prehrani. Potem so to ukinili zaradi 

protestiranja nemuslimanskih staršev. Sedaj se z vrtcem preprosto zmenimo, naj jim ne 

dajo haram hrane. Recimo, če je na meniju vegi juha, goveje meso, krompir in sladica, 

otrok je vse, razen govejega mesa.« 

− »Vzgojiteljicam smo povedali, da iz verskih razlogov ne želimo, da otrok uživa izdelke 

iz svinjine in so tudi upoštevale.« 

 

M1 je nekaj let zapored prosila za zdravniško potrdilo. »Oni zahtevajo potrdila, zakaj otrok to 

ne je. Jaz sem, se pravi, 5 let dobivala potrdila od zdravnice. Dobila sem potrdilo, da otroci ne 

jedo mesa in mesnih izdelkov iz verskih razlogov.« Ko je prišlo do prepovedi izdajanja potrdil 
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na podlagi verskega prepričanja, se je dogovorila osebno: »Jaz sem pač rekla, da moji otroci 

ne bojo jedli in da če to pomeni, da jih moram izpisat, da bom tud izpisala. In so mi šli tok na 

roko, da so moji otroci dobivali vegetarijansko hrano še dve leti. Kljub temu, da potrdila več 

nisem imela. Vem pa, da imajo drugi ful težav.« 

 

Čeprav so M2 v vrtcu dejali, da svinjine pri njih ni, sem dobila občutek, da temu ni preveč 

verjela: »Jaz sem jim dvakrat to rekla ... Če bi oni njemu to dali, bi bil to njihov greh. Jaz 

mislim, da jim ne dajo, ampak ne vem. Nisem sigurna sto procentno. Bog najbolje ve.« 

 

V nadaljevanju navajam rezultate, ki kažejo na to, kakšne želje imajo pravzaprav starši islamske 

na področju vrtčevske prehrane: 

 

Slika 13: Želje staršev glede vrtčevske prehrane 

 

 

Največ (47,10 %) staršev navaja, da bi bil to obrok brez svinjine. Sledijo tisti (41,20 %), ki bi 

si želeli živila s halal certifikatom, 5 oseb pa bi se zadovoljilo z vegetarijansko hrano. Le 2 sta 

odgovorila, da bi pustila vse, tako kot je oz. da bi otroci še naprej jedli običajno vrtčevsko hrano. 

Pod »drugo« je 1 oseba zapisala: »Imajo halal certifikat.« 

 

M1 pravi: »Če bi bilo izvedljivo, da jejo živila s halal certifikatom, definitivno. Zato ker pri nas 

jemo vse. Ni tko ... nismo vegetarijanci. Ampak, če je vegetarijanstvo edina možna izbira za 
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mojega otroka... je to to.« M2 ima podobne želje: »Rada bi videla, da bi bilo tako, da je halal 

meso in da jedo kar mislijo, da je najbolje za otroke. Samo to. Ampak, da je vseeno halal, da ni 

haram. Samo to.« 

 

Iz ugotovitev je razvidno, da trenutni jedilnik anketirancem oz. staršem islamske veroizpovedi 

ne ustreza. Le 2 osebi ponudbe ne bi spreminjali. Lahko rečemo, da so želje drugače mislečih 

osredotočene na obrok brez svinjine ali pa obrok, ki bi vseboval živila s halal certifikatom. 

Določeni bi se sprijaznili že z vegetarijansko prehrano. Ta je, kot vidimo, nekaterim že 

omogočena. 

 

7.5 STRATEGIJE USTANAVLJANJA PREDŠOLSKIH PROGRAMOV, 

ODDELKOV IN/ALI USTANOV 

 

Zanimalo me je, kakšne strategije ustanavljanja predšolskih programov, oddelkov ali ustanov 

predlagajo starši. Spodaj navedene možnosti so rangirali od 1 do 4 (mesto kaže na pomembnost 

možnega odgovora; najbolj pomemben odgovor ima najnižje število točk, najmanj pomemben 

odgovor pa ima najvišje število točk). 

 

Tabela 3: Predlogi oziroma strategije staršev glede ustanavljanja predšolskih programov, 

oddelkov in/ali ustanov 

Strategije R T 

Zagotoviti je treba izvajanje islamskih verskih vsebin in upoštevanje 

verskih potreb v okviru sedanjih javnih vrtcev. 
1 132 

Ustanoviti je treba zasebni (islamski) vrtec. 2 160 

Ostane naj, tako kot je. 3 186 

Zagotoviti je treba poseben - ločen oddelek muslimanskih otrok znotraj 

javnega vrtca. 
4 202 

Legenda: R = rang, t = število točk 

 

Poglejmo še podatke za vsako strategijo posebej.  

 

1. Zagotoviti je treba izvajanje islamskih verskih vsebin in upoštevanje verskih potreb v 

okviru sedanjih javnih vrtcev: 

− rang: 39,71 % 
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− rang: 35,29 % 

− rang: 16,18 % 

− rang: 8,82 % 

 

2. Ustanoviti je treba zasebni (islamski) vrtec: 

− rang: 26,47 % 

− rang: 30,88 % 

− rang: 23,53 % 

− rang: 19,12 % 

 

3. Ostane naj, tako kot je: 

− rang: 25 % 

− rang: 17,65 % 

− rang: 16,17 % 

− rang: 41,18 % 

 

4. Zagotoviti je treba poseben - ločen oddelek muslimanskih otrok znotraj javnega vrtca: 

− rang: 8,82 % 

− rang: 16,18 % 

− rang: 44,12 % 

− rang: 30,88 % 

 

Najnižje število točk oz. kot najbolj primerno strategijo so starši izbrali »izvajanje verskih 

vsebin in upoštevanje verskih potreb v okviru sedanjih javnih vrtcev«. Največ staršev je ta 

odgovor postavilo na 1. (39,71 %) in 2. mesto (35,29 %). Šest staršev je to strategijo rangiralo 

na zadnje, 4. mesto. 

