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IZVLEČEK 

 
Romi, narod predsodkov in zatiranja, so etnična skupina, ki se je skozi zgodovino iz Indije 

naseljevala po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Kljub dejstvu da nimajo svoje države, vseeno 

ohranjajo kulturo, jezik, zastavo, himno, literaturo, stil oblačenja in glasbo, ki ji dajejo 

poseben poudarek.  

 

V diplomskem delu sem sprva predstavila romsko ljudstvo z več zornih kotov, nato pa 

zapisala nekaj o problemski tematiki v književnosti, o slikanicah in drugačnosti. Za konec 

teoretičnega dela sem izbrala pet slikanic z romsko vsebino, ki sem jih analizirala s pomočjo 

različnih teoretičnih virov in lastne subjektivne presoje. Med kakovostnejše slikanice uvrščam 

pripovedko Kako so nastale gosli, pripoved deklice Jagode in zgodbo Most prijateljstva, med 

slabše pa Oba sva samo otroka in predvsem O dečku, ki se je bal vode.  

 

V prvem delu empiričnega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice in 

učiteljice razrednega pouka ugotovila, da anketiranke večinoma dobro poznajo Rome. 45,5 % 

jih pozna tudi romske slikanice, vendar jih je samo 27,3 % romsko tematiko že vključilo v 

pouk. Na podlagi dobljenih odgovorov sem potrdila hipotezo, da je romska problematika v 

izobraževanju še vedno tabu, s čimer se strinja 63,6 % anketirank.  

 

V drugem delu empiričnega raziskovanja sem na podlagi učnih ur književnosti v 1. in 3. 

razredu osnovne šole ugotovila, da učenci ne poznajo dobro Romov, čeprav so z njimi v stiku 

vsakodnevno. Dokazala sem tudi, da ne prvošolci ne tretješolci še nimajo stereotipnih 

predstav o romski populaciji. 

 
 
 
Ključne besede: Rom, problemska tematika, slikanica, drugačnost, mladinska književnost. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 
Romani people, a nation plagued by prejudice, are an ethnic group, which, in the course of 

centuries, settled throughout Europe, including Slovenia. Never having a country of their 

own, they have nevertheless preserved their culture, language, flag, literature, anthem, style of 

clothing, and music, which is an integral part of their identity. 

 

The thesis presents Romani people from different points of view, problematic topics in 

literature, children picture books and the concept of diversity. The final chapters of the 

theoretical part are devoted to the presentation of five picture books containing Romani 

themes, which were analysed on the basis of various theoretical sources. Three out of five 

picture books, including Kako so nastale gosli (How the fiddle emerged), Jagoda 

(Strawberry), and Most prijateljstva (The bridge of friendship) could be classified as quality 

works of literature, whereas the remaining two, Oba sva samo otroka (We are both only 

children) and particularly O dečku, ki se je bal vode (Of a boy who was afraid of water) 

clearly lack quality in terms of approaching and presenting Romani stereotypes and are not 

suitable for classroom use.  

 

The first section of the empirical part includes a survey conducted among pedagogues 

working in nursery schools and the first and second cycles of primary school. A great 

majority of them is familiar with Romani people, 45,5 % is acquainted with Romani picture 

books, however, only 27,3 % has included Romani themes in their lessons. The obtained 

results thus show that Romani topics in education are still a taboo, which was confirmed by 

63,6 % of survey respondents. 

 

In the practical part of the thesis I conducted two lessons in Slovene literature in the first and 

third grades of primary school. Although children are in daily contact with the Romani 

people, the lessons established that they are not familiar with their culture and have not yet 

developed stereotypes about Romani population.  

 

 

Keywords: Romani people, problematic topic, picture book, diversity, youth literature. 
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1 UVOD 

 

Romi, ljudstvo ognja in vetra, so del mojega vsakdana. Na območju, kjer živim, je precej 

romskih naselij, zato se z njimi pogosto srečujem – v vrtcu, šoli, trgovini, na cesti, v 

zdravstvenem domu in drugod. Čeprav so me vedno zanimale njihova preteklost, kultura in 

dediščina, se o njih nikoli nisem posebej izobraževala. Glede na to, da bom kot učiteljica 

najverjetneje delala tudi z Romi, menim, da je poznavanje njihove kulture ključ do uspešne 

komunikacije z njimi.  

 

Tako sem se odločila raziskati romsko problematiko v mladinski in otroški književnosti, 

natančneje v slikanicah, ki je, vsaj zaenkrat, eno izmed slabše raziskanih področij literature. 

 

Teoretični del diplomske naloge bo zajemal zgodovinsko in kulturno ozadje romskega naroda, 

tabujsko oz. problemsko tematiko v mladinski književnosti, slikanico in drugačnost v 

literaturi, glavni poudarek pa bo na analizi petih izbranih slikanic z romsko vsebino (tj. 

romskih slikanic) – Jagoda, O dečku, ki se je bal vode, Kako so nastale gosli, Most 

prijateljstva in Oba sva samo otroka. Pri analizi slikanic se bom opirala na različne teoretične 

vire, večji del ocene pa bo temeljil na subjektivnem mnenju. Slikanice bom obravnavala tako 

z vsebinskega kot tudi z estetskega vidika. Skušala se bom postaviti v vlogo mladega bralca in 

ugotoviti, kako on doživlja posamezno knjigo, hkrati pa bom slikanice analizirala z vidika 

starejšega, izkušenega bralca in pedagoga. 

 

V okviru empiričnega dela bom vzgojiteljicam in učiteljicam razdelila anketni vprašalnik, v 1. 

in 3. razredu osnovne šole pa bom izvedla učni uri književnosti, kjer želim s pomočjo romske 

slikanice Kako so nastale gosli raziskati, kako dobro so učenci seznanjeni z romsko tematiko, 

kako jo sprejemajo in kaj si o njej mislijo. Dokazati želim, da je romska tematika pri nas še 

vedno tabu in osvetliti pomen romske kulture, predvsem njihove literature, ki bi ji bilo treba v 

šoli nameniti več pozornosti. To je pravzaprav tudi glavni razlog za izbiro te teme za 

diplomsko nalogo.  

 

Pričakujem, da bo diplomska naloga zajela bistvo obravnavanih slikanic, pokazala njihovo 

kvaliteto in spodbudila učitelje, da pri poučevanju posežejo tudi po tovrstni literaturi.  
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2 ROMI 
 

2.1 Narod predsodkov in zatiranja  
 

Slovar tujk (2006) opredeli Rome (sanskrt.-rom.) kot Cigane, pripadnike ljudstva, ki izvira iz 

Indije in je razširjeno zlasti v južni in jugovzhodni Evropi.  

 

 

Slika 1: Romska zastava – kolo kot simbol potovanja, na modri in zeleni podlagi 
 
Mihael Jan de Goje (1863–1909), arabist, je trdil, da so Romi potomci Džatov, velike indijske 

nomadske kaste. Po mnenju mnogih raziskovalcev so se iz Indije začeli izseljevati zaradi 

osvajalnih vojn v 9. stoletju. Zaradi nomadskega načina življenja, posebnih socialno-kulturnih 

značilnosti in nenehnega preganjanja se Romi niso nikjer ustalili (prim. Brizani Traja, 2000). 

 

Babu Radžendral la Mitra je zagovarjal tezo, da so Romi v najbližjem sorodstvu z bengalskim 

narodom Bedija. V nasprotju z de Gojem in njegovimi privrženci pa so mnogi, med drugimi 

tudi Vajsbah, trdili, da so Romi po fizičnih lastnostih najbližje Egipčanom. Še danes se v 

nekaterih državah za romsko ljudstvo uporablja poimenovanje Egipčani – Gypsies (Anglija), 

Ejiftos (Grčija), Evgit (Albanija) in podobno. Zdaj o indijskem izvoru Romov ne dvomi več 

noben ugleden raziskovalec, kljub temu pa se še vedno ne ve, kje točno v Indiji je bilo 

ljudstvo nastanjeno (prim. Brizani Traja, 2000). 

 

O Romih kroži tudi precej legend; nekatere namigujejo, da naj bi bili preživeli potomci 

mitološke Atlantide, druge razlagajo, da izvirajo iz Herodotovih časov, tretje, da so potomci 

plemena, ki je iznašlo bron in železo. V srednjem veku so se po Evropi celo razširile govorice, 

da so Romi nasledniki spolnega odnosa Ciganke in hudiča, in so skovali žeblje, s katerimi je 

bil na križ pribit Jezus Kristus, zaradi česar naj bi bili obsojeni na blodenje po svetu (prim. 

Romi – Tisti narod, ki je že leta žrtev predsodkov in represije, 2005). Poleg  tovrstnih mitov 
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in legend, ki se prenašajo le z ustnim izročilom, pa prve pisne omembe romskega ljudstva v 

Evropi segajo v leto 1068. Gre za besedilo, spisano v samostanu Iviron na gori Atos v Grčiji. 

Delo govori o Adsinkanih in po mnenju mnogih znanstvenikov obravnava romsko ljudstvo, 

saj naj bi bila beseda Cigan izpeljana ravno iz besede Adsinkan. Kljub temu pa so nekateri 

znanstveniki prepričani, da so Romi prišli v bizantinsko cesarstvo že sredi 9. stoletja, v 

Perzijo pa celo že v 4. stoletju (prim. Brizani Traja, 2000). 

 

Prvi pisni vir, ki priča o prisotnosti Romov pri nas, izvira iz sodne škofijske kronike v 

Zagrebu. Nastal je leta 1387, omenja pa Cigana iz Ljubljane. Na njegovi osnovi lahko 

sklepamo, da so se prvi Romi naselili na slovenskih tleh nekje v 14. stoletju. K nam so se v 

manjših skupinah priseljevali iz Hrvaške, Madžarske in iz smeri nemških dežel. Razdeljeni so 

bili, in so še danes, na tri skupine, vsaka od njih govori drugo romsko narečje. Preživljajo se s 

popravljanjem dežnikov, z nabiranjem zelišč in gozdnih sadežev, vedeževanjem, 

izdelovanjem ilovnatih hiš, kot kovači, z izdelovanjem svedrov, brušenjem rezil in seveda tudi 

z beračenjem. Slednje ne gre enačiti s tatvino, saj je ta znotraj romske skupnosti prepovedana 

in kaznovana1 (prim. Romi – Tisti narod, ki je že leta žrtev predsodkov in represije, 2005).  

Pri nas so se Romi začeli redno naseljevati leta 1850, ko je nastala prva organizirana oblika 

naselitve Romov v vasi Černelavci (občina Murska Sobota). Največje romsko naselje, Pušča v 

Murski Soboti, pa je nastalo šele leta 1911 (prim. Romski jezik je pomemben!, 2001). 

 

Države, v katere so se Romi naselili, so jih označile za povzročitelje vsega slabega, med 

drugim celo kuge. Označeni so bili za potepuhe in tatove. V času inkvizicije so umirali na 

grmadah, ker so jih obtožili pečanja s hudičem, postali so tudi cenena delovna sila, ponekod 

sužnji. Augsburški parlament je določil, da lahko kristjan brez pravnih posledic ubije Roma, s 

čimer se je pričel t. i. »lov na Cigane«. Leta 1563 je Rim Romom prepovedal duhovniški 

poklic, pet let kasneje pa jih je papež Pij V. celo popolnoma izključil iz rimskokatoliške 

cerkve. V času Marije Terezije2 so skušali Rome prisilno asimilirati. Zemljiški gospodje so 

jim morali dati nekaj zemlje za obdelovanje in postavitev hiše. Kljub temu pa Romi niso 

smeli govoriti maternega jezika, se med seboj poročati, prekupčevati s konji, imeti otrok, jesti 

meso poginulih živali, dečki, stari več kot šestnajst let so morali služiti vojaški rok in podobno 

(prim. Romi – Tisti narod, ki je že leta žrtev predsodkov in represije, 2005). V 2. svetovni 

                                                 
1 Pri beračenju ti mimoidoči prostovoljno podarijo prispevek, pri kraji pa ga nekomu vzameš brez njegove 
privolitve. 
2 Marija Terezija se je rodila leta 1717 na Dunaju, umrla pa je leta 1780, prav tako na Dunaju. 
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vojni so se Romi skupaj z Judi soočili s poskusom popolnega uničenja oz. izbrisa. Vseh 

romskih žrtev je bilo v času nacizma od milijona in pol do treh milijonov. Do danes je o 

holokavstu nad Romi pisalo le malo raziskovalcev (D. K. Gratan Pakson: Usoda evropskih 

Ciganov, K. Bernadak: Pozabljeni holokavst). Na pragu 21. stoletja je največje etnično 

čiščenje po 2. svetovni vojni povzročila vojna na Balkanu, kjer je bilo skupaj z muslimani 

mnogo Romov pobitih, poslanih v taborišča ali pa pregnanih, zaradi česar še danes živijo kot 

begunci. Najnovejši genocid nad Romi je bil leta 1999 na Kosovem, kjer so populacijo 

Romov razredčili iz nekaj deset tisoč na le nekaj sto.  