 

Sledi ustanovitev zasebnega (islamskega vrtca). 1. mesto: 26,47 %, 2. mesto: 30,88 %, 3. mesto: 

23,53 % in 4. mesto: 19,12 %. Vidimo, da je rangiranje na prvih treh mestih precej podobno, 

prevladuje pa 2. mesto. Kot zadnjo strategijo je zasebni vrtec izbralo 13 staršev. 
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Pri možnosti »ostane naj, tako kot je« so starši pokazali največ razlik. 17 (25 %) jih pravi, naj 

ostane, tako kot je, 28 (41,18 %) staršev pa je to strategijo uvrstilo na 4. mesto. Drugi so se 

opredelili za 2. in 3. mesto. 

Najvišje število točk oz. za najbolj neprimerno strategijo so starši označili »poseben - ločen 

oddelek muslimanskih otrok znotraj javnega vrtca«. Največ staršev je ta odgovor postavilo na 

3. (44,12 %) in 4. mesto (30,88 %). 6 staršev je to strategijo rangiralo na 1. mesto (11 

anketiranih na 2. mesto). 

 

M1 pravi, da bi bilo najbolje ustanoviti zasebni (islamski) vrtec. M2 je na prvo mesto postavila 

izvajanje islamskih verskih vsebin in upoštevanje verskih potreb v okviru sedanjih javnih 

vrtcev. Pojasnjuje, da bi bilo lepo »ko rečeš, da otrok ne je svinjine, da to spoštujejo, da povedo 

otrokom nekaj o islamu, da se pozanimajo ... ali pa da imajo celo nekoga, ki prihaja in 

pripoveduje kaj o islamu našim otrokom. Da jim pove malo o naši kulturi. To bi mi bilo všeč.« 

M1 je glede tega bolj skeptična. Pojasnjuje: »Težko je recimo v javnem vrtcu zagotovit, da čist 

vsakmu vse odgovarja. Tud recimo ljudje, ki so vegani... Definitivno ni samo nam težko.«  

 

Rezultati kažejo, da si največ staršev želi, da bi se v okviru sedanjih javnih vrtcev upoštevale 

verske potrebe ter izvajale islamske verske vsebine. Sledi ustanovitev zasebnega vrtca (čeprav 

to strategijo kar 13 staršev uvršča na 4. mesto). Zelo zanimiva je tudi skupna razporeditev, 3. 

in 4. mesto (glej tabelo 3), ki kaže na to, da anketiranci raje vidijo, da situacija ostane takšna 

kot je (na področju vrtčevske prehrane, dejavnosti, upoštevanja njihovih potreb itd.), kot da se 

zagotovi poseben oddelek muslimanskih otrok znotraj javnega vrtca. Vidimo, da se v primeru 

»ločitve« starši nagibajo k ločitvi, ki bo »manj vidna« (posebna, zasebna ustanova). 

Starše sem vprašala še po prednostih in pomanjkljivostih zasebnega (islamskega) vrtca. 

Rezultate sem predstavila v nadaljevanju. 

 

Ustanavljanje lastnega islamskega vrtca 

 

Anketiranci so (glede ustanovitve islamskega vrtca v Sloveniji) navedli naslednje prednosti: 

− »Za nas, ki si to želimo, je to odlična ideja. Ampak potem bi bilo treba ustanoviti še 

osnovno šolo.« 

− »Prednosti je več, pomanjkljivosti pa ne vem.« 

− »Prednosti so, da lahko otroka pustim brez skrbi, lahko bi jedel vse, se zabaval brez 

glasbe itd. Res bi bilo super imeti islamski vrtec.« 
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− »Prednost je v tem, da otrok spozna svojo kulturo in religijo še kot majhen.« 

− »Halal hrana.« (pogost odgovor) 

− »To bi bilo super in upam, da bomo nekoč imeli islamski vrtec. Želela bi si, da bi bil 

moj otrok v podobnem ambientu kot doma.« 

− »Pravi učitelji, ki vedo veliko o islamski veri in običajih.«  

− »Otroci dopolnjujejo svoje znanje o veri, družijo se z otroki, ki so iste vere (ni 

pritiska)...« 

− »Oblikovanje otrokove identitete skozi igro, versko pripadnost, pravila, predpise ... 