 

Današnja Evropa romski skupnosti ni najbolj naklonjena, čeprav v njej živi okoli 12 milijonov 

Romov, največ na vzhodu. Romi so namreč še vedno ena najbolj diskriminiranih narodnih 

skupnosti. Status etnične manjšine so si uspeli izboriti le v nekaterih državah (prim. Brizani 

Traja, 2000). Večna nestrpnost je vplivala na slab razvoj romskih skupnosti, hkrati pa je 

oteževala tudi njihovo integracijo v širšo družbo. Romi imajo v vseh državah, kjer so 

naseljeni, status neuspešnih v izobraževalnem procesu, socialno-ekonomsko oslabljenih, 

vseskozi pa so na vseh področjih deležni še nezaupanja, predsodkov in diskriminacije (prim. 

Mrzlak, 2009). Poleg narkomanov, homoseksualcev, pijancev in političnih skrajnežev so 

Romi najmanj zaželena kategorija ljudi, ki bi jih Slovenci želeli imeti za sosede. Največ 

predsodkov se drži dolenjskih Romov (prim. Romi – Tisti narod, ki je že leta žrtev 

predsodkov in represije, 2005). 

 

V Sloveniji Romi sestavljajo manj kot odstotek vsega prebivalstva. Natančnega števila ni 

mogoče določiti, saj se pri rednih popisih prebivalstva veliko Romov opredeli za Nerome, 

hkrati pa je tu prisotno še priseljevanje, kot posledica iskanja boljših pogojev in čezmejnih 

porok. Pri nas Romi nimajo položaja klasične narodne manjšine, ampak imajo status posebne 

etične skupnosti s posebnimi antropološkimi, etničnimi in kulturnimi različnostmi. Za večino 

romskega prebivalstva v Sloveniji veljajo naslednje ugotovitve: so ljudje brez ali z nizko 

izobrazbo, večinoma so nezaposleni, soočajo se s težavami pri bivanjskih razmerah, vzgoji, 

izobraževanju in zaposlovanju. Leta 2007 je bil sprejet Zakon o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji (ZRomS-1), ki jim je prinesel pravno-formalni status. Ta med drugim določa 

posebne pravice do organiziranosti Romov na državni in lokalni ravni ter financiranje, dotika 

se področja bivalnih razmer v romskih naseljih, zaposlovanja ter vzgoje in izobraževanja 

(prim. Cigler et al., 2007). Poudariti moram, da Romi pri nas niso homogeni, kot velikokrat 

zasledimo pri javnih diskurzih. Med seboj se namreč zelo razlikujejo po stopnji socialnega, 
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političnega in ekonomskega razvoja in po stopnji integriranosti v družbo. Razmere so najbolj 

urejene v Prekmurju, kjer že več romskih generacij razume slovensko, njihovi člani so 

zaposleni, živijo v urejenih bivališčih in skrbijo za vzgojo in izobraževanje svojih otrok. A ker 

imajo v splošnem Romi pri nas veliko nižji socialni položaj od večinskega prebivalstva, jih 

uvrščamo med izrazito socialno ogrožene marginalne skupine, ki jih prizadeva revščina. 

Zaradi prirojenega etničnega statusa Romi nimajo enakih možnosti in niso deležni enakih 

pogojev (prim. Gomboc Mrzlak, 2009). 

 

Romi, ljudstvo ognja in vetra, so izkusili suženjstvo, izgon, iztrebljanje, asimilacijo in 

rasizem, a še vedno so tu, skoraj takšni, kot so bili že včasih. 

 

2.2 Rom ali Cigan? 
 

Izraz Cigan so najverjetneje že ob prihodu na evropska tla dobile indijske nomadske skupine. 

Njegov izvor sicer ni potrjen, se pa domneva, da izhaja iz grške besede athhinganos, ki 

pomeni nedotakljiv (prim. Brizani Traja, 2000). Jožek Horvat - Muc razlaga, da beseda Cigan 

izhaja iz hindijskega jezika in ponazarja vse negativno za človeka oz. predstavlja človeka, ki 

družbi povzroča neprijetnosti. V romščini ta izraz ne obstaja, zato sami sebe poimenujejo 

zgolj Romi (prim. Romski jezik je pomemben!, 2001). Zaradi negativnega prizvoka izraza 

Cigan se je predvsem v novejšem času začelo uveljavljati poimenovanje Rom. Ta beseda 

izvira iz romskega jezika, pomeni pa človeka in poročenega moža. Njeni izpeljanki sta npr. 

Romni – poročena ženska in Roma – ljudje. Kot uradno ime za vse pripadnike tega naroda so 

sami sprejeli poimenovanje Rom – Roma, in sicer leta 1971 na prvem svetovnem kongresu 

Romov v Londonu (prim. Brizani Traja, 2000). 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika ne vsebuje gesla Rom. Je pa opis romskega ljudstva 

podan pod leksemom Cigan, in sicer: pripadnik iz Indije priseljenega ljudstva, navadno brez 

stalnega bivališča. SSKJ zraven navaja tudi psovke, rabo besede Cigan v slabšalnem pomenu 

in ekspresivne rabe, ki so obremenjene s predsodki in stereotipi, povezava z Romom pa sploh 

ni omenjena (prim. Janko Spreizer, 2002). 

 

Ian Hancock, jezikoslovec in romski zgodovinar, pojasnjuje, da ni ene same sprejemljive 

oznake, ki bi zajela vse samoopredeljene skupnosti, govoreče jezik romani, razen 
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poimenovanja Cigan, ki ga mnogi dojemajo kot slabšalnega. Meni tudi, da so vsi Romi lahko 

Cigani, niso pa vsi Cigani tudi Romi. Hancock trdi, da se najpogosteje uporablja 

poimenovanje Cigan, saj je še vedno znano najširšemu krogu ljudi, kljub slabšalnim 

konotacijam in dejstvu da so s tem izrazom označevali tudi socialne in poklicne skupine, ki 

niso imele nobene veze z etnično skupino Romov. Hancock še trdi, da so Romi razločevalna 

skupina znotraj celotne ciganske populacije. Rabo izraza Rom naj bi upravičevalo to, da 

beseda obstaja v vseh ciganskih narečjih in večinoma pomeni moža ali človeka (prim. Janko 

Spreizer, 2002).  

 

Kleibencetl razlaga, da je naziv Cigan danes še vedno huda žalitev za posameznika, je pa tudi 

sinonim za muzikanta, za brezskrbno svobodno življenje, naziv za dobrega kovača in oznaka 

za nacionalno pripadnost tistim, ki zase uporabljajo njim lastno poimenovanje Rom. Po 

mnenju mnogih je beseda Rom sorodna sanskrtski besedi doma, ki v starem indijskem jeziku 

označuje ljudi, ki se ukvarjajo z glasbo in s petjem (prim. Šprem, 2010). 