Praznovanje verskih in državnih praznikov ...« 

− »Upoštevanje vere.« 

− »Starši bi lahko vpisali otroke v vrtec glede na prepričanje.« 

− »Spoznavanje svoje religije. Bilo bi idealno, če bi se izvajal v slovenskem jeziku.« 

− »Upoštevanje verskih potreb.« 

− »Vzgoja po islamskih načelih.« 

− »Učili bi jih vzgojitelji istega verskega prepričanja, 100 % bi bili glede prehrane.« 

− »Verska aktivnost bi lahko potekala nemoteno.« 

− »Prednosti so velike. Občutek pripadnosti ... brez sramu in strahu bi se učili v vrtcu isto 

kot doma.« 

− »Otrok je vzgajan v vrtcu tako kot doma.« 

− »Otroci bi spoznavali svojo vero, jedli v skladu z verskimi predpisi.« 

− »Naši otroci bi se počutili bolj sproščeno.« 

− »Vsem bi bilo lažje. Ne bi bilo razlik.« 

− »Ne bi izstopal.« 

− »Bilo bi odlično, ampak ne vem. Mi ne moremo imeti mesdžida kaj šele vrtec ...« 

− »Lažje uveljavljanje in prakticiranje verskega prepričanja.« 

− »Praznovali bi se muslimanski prazniki.« 

− »Otrok bi čutil večjo pripadnost določeni skupini in ne bi se počutil drugačnega od 

ostalih. Imel bi možnost z drugimi praznovati svoje praznike. Starši ne bi strahovali 

glede izvora hrane ...« 

− »Sem že napisal, da želim za svojega otroka le najboljše in po mojem mnenju je vzgoja 

otrok po islamskih pravilih najboljša, saj islam uči vrednote, kot so: mir, iskrenost, 

pošteno delo itd. Same prednosti brez pomanjkljivosti.« 

− »V skladu z navadami in prepričanji, ki jih je otrok vajen že v domačem okolju.« 
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− »Številne. Od pravilne vzgoje, upoštevanja verskih predpisov itd. itd.« 

− »Spoštovanje verskih posebnosti muslimanov, vzgoja in izobraževanje (ob predpostavki, 

da je vrtec strokovno voden). Morda manj težav, manj negativnih zgledov za otroka.« 

− »Prednost je ogromna. Otroci bodo bolje spoznali in uživali v svoji veri, skozi igro in 

prakso. Prednost bi bila ta, da lahko vzpostavimo kontakt z ostalimi vrtci in jim 

ponudimo možnost, da spoznajo našo vero in tradicijo.« 

− Prednost bi bila predvsem v tem, da bi otrok odrasel v ambientu, kjer bi bilo 

izpovedovanje islama predstavljeno kot nekaj normalnega in del družbe. Osebno 

menim, da mnogi otroci (kot tudi njihovi starši) zaradi trenutne situacije razvijejo 

kompleks manjvrednosti.« 

− »Prednost bi bila ta, da bi vsi imeli izbiro, ki je zdaj nimajo.« 

− »Tudi otroci, ki niso islamske veroizpovedi, lahko obiskujejo ta vrtec.« 

− »Izogibanje praznovanju krščanskih praznikov.« 

− M1: »Ne boš rabil otroku, ko je božič, rečt: »Glej, zdaj ti ne boš šel v vrtec, ker imajo 

oni en praznik, ki ga mi ne prakticiramo. Nimam pa nič proti temu, da se otrokom v 

islamskem vrtcu razloži, zakaj mamica ne gre v službo na Prešernov dan, da je bil to 

pesnik... se pravi, da ga vseeno vpelješ v te stvari.«  

− M2: »Otroke bi tam naučili, da smo mi muslimani. Mislim, da ne bi morali starši toliko 

pojasnjevati o veri. Tam bi se naučili veliko več kot bi jim mi znali povedati doma.«  

 

Med prednosti islamskega vrtca so starši pogosto navedli občutek verske pripadnosti ter 

upoštevanje verskih potreb (na področju praznovanj, posebne prehrane itd.) Ocenjujejo, da bi 

bil otrok v tem vrtcu v podobnem ambientu kot doma - ne bi »izstopal«, zaposleni bi bili 

podobnega prepričanja, otroci bi spoznavali svojo religijo, ne bi se sramovali svojega verskega 

ozadja, ne bi razvili občutka manjvrednosti, ne bi praznovali praznikov, ki niso del njihove 

religije itd. Skozi odgovore se da razbrati še to, da bi starši v islamskem vrtcu bolj zaupali 

strokovnim delavcem glede upoštevanja verskih potreb. 

 

Pomanjkljivosti islamskega vrtca: 

‒ »Izpostavljenost otrok, preveč zaprta skupina. Ne bi se spoznavali z drugimi ljudmi, 

verami in običaji ...« 

‒ »Če bi bil vrtec kvaliteten, ni pomanjkljivosti.« 

‒ »Ne vem.« (zelo pogost odgovor) 
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‒ »Saj ne vem sploh, ali ti razumeš, v kakšni državi živiš? To so Slovenci, oni bi označili 

naše otroke za teroriste in jih izolirali. Začele bi se težave, ki jih sploh še nikoli ni bilo 

... Vera otrok v vrtcu absolutno ni nekaj kar je treba izpostavljati oz. učiti!! Ko bodo 

dovolj stari naj se sami odločijo ali želijo sploh prakticirati ali jih to ne zanima.« 

‒ »Slabosti ni.« (zelo pogost odgovor) 

‒ »Izpostavljena skupnost ...« 

‒ »Ni integracije. Družba je družba. Sestavljena iz različnih veroizpovedi in nacij.« 

‒ »Glede na to, da so Slovenci polni predsodkov, menim, da bo to težko izvedljivo.« 

‒ »Zdi se mi, da drugi, ki niso muslimani, niso pripravljeni. Zna priti do nasilja, 

izpostavljanja, izločanja.« 

‒ »Mogoče ta, da bi se otrok počutil izobčenega.« 

‒ »Menim, da po tem ni potrebe, saj je otroke treba učiti sprejemanja in multikulturnosti 

v vseh vrtcih.« 

‒ »Otroci bi se težje prilagodili pozneje v šoli drugim otrokom.« 

‒ »Morebitna zaznamovanost kasneje ob vstopu v izobraževalno okolje.« 

‒ »Jaz osebno otroka ne bi dala v tak vrtec. Z otroki se pogovarjamo, razlagamo jim o 

svoji veri, tako da mislim, da vejo kam pripadajo.« 

‒ »Starši bi morali peljati otroke v drugi kraj, ker bi bilo takih vrtcev zelo malo.« 