 

2.3 Romski jezik 
 

Jezik je osnova za identiteto vsakega naroda, v evropskem kulturnem izročilu pa je pismenost 

temelj vsake kulture. Romska kultura se je najpogosteje prenašala po ustnem izročilu, čeprav 

nekateri menijo, da so Romi že davno imeli svojo abecedo. Danes ima romščina (Romani 

chib) po svetu veliko dialektov, vsebuje veliko različnih besed, kar je posledica razseljenosti 

ljudstva. Romi prevzemajo posamezne elemente družbe, v kateri živijo, in nič drugače ni z 

besedami iz drugih jezikov. V balkanskih dialektih ima romščina moški in ženski spol, ednino 

in množino ter osem sklonov (prim. Brizani Traja, 2000). Jezik posameznih romskih plemen 

se je v stiku z jeziki drugih narodov postopno spreminjal, prilagajal, in poglobil razlike, da se 

oddaljene skupine Romov danes ne razumejo več. Ravno zaradi te neenotnosti romščina ni 

dejavnik, ki bi Rome povezoval in jih združeval v enotno jezikovno skupnost (prim. Nećak 

Lük, 1999). Romski jezik se torej ohranja iz roda v rod, vendar se ne razvija, saj ga Romi le 

govorijo, ne pa tudi pišejo. Ravno zaradi te nestandardiziranosti jezika ga v šolah zaenkrat še 

ne moremo poučevati. 
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Rinaldo Diricchardi Muzga, radijski napovedovalec, pisatelj, teolog, novinar in urednik, trdi, 

da obstaja sedem ciganskih jezikovnih skupin, dvanajst dialektalnih in preko šestdeset 

subdialektalnih skupin (prim. Plahuta Simčič, 2011). 

5. november je proglašen za svetovni dan romskega jezika, saj so na ta dan leta 2008 prvič 

predstavili hrvaško-romski in romsko-hrvaški slovar. V številnih evropskih državah (tudi pri 

nas) je romščina priznana kot manjšinski jezik, ponekod celo kot uradni jezik (prim. Svetovni 

dan romskega jezika, 2011). 

 

Pri nas romski starši svoje otroke najprej naučijo romščine, šele nato slovenščine. Ker Romi 

ne znajo zapisovati svojega jezika, so zadnje čase začeli organizirati tečaje romščine. Izrazili 

so tudi želje po učbenikih, slovnici in znanstveno utemeljenem slovarju v romskem jeziku 

(prim. Šprem, 2010). Danes imamo v Sloveniji tako deset slovarjev romskega jezika. 

 

Slabo rešeno vprašanje jezika predstavlja osnovno oviro za uspešno šolanje romskih otrok. 

Ker velik del teh učencev slovenskega jezika do vstopa v šolo skorajda ne pozna, je začetno 

šolanje zanje še veliko bolj stresno in obremenjujoče kot za ostale slovensko govoreče 

učence. Otežena je njihova komunikacija, težje sledijo pouku, in so posledično manj 

motivirani za šolsko delo in obiskovanje pouka (prim. Cemič, 2004). 

 

Raziskava, ki jo je Špremova leta 2010 opravila na vzorcu štiriintridesetih članov iz različnih 

romskih družin na območju Maribora, Murske Sobote in Dolenjske, pa je pokazala ravno 

nasprotno, in sicer, da se sedemindvajset družin pogovarja v slovenščini, petindvajset v 

romščini in pet v albanščini3. Gre za dober pokazatelj, čeprav na majhnem vzorcu 

anketirancev, da se Romi prilagajajo slovenski družbi, kar je pozitivno tudi za izboljšanje 

njihovega položaja pri nas (prim. Šprem, 2010). 

 

2.4 Romska literatura 
 

Valentina Plahuta Simčič (2011) je v članku za revijo Delo zapisala, da je romska književnost 

postala zgodovinsko delo šele v 20. stoletju, čeprav so se zgodbe z ljudskim ustnim izročilom 

prenašale že prej. Prav tako je po svetu že prej ustvarjalo nekaj posameznih romskih pisateljev 

in pesnikov, obstajajo pa tudi evropske države, kjer ni sledu o romski literaturi. 

                                                 
3 Nekateri anketiranci so kot pogovorni jezik obkrožili dva jezika. 
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V Sloveniji je književnost Romov, največje etnične manjšine v Evropi, začela nastajati v 

okviru Zveze Romov (Romani Union), ustanovljene leta 1991. Prva knjiga v romščini in 

slovenščini, literarni zbornik Lunin prstan, je izšla leta 1994, njegova pisca pa sta Jože Livijen 

in Jožek Horvat - Muc. Slednji je kasneje izdal še nekaj drugih del. Od ostalih romskih 

književnikov velja omeniti še Romea Horvata - Popota, Slobodana Nezirovića4, Stanko 

Baranja - Muri, Imera Trajana Brizanija5, Bogdana Mikliča, Jelenko Kovačič, Mladenko 

Šarkezi, Marino in Madalino Brezar ter Rajka Šajnoviča6 (prim. Plahuta Simčič, 2011). 

 

2.5 Diskriminacija, stereotipi in izobraževanje 
 

V 14. členu Ustave Republike Slovenije je zapisano: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene 

enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, 

vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 

invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« (Cigler et al., 

2007: 7.) 

 

Diskriminacija, ki pomeni razlikovanje, je lahko pozitivna ali negativna. Pri prvi gre za to, da 

se »posamezniku kot članu neke skupine podelijo posebne pravice, da bi bil sploh sposoben 

tekmovati z ostalimi in da bi sčasoma prišel v enakopraven položaj« (prav tam: 14). Druga pa 

pomeni »neupravičeno neenako obravnavanje posameznika ali skupine ljudi v primerjavi z 

drugimi na podlagi njegove/njihove narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega 

stanja, invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, 

izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine«  

(prav tam: 54). 

 

Sunčica Macura Milovanović (2006) zapiše, da so po mnenju Iana Hancocka k diskriminaciji 

Romov pripomogli različni dejavniki, denimo temna polt, poseben način življenja in strah 

pred tujim, nesprejemljivim ali nevarnim za lastno kulturo. 