‒ »Mogoče prepričanje, da nimamo dovolj usposobljenega kadra za takšen podvig.« 

‒ »Sem in nisem za takšen vrtec. Izključujemo otroke iz okolja in s tem jih takoj 

deklariramo kot »drugačne«. V naših očeh so superiornejši, v očeh drugih pa nasprotno 

... Otrok naj se zaveda sebe in okolice. Naj ve kateri so njegovi prazniki in kateri ne. 

Svoje naj ima rad, tuje pa naj spoštuje.« 

‒ »Preveč bi bili izolirani. Moje želje so, da otroka seznanim z vsem, da otrok odrašča v 

islamski vzgoji in tako tudi živi, da se drži vseh stvari, ki se jih musliman mora držati in 

da obiskuje mekteb, ko bo primerne starosti. Poleg tega naj pozna običaje in kulturo 

ljudi v tej državi. Naj spoštuje, vendar ne praznuje.« 

‒ »Slabosti ni. Ampak nam morajo tudi javni vrtci dati možnost izbire glede na versko 

prepričanje in način življenja. Druge evropske države to omogočajo, zakaj ne bi tudi 

Slovenija?« 

‒ »Prav je, da se otroci med seboj spoznavajo.« 

‒ »Z drugo vero ne bi imeli stika in s časom bi se gledali kot dva nasprotna svetova ... 

moje mnenje.« 
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‒ »Izolacija, premalo interakcije z otroki drugačnih verskih praks, ni nujno optimalno za 

uspešno integracijo. Kako je s pravilno rabo slovenskega jezika? Treba je rešiti problem 

stroškov in kvalitete. Če je islamski vrtec nekakovosten, je bolje, da otrok obiskuje javni 

vrtec.« 

‒ M1: »Ne vidim nobene slabosti v smislu, če bi se otroke učilo, da obstajajo tudi druge 

stvari. Se pravi, da imaš usposobljen kader, ne da je to samo varstvo. Da se z njimi dela. 

V javnih vrtcih – bodmo fer – se dela. Mogoče ne po vseh vrednotah, ki jih imamo mi, 

ampak načeloma, jaz osebno, nimam slabih izkušenj.«  

 

M2 se boji, da bi ob ustanovitvi islamskega vrtca »prišlo do kakšnih prepirov, tenzij in tega.« 

Pogosto ponavlja, da živimo v tuji državi. Sprašuje se, ali bi oblast sploh dovolila ustanovitev 

takšnega vrtca. V povezavi s tem omeni odziv na gradnjo džamije. 

 

Več kot očitno je, da starše najbolj skrbi odziv širše družbe in segregacija oz. izolacija otrok. 

Izpostavili so potrebo po vključujočih skupnostih/družbah/ustanovah, utemeljenih na 

sobivanju, multikulturnosti (torej strategiji IN-IN, ne ALI-ALI) ter učenju medsebojnega 

spoštovanja kultur/ver. Navedli so tudi zelo objektivne težave. Skrbi jih kakovost vrtca: jezik, 

kader, stroški, vožnja na posebno lokacijo itd. 

 

Mnenje staršev  

 

Na koncu sem starše informativno vprašala, ali želijo še kar koli dodati. Številni so mi ob tem 

zaželeli vse dobro pri pisanju magistrske naloge, nekateri so izrazili hvaležnost za raziskovanje 

tega področja ter ponovno poudarili svoj problem, potrebo in/ali stisko v povezavi s svojimi 

verskimi potrebami v slovenskih (javnih) vrtcih: 

‒ »Hvala vam za zanimanje in ukvarjanje s to problematiko, ki na žalost nikomur več ni 

pomembna.« 

‒ »Vesela sem, da se v to smer vsaj nekaj premika. Si pa želim seznaniti tudi z rezultati 

ankete.« 

‒ »Čestitam za izbiro teme. Mislim, da je ta problem potrebno in koristno raziskati in 

osvetliti z različnih zornih kotov.« 

‒ »Uspešno izvedeno raziskavo vam želim in upam, da bo kdo od odločevalcev upošteval 

rezultate.« 

‒  »Upam, da bomo nekoč dobili islamski vrtec.« 



69 

‒ »Prehrana v vrtcih je zelo pomembna iz različnih stališč. Razočarana sem, ker država 

nima posluha za naše želje, čeprav smo del družbe. Njihov izgovor je, da vrtec ni 

obvezen.« 

‒ »Naj te Allah nagradi za tvoj trud.« (zelo pogost odgovor) 

‒ »Srečno in veliko uspeha.« (zelo pogost odgovor) 

‒ »Upam, da bomo imeli nekoč tak vrtec ali pa da bo vsaj našim otrokom v javnih vrtcih 

omogočeno prehranjevanje po islamskih predpisih. Srečno.« 

‒ »Če imajo kristjani svoje zasebne vrtce, bi jim morali imeti tudi mi.« 

‒ »Naredite čim več v smeri tega projekta.« 

‒ »Kar se tiče predšolske vzgoje sem mnenja, da naj se verski prazniki in vse je povezano 

s tem, izloči iz programa. Dosti je otrok druge veroizpovedi in ni pametno, da morajo 

izdelovati voščila ter jih prinesti domov staršem.« 

‒ »Naj te Allah nagradi. Lep občutek, ko spoznaš, da se mlajše osebe borijo za 

izboljšanje prihodnosti muslimanskih otrok.« 

‒ »Hvala, ker mislite na prihodnost naših in vaših otrok.« 

‒ »Lepo bi bilo, če bi imeli islamski vrtec. Pa tudi osnovna šola bi lahko bila. Javnih 

itak ne bo. So lahko zasebni vrtci in šole.« 

‒ »Fajn bi bilo, če bi vsaj v Ljubljani imeli kaj takega. Bi se preselili s Koroške.« 

‒ »Želim vam vse dobro pri pisanju naloge ter z Allahovo pomočjo, da dosežete, da se 

tudi na tem področju kaj premakne v dobrobit muslimanov, ker kot starš posameznik 

na žalost nič ne dosežem.« 

‒ »Upam, da bo v bližnji prihodnosti en ali več takih vrtcev.« 

‒ »Veseli me, da se zanimate za to temo.« 

 

Dve osebi sta želeli podati svoje mnenje oz. nasvet glede izražanja vere v »tuji« državi: 

− »Ne izolirajmo naših otrok od ostalih. Bolj bodo sprejeti naprej.« 

− »Mislim, da se moramo zavedati tega, da živimo v tuji državi, da moramo svoje 

ohranjati, spoštovati ter spodbujati v svoji hiši. Otroke lahko vpišemo v mekteb ter se 

učimo vere doma.«  
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8 SKLEP 

 

Na začetku se mi zdi pomembno izpostaviti, da starši, ki so sodelovali v naši raziskavi svojo 

religijo, verske potrebe ter prepričanja izražajo na različne načine. Večini anketiranih se zdi 

pomembno, da njihovi otroci upoštevajo islamske verske predpise. Poudarjajo, da gre za 

njihovo (starševsko) pravico do verske vzgoje, za versko dolžnost, način življenja itd. Tisti, ki 

se jim upoštevanje verskih predpisov ne zdi pomembno, pojasnjujejo, da je temu tako zaradi 

širše družbe, starosti (zmožnosti) otrok ter individualnih prepričanj (zagovarjajo možnost 

svobodne izbire, v smislu, da se otrok sčasoma sam odloči, kakšen način življenja bo izbral). 

 

Zgoraj navedena prepričanja so seveda »tesno« povezana s potrebami in izkušnjami, ki jih 

imajo starši islamske veroizpovedi v naših vrtcih. Rezultati kažejo, da večina otrok z 

muslimanskim ozadjem obiskuje javne vrtce, starši pa funkcijo teh vrtcev vidijo predvsem v 

socializaciji otrok, integraciji ter učenju slovenščine (prenašanja verske vzgoje niso navedli). 

Starši ocenjujejo, da je skozi način življenja ter učne dejavnosti v vrtcu privilegirano 

krščanstvo. Razumejo, da živijo v večinsko krščanski državi, zato temu ne oporekajo. Želijo si 

le, da bi se nekoliko bolj upoštevale njihove verske potrebe. Ko se v vrtcu praznujejo krščanski 

prazniki oz. se izvajajo temu vzporedne/povezane dejavnosti, se nekateri starši »problema« 

lotijo tako, da otroke odpeljejo v vrtec, prej pa jim razložijo, da to niso njihovi (muslimanski) 

prazniki. Drugi izberejo strategijo umika (otroke pustijo doma). Zanimivo je, da bi si želeli, da 

se njihovi otroci seznanijo z državnimi (krščanskimi) prazniki tudi znotraj islamskega vrtca. 

Poudarjajo le, da si ne želijo, da njihovi otroci te praznike praznujejo. Ostali starši, ki z 

izvajanjem teh dejavnosti (znotraj javnih vrtcev) nimajo težav, pojasnjujejo, da jih ne doživljajo 

kot nasprotje lastni kulturi/veri (temveč kot del slovenske kulture in kurikula).  

 

Zaskrbljujoč se zdi podatek, da je le ena oseba navedla in izpostavila primer, kjer vzgojiteljica 

otroku z muslimanskim ozadjem pri teh dejavnostih omogoči dodatno-vzporedno dejavnost. 

Pravi, da pri izvedbi z vzgojiteljico poiščeta dogovor, ki ustreza vsem. Podatki kažejo, da 

strokovni delavci vrtčevske dejavnosti redko prilagodijo verskim potrebam islamskih staršev. 

Zaznati je mogoče, da smo daleč od zagotavljanja prijetnega ambienta/priložnosti, kjer bi lahko 

starši brez zadrege spregovorili o svojem verskem prepričanju in verskih potrebah. 
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Praznovanje islamskih praznikov v javnih vrtcih ni pogosta praksa. Le dva otroka z 

muslimanskim ozadjem sta imela takšno izkušnjo. Tisti starši, ki se jim to ne zdi potrebno, 

verskih potreb ne izpostavljajo. Pravijo, da otroci načeloma (v času Bajrama) ostanejo doma. 