 

                                                 
4 Nezirović je med drugim zbral in uredil Romske pravljice in pesmi (2007). 
5 Traja Brizani je pripravil kratek pregled romske zgodovine v knjigi Le ostanite – Romi gredo! in več knjig s 
pesmimi za otroke. 
6 Rajko Šajnovič je med drugim izdal tudi zbirko petih pravljic, Romske pravljice, ki je prevedena v slovenščino. 
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Janez Krek je na razpravi okrogle mize o Romih dejal, da veljajo pravice s področja sociale, 

izobraževanja in vzgoje za vse, vprašanje pa je, kdo jih bo izkoristil. Če jih večinoma 

izkoriščajo predstavniki romske skupnosti, še ne pomeni, da lahko govorimo o pozitivni 

diskriminaciji. Romom velikokrat očitamo, da so denimo prej na vrsti pri zdravniku, da jim ni 

potrebno hoditi v šolo, da nočejo delati, prodajalke se v trgovinah najbolj posvetijo prav njim, 

imajo veliko socialne pomoči in podobno. Pri tem pravzaprav ne gre za privilegije, pač pa za 

dejanja, nad katerimi se pritožujemo zaradi predsodkov. Romi po navadi preskočijo čakalno 

vrsto v zdravstveni ambulanti, ker ljudje ne želijo čakati ob njih v čakalnici in ne, ker imajo 

zagotovljen privilegij. Prav tako dobijo posebno pozornost prodajalcev, ker mislijo, da bodo 

kaj ukradli in ne, ker so prodajalcu bolj všeč; dobijo toliko socialne pomoči, kot bi jo dobili 

tudi mi pod enakimi pogoji (število družinskih članov, zaposlenost, prijavljenost na zavodu za 

zaposlovanje itd.); nezaposleni so velikokrat zato, ker jih nihče noče zaposliti in ne, ker ne 

želijo delati (prim. Cigler et al., 2007). Res pa je, da se Romi vsega tega zavedajo in to včasih 

tudi izkoristijo sebi v prid.  

 

Veliko razprav je potekalo o šolstvu oz. izobraževanju, kjer si strokovnjaki niso bili enotni, ali 

naj le to denarno pogojujejo ali ne. Krek meni, da finančne spodbude učinkujejo le na kratki 

rok, dolgoročno pa se z njimi zgolj navaja ljudi, da so »plačani« za pošiljanje otrok v šolo, kar 

zagotovo ni prav. »Šolanje je pravica otrok in dolžnost staršev.«  (Prav tam: 21.) Trdi še, da bi 

bilo učinkoviteje, če bi ob odsotnosti otroka iz šole pristojni odšli do njegovih staršev, 

preverili, zakaj je otrok manjkal, in ga odpeljali v šolo, če ne bi bilo nobenega opravičljivega 

razloga. S tem bi Rome sčasoma navadili, da je pošiljanje otrok v šole nekaj normalnega in 

nujnega. Seveda pa je ta ukrep zahteven, dolgotrajen in zahteva veliko angažiranosti  (prim. 

Cigler et al., 2007). Izvajali so ga denimo na nekaterih novomeških šolah, ko je npr. šolski 

hišnik hodil po romske otroke in jih vozil k pouku, ponekod pa so jih v šoli tudi stuširali, 

oblekli, jim dali oblačila za domov in jim priskrbeli učne pripomočke. Starši civilov7 so se na 

to dokaj hitro odzvali, češ zakaj moraš biti Rom, da dobiš vse učne pripomočke in zakaj nihče 

ne hodi po njihove otroke, ki so od šole enako ali še bolj oddaljeni kot Romi. Omenjena 

praksa se je ukinila in zdaj zopet beležijo nekoliko večji izostanek romskih učencev od pouka. 

Med pogovorom z učiteljicami razrednega pouka, ki imajo v razredu tudi romske učence, sem 

izvedela, da njihove izostanke pogosto kar same od sebe opravičijo ali pa jih sploh ne 

zapisujejo, saj bi v nasprotnem primeru učenci že v prvi polovici šolskega leta morali 

                                                 
7 Jaka Repič (2006) pravi, da je beseda civil sopomenka romske besede gadže in določa vse tujce oz. Nerome. 
Tako Romi kot Neromi uporabljajo besedo civil za opisovanje medkulturnih odnosov na Dolenjskem. 
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zaključiti šolanje na osnovni šoli. V Sloveniji smo na področju šolstva obnovili projekt 

Romski pomočnik (leta 2011 je v šolah petindvajset romskih pomočnikov), ki ga vodijo tudi 

Romi, zanj pa so dobili celo posebno priznanje Evropske komisije. 

 

Ne smemo spregledati dejstva, da je za integracijo Romov v širšo družbo ključna vključitev 

romskih otrok v sistem izobraževanja. V šoli se otroci naučijo uradnega jezika države, v kateri 

bivajo, prav tako pa se srečajo s kulturo večinskega prebivalstva. Ravno vključitev romskih 

otrok v izobraževanje pripore k boljšemu seznanjanju Neromov o Romih, njihovi kulturi in 

ustvarja možnosti za multikulturni razvoj (prim. Gomboc Mrzlak, 2009). Sergeja Gomboc 

Mrzlak (2009) v svojem članku navede nekaj uspešnih ukrepov v evropskih državah, ki bi jih 

bilo smiselno razvijati tudi v Sloveniji – vpeljava t. i. romskih vsebin v učni načrt, 

omogočanje učencem osnovnih in srednjih šol, da si lahko izbirajo tudi vsebine na temo 

romske kulture, jezika ali zgodovine, izdelava enovitega programa identifikacije nadarjenih 

romskih učencev ter njihovo stalno štipendiranje in izdelava dodatnih učnih pripomočkov za 

pomoč pri pouku romskih otrok.  

 

V povezavi z Romi se pogosto uporabljata izraza »romska problematika« in »romsko 

vprašanje«, ki sta že sama po sebi diskriminatorna in napeljujeta na to, da so Romi problem in 

nič drugega. Nekaj romskih posameznikov, ki upravičujejo ti negativni oznaki, pa ne gre 

enačiti z vsemi. Romi so namreč narod, ki je skozi zgodovino doživel in preživel marsikaj in 

kljub temu ohranil svojo kulturo in identiteto. Kadar kdo premleva privilegije, ki jih imajo 

Romi in ki jih ostali nismo deležni, naj se odpelje mimo njihovega naselja Žabjak in si ogleda, 

v kakšnih nezavidljivih življenjskih razmerah dejansko živijo. Naše sovraštvo do romske 

populacije je velikokrat podprto z neutemeljenimi razlogi in še večkrat zgolj posledica 

mnenja, ki nam ga je nekdo vsilil. Konkretne razloge za sovražen odnos, kamor zagotovo ne 

spada to, da je nekdo umazan in da smrdi, ima najbrž le peščica ljudi. Kljub temu pa želimo 

poleg narkomanov, alkoholikov, invalidov, homoseksualcev, muslimanov in drugih iz naše 

družbe izločiti tudi Rome – koliko nas potem sploh še ostane oz. kdo je sploh še sprejemljiv? 

 

V knjigi Mi o Romih (2000) so razloženi prevladujoči stereotipi, ki jih ima o Romih večinsko 

prebivalstvo – npr. Romi so grožnja družbenemu redu, nagnjeni so h kriminalnim dejanjem in 

kradejo. Veliko ljudi meni, da so Romi tisti, ki ogrožajo naše družbeno-ekonomske interese, 

so nedelavni, leni in živijo brezbrižno življenje na račun davkoplačevalcev. Za konec avtorice 

zapišejo še, da imajo Romi drugačno kulturo, mišljenje in vedenje, kar predstavlja grožnjo 
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kulturnemu redu. Govori se, da so prenašalci raznih nalezljivih bolezni, da smrdijo, se ne 

umivajo, povrh vsega pa tudi goljufajo pri svojih verskih prepričanjih, kar se nanaša predvsem 

na prazne obljube pri krstih ali na pogrebih. Jaka Repič (2006) je eden redkih, ki omenja tudi 

pozitivne stereotipe o romskem narodu. Piše, da so poznani po svoji spontanosti, 

vročekrvnosti, romantičnem in strastnem življenju glasbenikov, svobodnih popotnikov in 

vedeževalcev.  

 

Romi so se primorani soočiti z revščino in nesprejemanjem, kar je mnoge od njih prisililo v 

»smetarjenje« ali celo v kriminalna dejanja. Romski otroci se v šoli ne znajdejo najbolje, saj 

slabše razumejo pouk v slovenščini, so podcenjeni, zaničevani, njihove možnosti za 

izobraževanje pa so omejene. Za dosego istih ciljev morajo vložiti neprimerno več truda in 

dela od pripadnikov večinskega naroda. Postali so manjvredni državljani, nad katerimi je 

upravičena skoraj kakršnakoli oblika nasilja. 
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3 TABUJSKA OZ. PROBLEMSKA TEMATIKA V MLADINSKI 

KNJIŽEVNOSTI 

 

Tabujske oz. problemske teme so ene izmed množice tem v mladinski književnosti, teme, za 

katere odrasli mislijo, da naj jih mladi ne bi spoznali, saj želijo ohraniti ideološko podobo 

otroka, torej podobo, ki so jo sami ustvarili.  

 

Tabuji niso del moderne dobe, temveč že starejše, saj že ljudsko izročilo vsebuje celo vrsto 

tabujskih tem. Te se sicer razlikujejo glede na posameznika, vendar v splošnem za tabujske 

oz. problemske teme veljajo teme smrti, hudih bolezni, brezdomstva, mladostniškega 

prestopništva, vojne, nasilja, spolnosti, splava, ločitve, nesoglasij in rasnih konfliktov. Proces 

obravnavanja tabu tem v mladinski književnosti se je v ZDA in v številnih evropskih državah 

začel že v 60-ih letih 20. stoletja, povezan pa je bil z drugačnim konceptom pojmovanja 

otroštva in mladosti, vprašanji etike in cenzure, s spremenjenimi družbenimi razmerami ter z 

ukinitvijo avtocenzure (prim. Med tabuji in fantastiko, 2001). Starejši se danes še vedno 

pogosto vedejo kot cenzorji, ki otrokom tovrstne vsebine odrekajo, češ da so ti še preveč 

naivni, nedolžni, krhki in ranljivi. Mnenje mnogih književnih strokovnjakov pa je, da tem, ki 

bi jih bilo potrebno skrivati pred otroki, ni.  

 

V književnosti je tabu tako izrazna kot vsebinska prvina, kar pomeni, da se pojavlja na ravni 

izbora besed ali na ravni teme. Problemska tematika zajema teme, ki bralca seznanjajo z 

realnim svetom, s težavami posameznikov, z osebnimi stiskami, tabujska tematika pa bralca 

hkrati šokira. Tovrstne teme vsebujejo že slikanice, prve knjige s katerimi se sreča otrok (npr. 

C. Fries: Pujsa imamo za soseda, K. Baumgart: Lukec in njegov hrošček, A. Vukmir: Kako se 

je princeska spet začela čuditi). Napisane so z namenom, da bi otroka opozorile na temne 

strani življenja in da bi ga naučile soočanja z lastnimi čustvi. Življenje ni vedno rožnato, zato 

je prav, da otrok to čim prej spozna in se hkrati nauči na to odzivati.  

 

Zadnja leta je tako v tuji kot v slovenski mladinski književnosti opazen izrazit trend 

ubesedovanja različnih tabu tem, ki se najpogosteje pojavljajo v mladostniškem romanu, vse 

pogostejše pa so tudi v leposlovju za mlajše bralce in v slikanicah. Z vnašanjem teh tem in 

njihovo detabuizacijo se je tako podrl mit srečnega, nekonfliktnega in varnega otroštva, ki pa 

je med odraslimi kljub temu še vedno prisoten. Pisatelj T. Haugen je v predgovoru k svoji 
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knjigi Nočni ptiči zapisal: »Težko je biti otrok. Odraščanje je proces, ki boli.« (Med tabuji in 

fantastiko, 2001: 6.) 

 

Postavljanje mej med starostnimi stopnjami mladinske književnosti, kar je vsakodnevna 

praksa mnogih (knjižničarjev, učiteljev, založnikov in drugih), je po mnenju številnih 

literarnih teoretikov in didaktikov precej vprašljivo. Po njihovih raziskavah se te meje močno 

stapljajo in so včasih še komajda določljive. Prav tako se v zadnjih letih brišejo meje med 

mladinsko in odraslo književnostjo. Strokovnjaki opozarjajo, da so se v zadnjem času 

življenjski in izkustveni svetovi otrok in mladostnikov močno spremenili – proces odraščanja 

postaja daljši in na trenutke se zdi, kot da je hkrati tudi težavnejši kot včasih (prim. Med tabuji 

in fantastiko, 2001). 