Tudi na področju vrtčevske prehrane smo zaznali različna prepričanja. Le 2 osebi sta odgovorili, 

da bi pustili vse, tako kot je, torej da bi otroci jedli običajno vrtčevsko prehrano. Večina staršev 

si želi, da se iz vrtčevskih obrokov odstrani svinjina. Tisti starši, ki se bolj dosledno držijo 

verskih predpisov (glede halal prehrane), so svojim otrokom poskusili priskrbeti vegetarijanski 

obrok. Če to ni bilo mogoče, so otroci v vrtcu jedli vse razen mesnih izdelkov. 10 anketiranih 

je odgovorilo, da njihovi otroci v vrtcu jedo običajno vrtčevsko hrano, saj nimajo druge izbire. 

Naj dodam, da po zakonski ureditvi starši niso upravičeni do posebne diete (o tem smo že pisali) 

in ne glede na njihove (različne) želje, vidimo, da jim je skupno to, da so pri izpolnjevanju 

potreb odvisni od »dobre volje« vodstva. 

 

Ob prebiranju strokovne literature smo prišli do podatka, da je mekteb (verouk) v IS organiziran 

koncept za otroke od 7. do 19. leta starosti. Porić (v Mihelčič, 2005) ocenjuje, da so predšolski 

otroci za mekteb premajhni, a dodaja, da nekaj teh otrok vseeno pride na verouk s starejšimi 

sorojenci. Pri pouku poslušajo, sodelujejo ter se seznanijo z vsebino programa. 

 

Ker verouk ni isto kot verska vzgoja oz. vzgoja o verstvih (čeprav se ta dva pojma pogosto 

dojemata kot sopomenki), nas je zanimalo, kakšne izkušnje (v povezavi z veroizpovedjo) si 

želijo starši za otroke v vrtcu. Versko vzgojo so povezovali z islamskim vrtcem. Izražala naj bi 

se skozi seznanjanje otrok z osnovami religije, skozi praznovanje islamskih praznikov, 

zavedanje sebe in drugih, skozi halal prehrano, prisotnost strokovnih delavcev s podobnimi 

prepričanji itd. (za razliko od mekteba, ki je bolj zahteven, šoloobvezni otroci pa se npr. učijo 

molitev v arabskem jeziku). Potrebe po verskih vsebinah znotraj javnih vrtcev niso navedli.  

 

Strategija, ki se zdi večini staršev najbolj primerna, je »izvajanje islamskih vsebin in 

upoštevanje verskih potreb v okviru javnih vrtcev«. Sledi »ustanovitev zasebnega islamskega 

vrtca«. 13 staršev je sicer zapisalo, da je to zadnja strategija, ki bi jo izbrali. Zanimivo je, da se 

med rešitvama »ostane naj tako kot je« in »ustanovitev posebnega-ločenega oddelka 

muslimanskih otrok znotraj javnih vrtcev«, starši bolj nagibajo k prvi strategiji. Predvidevamo, 

da se jim zdi boljša »manj vidna ločitev« v drugi instituciji (zasebnem vrtcu) kot ločitev znotraj 

javnega vrtca. 

 



72 

Kot prednost islamskega vrtca starši vidijo predvsem upoštevanje verskih potreb (halal 

prehrana, ne praznovanje krščanskih praznikov, praznovanje islamskih praznikov itd.) Pravijo, 

da njihovi otroci v takšnem vrtcu ne bi izstopali, ne bi bili izpostavljeni, zaposleni bi bili istega 

verskega prepričanja, seznanili bi jih z religijo, običaji, ne bi razvili občutka manjvrednosti itd.  

 

Podobno kot starše islamske veroizpovedi v tujini jih skrbi segregacija oz. samoizolacija otrok. 

Želijo si skupnosti ter ustanov, ki bi temeljile na sobivanju, multikulturnosti, spoštovanju 

različnih kultur in ver. Sprašujejo se, kakšna bi bila kvaliteta zasebnega vrtca (strokovni kader, 

jezik, lokacija, stroški itd.) Močno so tudi obremenjeni z odzivom širše družbe (z 

nemuslimanskim delom prebivalstva). 

 

Pomembno je, da se zavedamo, da vključevanje otrok z muslimanskim ozadjem v slovenske 

javne vrtce ne pomeni »popolnega zlitja« s slovensko kulturo. Dana jim mora biti možnost 

ohranjanja in razvoja prvin njihove podedovane etnične ali verske identitete. Čeprav so država 

in verske skupnosti ločene, menim, da se je država dolžna odzvati takrat, ko je posameznikom 

določene veroizpovedi udeležba v javno-izobraževalnih institucijah otežena. Tudi islamske 

skupnosti, organizacije in društva bi morale poskusiti spremeniti zakonodajo na področju 

prehrane v javnih vrtcih/šolah. Sploh, če izhajamo iz stališča, da starši želijo, da njihovi otroci 

še naprej obiskujejo te ustanove. 

 

Če bodo starši islamske veroizpovedi dobili občutek, da so enakopravni z ostalimi starši ter da 

se njihove potrebe v javnih institucijah upoštevajo, ne bodo imeli potrebe po ustanavljanju 

lastnega vrtca. Dokler ne pride do konkretnih sprememb na tem področju, bi morali vzgojitelji 

skupaj s starši poiskati kompromis, ki bi ustrezal vsem. Ignoriranje verskih potreb ni rešitev. 

Tudi to ne, da se nekateri muslimani izogibajo vpisu otrok v slovenske vrtce. K boljšemu 

razumevanju verskih potreb bi pripomogle delavnice ali tečaji z medverskimi vsebinami.  