 

Isto besedilo lahko (različno) razumejo bralci oz. poslušalci različnih starosti. Zavoljo tega se 

je resnično potrebno odreči strogemu razvrščanju mladinskih besedil v zaprte starostne 

skupine, ki se navadno kažejo predvsem v predpostavkah, da je neko besedilo pretežko za 

majhne otroke oz. prelahko za najstniške bralce. Igor Saksida (2009) piše, da za mladega 

bralca ni nobeno besedilo že vnaprej pretežko ali prelahko, torej povsem primerno ali 

neprimerno. Pojasnjuje, da je mentor tisti, ki bo presodil zmožnosti posameznih otrok in ki se 

bo na podlagi poznavanj otrok odločil, katero besedilo bodo obravnavali. Saksida v članku 

navede tudi Nodelmana, ki razlaga, da veliko odraslih dosti bolj zanima, česa otroci ne bi 

smeli brati, kot kaj naj bi brali. Mlade bralce odrasli omejujejo tudi vsebinsko, kar se kaže v 

zavračanju tabujev ali del, ki prikazujejo neprimerno vedenje otrok, saj se te upirajo predstavi 

odraslih, da je otroštvo igrivo, nedolžno, srečno in naivno. To otrokom ne koristi, še več, 

naredi lahko ogromno škode. S prikrivanjem tovrstnih tem se mladim bralcem onemogoča 

kritično osvetljevanje obstoječe stvarnosti. Vsak mentor bi se moral zavedati, da njegovo 

poslanstvo ni cenzuriranje, ampak da je pravzaprav dolžen poskrbeti za pestrost književnih 

besedil, kar pomeni, da mora od časa do časa otrokom predstaviti tudi kakšno delo s tabujsko 

oz. problemsko tematiko (prim. Saksida, 2009). Za pouk književnosti pa je sporočilna pestrost 

bistvena.  

 

Med problemske slikanice spadata tudi tisti, ki sem ju izbrala za analizo pri svoji diplomski 

nalogi, torej O dečku, ki se je bal vode in Oba sva samo otroka. Obe poudarjata stereotipe o 

romskem prebivalstvu, kot so neumivanje, strah pred vodo, izločenost iz družbe, slabša 

izobrazba, nižji socialni standard in druge. Menim, da so Romi v današnji družbi še vedno 
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tabu, saj si večina od nas zatiska oči pred njimi in se pogovoru o njih (ali celo z njimi) raje 

izogne. Čeprav je v nižjih razredih osnovne šole, vsaj na Dolenjskem, kar precej romskih 

učencev, izkušnje kažejo, da malokdo naredi kaj, da bi se neromski učenci podrobneje 

seznanili z romsko kulturo, načinom življenja ali z njihovo miselnostjo. Zdi se mi, da si 

zgodbe, ki vsebujejo romsko tematiko, vsekakor zaslužijo obravnavo pri pouku (že v nižjih 

razredih), saj bi tako učencem približali življenje Romov, jih navajali na kritično razmišljanje 

in jih s tem skušali odvrniti od klasičnih stereotipov. Strinjam se s Saksido, ki meni, da bi se 

morali tudi mladi bralci soočiti s problemskimi temami oz. da vsebinsko omejevanje otrok 

nikakor ni primerno. Različna in problemska besedila so po mojem mnenju vsekakor 

dobrodošla, seveda pa jih je treba obravnavati starosti in razvojni stopnji učencev primerno. 

Če so v razredu prisotni romski učenci, bi poskrbela le, da za obravnavo ne bi izbrala 

besedila, ki bralcu vsiljuje stereotipe ali ga celo spodbuja k takšnemu načinu razmišljanja. 

Uporabila bi raje zgodbo, ki bralcu posredno prikaže romsko kulturo, predvsem pomen glasbe 

za njihovo ljudstvo in ki nudi različna izhodišča za problemsko obravnavo pri pouku (npr. 

Kako so nastale gosli).  
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4 SLIKANICA IN DRUGAČNOST 
 

»Slikanica (am. picture book) je določen tip sodobne otroške književnosti, v kateri je 

pripovedno besedilo skopo, zgodba ali katera druga vsebina pa je predstavljena predvsem 

prek ilustracij.« (Santoro, 2009: 63.) V ospredju so ilustracije, zato je slikanica pravzaprav 

zgodba v slikah, kjer je besedilo potisnjeno v ozadje. Z izrazom slikanica imenujemo tudi tip 

knjige, pri katerem ilustracija sicer še vedno prevladuje, vendar ilustrator upodablja zgolj 

posamezne prizore, prek katerih bralec ne more sestaviti celotne zgodbe. Skratka, slikanica je 

(če ne gre za slikanice brez besedila, namenjene najmlajšim) skupna igra slike in besedila, 

kjer je bistvena epsko-pripovedna kakovost slike. 

 

Slikaniško besedilo je ena najkrajših pripovednih oblik, saj je pisni del sestavljen kot vrsta 

krajših zapisov, ki jih povezujejo in dopolnjujejo ilustracije. Zapisi so v večini namenjeni 

glasnemu branju in nosijo velik čustveni naboj. Nikolajeva razlaga, da se pri slikanici besedilo 

in slika, torej dve različni obliki komunikacije, spajata v povsem novo zvrst. Slike imajo 

funkcijo predstavljati, besede pa pripovedovati in opisovati. Z ilustracijami nam ilustrator na 

nek način »vsili« svoj zorni kot, zato gre tu za perspektivo v dobesednem pomenu. Zanimivo 

pri slikanicah je, kadar se pojavi prvoosebni pripovedovalec, saj je perspektivo prve osebe 

težko ponazoriti z ilustracijami. Takšen pripovedovalec pravzaprav daje možnost, da se bralec 

resnično vživi v njegov pogled, v ilustracijah pa navadno ni upodobljen oz. je prikazan od 

zadaj (prim. Santoro, 2009). 

 

Zgradbo slikanic najbolje opiše beseda preprostost oz. enostavnost, kar je tudi ena njenih 

glavnih značilnosti (poleg enotnosti oseb, kraja in časa). Književni prostor se da v slikanici 

upodobiti na številne načine, zato njegovi opisi pogosto niti niso potrebni – panoramski 

pogled, prazen prostor oz. bel list, kontinuirana ali kontrastna prizorišča ipd. Psihološka 

razmerja med liki pa se da učinkovito izraziti z likovno kompozicijo oseb v prostoru. 

»Slikanica kot likovno-tekstovna celota ni preprosto samo »tanka ilustrirana knjiga«, marveč 

povsem samosvoja knjižna celota s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim 

zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige.« (Kobe, 1987: 33.) 

 

Število in vrsta literarnih junakov v slikanici nista omejena. Pripovedovalec nekaterim nameni 

več pozornosti, drugim le toliko, kolikor sodelujejo v življenju prvih. V ilustracijah pogosto 

nastopajo tudi liki, ki jih besedilo sploh ne omenja. Ker podoba dopolnjuje besedilo, opisi 
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zunanjosti oseb niso preveč pomembni; bralca bolj zanima dialog in karakterizacija, na osnovi 

česar si lahko ustvari vtis in sodbo o njih.  