 

Glede na to, da sem med prebiranjem tuje literature zasledila kar nekaj šolskih priročnikov za 

delo z muslimanskimi družinami, bi si želela, da imamo nekaj podobnega tudi v slovenskem 

jeziku. Za kaj takega bi bilo potrebno sodelovanje med predstavniki islamskih skupnosti ter 

strokovnjaki s predšolske vzgoje. Za začetek bi izvedli raziskavo s širšo udeležbo (k 

sodelovanju bi lahko povabili tudi strokovne delavce ter otroke z muslimanskim ozadjem). Po 

vzorcu drugih priročnikov bi v uvodu predstavili islam in muslimane v Sloveniji, njihove verske 

potrebe ter razlike v prakticiranju vere. Priročnik bi vseboval smernice za delo z otroki z 
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muslimanskim ozadjem ter konkretne dejavnosti. Kot tak bi premagal ovire in izboljšal 

sodelovanje med strokovnimi delavci in starši islamske veroizpovedi. Menim, da bi moralo biti 

zagotovljeno tudi izobraževanje pedagoškega kadra. 
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10 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Pozdravljeni. 

 

Sem Melita Zukić, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. 

Trenutno v okviru magistrske naloge raziskujem potrebe staršev islamske veroizpovedi po 

ustanovitvi lastnega (islamskega) vrtca. Želela bi se seznaniti z vašimi dosedanjimi izkušnjami 

z vključitvijo otrok v slovenske vrtce ter podrobneje raziskati, s kakšnimi (morebitnimi) 

težavami se srečujete/ste se srečevali v povezavi s svojimi verskimi prepričanji - prehrana vaših 

otrok, praznovanje posameznih praznikov, izvajanje določenih področij kurikuluma itd. 

Vprašalnik je anonimen, vsi odgovori, ki jih bomo pridobili pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne in študijske namene. 

 

*K sodelovanju ste vabljeni starši islamske veroizpovedi, ki imate otroke trenutno vpisane v 

slovenske vrtce oz. ste jih imeli vpisane v obdobju od leta 2013–2018. 

 

*Če menite, da se boste pri odprtih vprašanjih bolje in lažje izrazili v bosanščini ali angleščini, 

vas prosim, da to tudi storite. Vaše odgovore bom pri interpretaciji rezultatov prevedla. 

 

Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in iskrene odgovore. 

 

Melita 

 

1. Prosim, izberite spol: 

a) moški 

b) ženska 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

a) do 20 let 

b) 21–30 let  
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c) 31–40 let 

d) nad 40 let 

 

3. V kateri regiji vaš otrok obiskuje (je obiskoval) vrtec? 

a) Pomurska regija 

b) Podravska regija 

c) Koroška regija 

d) Savinjska regija 

e) Zasavska regija 

f) Posavska regija  

g) Jugovzhodna Slovenija 

h) Osrednjeslovenska regija 

i) Gorenjska regija 

j) Primorsko – notranjska regija 

k) Goriška regija 

l) Obalno – kraška regija 

 

 

  



83 

4. Vaš otrok obiskuje (je obiskoval): 

a) javni vrtec 

b) zasebni vrtec s koncesijo 

c) zasebni vrtec brez koncesije 

 

5. Koliko let je bil star vaš otrok, ko je bil prvič vključen v vrtec? 

a) 1 leto 

b) 2 leti 

c) 3 leta 

d) 4 leta 

e) 5 let 

f) če imate več otrok:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali se vam zdi pomembno, da vaš otrok/vaši otroci upoštevajo islamske verske 

predpise, ki zadevajo haram in halal stvari na področju prehrane, preživljanja 

prostega časa itd.? 

a) Da.  

b) Ne.  

 

7. Prosim, utemeljite odgovor na predhodno vprašanje. Zakaj DA oz. zakaj NE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Na kakšen način prenašate verska prepričanja oz. vrednote na svojega 

predšolskega otroka? Možnih je več odgovorov. 

a) zgled  

b) verouk 

c) molitev 

d) pravljice 

e) videovsebine 

f) igra 

g) pogovori 
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h) pesmi 

i) Ne prenašam verskih prepričanj na svojega otroka. 

j) Drugo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

9. Ali po vašem mnenju otroci v vrtcu spoznajo dejstvo, da pripadajo različnim 

religijam? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

d) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Ali po vašem mnenju način življenja in učne dejavnosti v vrtcu dajejo prednost eni 

religiji pred drugimi? 

a) Da. (Prosim, napišite kateri religiji dajejo prednost): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Ne. 

 

11. Ali so naslednje storitve/dejavnosti znotraj vrtca v nasprotju z vašimi verskimi 

prepričanji: 

a) Vrtčevska prehrana. DA/NE 

b) Igranje na glasbene inštrumente (vsakodnevne dejavnosti, predstave ...) DA/NE 

c) Praznovanje rojstnih dni. DA/NE 

d) Praznovanje božiča, velike noči in svetega Valentina. DA/NE 

e) Obisk Dedka Mraza, Miklavža in Božička. DA/NE 

f) Novoletne delavnice in predstave. DA/NE 

g) Izdelovanje okraskov za novoletno jelko. DA/NE 

h) Izdelovanje in barvanje pirhov. DA/NE 

i) Izdelovanje čestitk na materinski dan. DA/NE 

j) Izdelovanje lovilca sanj (tj. posebna mreža, ki naj bi spremenila sanje). DA/NE 
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k) Izdelovanje kipcev (v obliki ljudi, živali). DA/NE 

 

12. Ali se vaš otrok vseeno udeležuje (se je udeleževal) teh dejavnosti? 

a) Na žalost da, saj nimam (nisem imel/a) druge izbire. 

b) Na žalost da, ne želim ga (nisem ga želel/a) izpostavljati. 

c) Nekaterih se udeležuje (se je udeleževal), nekaterih pa ne.  

d) Da. Ne vem, zakaj se ne bi. 

e) Ne udeležuje se (se ni udeleževal).  

 

13. Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z »Nekaterih se udeležuje, nekaterih pa 

ne.« ali »Ne udeležuje se.« Prosim opišite, na kakšen način ste to uredili. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Vaš otrok v vrtcu jé (je jédel): 

a) Običajno vrtčevsko hrano, ker ne želim (nisem želel/a) izpostavljati verskega 

prepričanja. 

b) Običajno vrtčevsko hrano, ker nimam (nisem imel/a) druge izbire. 

c) Vse razen svinjine.  

d) Vse, razen mesnih izdelkov. 

e) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z »Vse, razen svinjine.« ali »Vse, razen 

mesnih izdelkov.« Prosim opišite, na kakšen način se je to uredilo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

16. Želite si, da bi vaš otrok v vrtcu jedel: 

a) Živila s halal certifikatom. 

b) Zadovoljil/a bi se že z vegetarijansko prehrano. 

c) Vse, razen svinjine. 

d) To kar jé že zdaj (običajno vrtčevsko hrano, ker nimam posebnih zahtev). 
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e) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Ali vaš otrok ostane (je ostal) doma na dan, ko se v vrtcu praznujejo (so se 

praznovali) določeni prazniki, ki niso v skladu z vašimi verskimi prepričanji? 

a) Da, otrok ostane (je ostal) doma. 

b) Ostal bi doma, a žal nimam (nisem imel/a) drugega varstva. 

c) Ne. Odpeljem ga (odpeljal/a sem ga) v vrtec, prej pa mu razložim (sem mu 

razložil/a), da to ni naš praznik. 

d) Ne, odpeljem ga (odpeljal/a sem ga) v vrtec, ker ni (bilo) razloga, da bi ostal doma. 

e) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Ali je vaš otrok v vrtcu kdaj praznoval katerega od muslimanskih praznikov? 

a) Da. (Katerega? Na kakšen način):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Žal ne. 

c) Ne. Ni (bilo) treba. V času praznikov ostane (je ostal) doma. 

d) Ne. Tega nikoli nisem želel/a izpostavljati. 

e) Drugo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Ali morda poznate starše islamske veroizpovedi, ki svojega otroka ne želijo 

vključiti v slovenske vrtce zaradi tega, ker se njihovi pogledi na vzgojo otrok 

razlikujejo od vzgoje v vrtcu? 

a) Da, poznam tak primer. 

b) Da, poznam kar nekaj takšnih primerov. 

c) Da. Poznam primer, ko starši otroka vpišejo le zadnje leto pred šolo zaradi usvajanja 

jezika (slovenščine). 

d) Ne poznam takšnega primera. 
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20. Kakšne strategije ustanavljanja predšolskih programov, oddelkov ali ustanov 

predlagate?  

Razvrstite odgovore od 1 do 4 tako, da spodaj navedenim možnostim dodate 

ustrezno številko (1 pomeni »najboljša strategija«, 4 pa »najslabša strategija«): 

 Zagotoviti je treba izvajanje islamskih verskih vsebin in upoštevanje verskih potreb 

v okviru sedanjih javnih vrtcev. 

 Zagotoviti je treba poseben - ločen oddelek muslimanskih otrok znotraj javnega 

vrtca. 

 Ustanoviti je treba zasebni (islamski) vrtec. 

 Ostane naj, tako kot je. 

 

21. Kakšne bi bile po vašem mnenju prednosti in pomanjkljivosti ustanovitve 

zasebnega islamskega vrtca?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in odgovorili na vprašanja. Ali bi želeli še karkoli 

dodati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   



88 

Priloga 2: Primer kodiranja 

BESEDILO  

(motiv za vpis otrok v 

vrtec; izražanje verskih 

potreb) 

Izjave staršev: 

KODE I. reda KODE II. reda Kategorije 

M1: »Jaz sem delala, 

nisem imela varstva. 

Starše imam, se pravi, 

vseeno 65 km stran. Šlo 

je v bistvu za izhod. 

Izhod, torej, da moj 

otrok ni prepuščen sam 

sebi. On je potreboval 

to varstvo. 

 

M2: »Glavni cilj je bil 

ta, da bi mogoče jaz 

našla neko službo. To je 

bil glavni cilj.« 

Služba, potreba po 

varstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje službe. 

Usklajevanje (delo 

in potreba po 

varstvu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločitev za delo. 

 

     

 

 

 

 

MOTIVI 

STARŠEV ZA 

VPIS V VRTEC  

M1: »Jaz sem šla na 

razgovor in vse sem jim 

povedala. Se pravi, 

nisem nič ovinkarila. 

Lepo sem povedala. Pri 

nas tega-tega-tega-

tega-tega ni. Če boste 

imeli nekaj od tega, mi 

povejte.« 

 

M2: »Ne moreš ti v tuji 

državi rečt to je to in to 

je to.« 

Samozavest, 

navajanje 

konkretnih verskih 

potreb 

 

 

 

 

 

 

Zadržanost, 

potlačene verske 

potrebe 

Odkrita 

komunikacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejasna 

komunikacija 

 

 

 

 

 

PRISTOP IN 

NE(IZRAŽANJE) 

VERSKIH 

POTREB 

 