 

Namen dramatičnosti v slikanici je obdržati bralčevo pozornost in doživljanje. Po navadi gre 

za konflikt med dobrim in slabim. Ena temeljnih prvin dobrega besedila je, da v bralcu vzbudi 

intenzivno doživljanje.  

 

Izvirna slovenska slikanica je razcvet doživela po 2. svetovni vojni. Takrat je začela izhajati v 

posebnih knjižnih zbirkah in formatih, ki vsebujejo značilnosti slikaniške knjižne izdaje. 

Koncept izvirne slovenske slikanice je začela sistematično spodbujati založba Mladinska 

knjiga s projektom izvirne slovenske slikanice: Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (1955) 

in Muca Copatarica (1957). Omenjeni slikanici sta pri nas zaznamovali razcvet slovenske 

slikanice. Za najpriljubljenejšo izvirno slovensko slikanico v širšem pojmovanju kot besedilo 

s slikami pa velja pripovedna proza Martin Krpan z Vrha, ki je prvič izšla že leta 1917 (prim. 

Blažić, 2011). 

 

»Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, ki zajema različne književne zvrsti in 

vrste: od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva, do slikanice brez besed. Ožja definicija 

pojmuje slikanico kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in ilustracij.« (Prav tam: 

121.)  Na podlagi študije literature in virov definiramo in klasificiramo slikanico po merilih, 

ki nadgrajujejo poznana teoretična spoznanja, torej avtorstvo, izvirnost, komunikacija, medij, 

naslovnik, razmerje besedilo:ilustracija, književna vrsta in zvrst, tvorjenje, umetniškost in 

zahtevnost.  

 

Ker so slikanice najbolj razširjena, najbolj zaželena in pravzaprav prva književnost, s katero 

se otrok sreča, je pomembno, da so kakovostne. Slikanice so dandanes še vedno množična 

literatura (kljub nižjim nakladam) in možnost, da otrok v roke dobi nekakovostno slikanico, je 

zato velika. Slabša kakovost slikanice lahko izvira iz njene zgradbe (npr. neusklajenost 

ilustracije in besedila, napačno razmerje besedila in ilustracije (kičasta ilustracija), napačen 

izbor besedila, nejasna opredelitev, ali gre za leposlovno ali za informativno slikanico) ali pa 

iz pomakljivosti, ki ne izvirajo iz slikanic samih (neprimeren odnos do knjige, neprimerna 

interpretacija besedila, potrošništvo, precenjevanje ali podcenjevanje bralca oz. poslušalca). 

Če slikanici ni določena vloga informativnosti ali leposlovnosti, je velikokrat zgrešen izbor 

funkcijskih zvrsti jezika (leposlovna slikanica zahteva uporabo umetnostnega jezika, 
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informativna pa neumetnostnega), pojavi se tudi težava v interpretaciji. Informativno 

slikanico navadno izberemo, ko želimo doseči nek pragmatičen namen, leposlovno pa, ko si 

prizadevamo za estetski razvoj otroka. Pri izbiri moramo paziti tudi na starost otrok ter na 

njihove sposobnosti in potrebe. Zanje je sprva pomembna vizualna podoba, sčasoma pa tudi 

besedilo. Kadar govorimo o neustreznosti besedila v slikanici, je to pogosto posledica 

adaptacije ali prirejanja besedila iz bistveno obsežnejših književnih vrst. Zaradi močnega 

skrajšanja obsega so problematične predvsem predelave mladinskih romanov na raven 

slikanice. Pri tovrstnih besedilih se spremeni književna zvrst literarnega besedila, način 

izpovedi, več oseb se združi v eno, pride do izpuščanja dogodkov, združevanja motivov in 

podobno. Pri izbiri ustrezne slikanice je potrebno paziti predvsem na starost poslušalca/bralca, 

na otrokov duševni razvoj, njegove življenjske izkušnje in podobno. Če precenimo ali 

podcenimo mladega bralca, lahko zapravimo njegovo radovednost in zanimanje za 

književnost. Pri samem branju se morajo odrasli bralci zavedati, da otroci besedilo razumejo 

drugače od njih in da s tem ni nič narobe. Naloga odraslih je, da otrokom privzgojijo pravilno 

ravnanje s knjigami – v knjižnico ne vračamo počečkanih, politih ali raztrganih knjig (prim. 

Haramija, 1997). 

 

Slikovni in besedni del slikanice sta neločljiva celota. Za literarno in likovno estetsko 

doživljanje sta potrebna oba dela, zato moramo vsem otrokom (poslušalcem) omogočiti, da 

imajo ob poslušanju tudi možnost gledanja ilustracij. Pri tem se mora učitelj izogniti branju v 

polkrogu, kjer nimajo vsi enako ugodne gledalske pozicije, in obravnavi slikanice kot 

odlomka. Slikanico je treba doživeti kot integrirano besedilo, kar pomeni, da otrokom beremo 

celotno slikanico in jim omogočimo hkratno doživljanje slikovnega in besedilnega dela 

slikanice. Metka Kordigel Aberšek (2008) se opre na Marijo Nikolajevo, ki pojasnjuje, da je 

resnična dinamika slikanice v tem, da se besedilo in slika, torej dve obliki komunikacije, 

spajata v povsem novo zvrst; slike opisujejo in predstavljajo, besede pa predvsem 

pripovedujejo. Književni prostor v slikanici je lahko integralen, torej se zgodba ne bi mogla 

dogajati nikjer drugje, lahko pa služi zgolj kot ozadje. Dogajalni prostor vzbuja pričakovanja, 

povezana z žanrom, je pomemben dejavnik karakterizacije in bistven del književnega 

dogajanja, ki je lahko podan z besedami, ilustracijami ali z obojim. Verbalnih opisov 

zunanjosti književnih oseb v slikanici skorajda ni, so pa te informacije podane na vizualni 

ravni. Včasih v ilustracijah opazimo tudi like, ki jih besedilo ne omenja, kar je ena izmed 

posebnosti slikanice. Psihološki opisi so navadno izraženi besedno, saj jih likovno težko 

ponazorimo. Čas je v ilustracijah prikazan z urami, koledarji, soncem ali z letnimi časi, 
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največkrat pa zanj izvemo iz besedila. To je navadno linearno in kontinuirano, medtem ko so 

ilustracije diskontinuirane, kar pomeni, da iz samega vizualnega dela ne moremo razbrati, 

koliko časa je minilo med posameznimi ilustracijami (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

4.1 Analiza slikanic po Marjani Kobe 
 

Marjana Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987) predstavi prvo podrobno 

teorijo slovenske slikanice. Trdi, da je slikanica likovno-besedni monolit oz. z drugimi 

besedami, slikanica ni seštevek, temveč produkt likovne in besedne plasti. 

 

Kobetova sprva loči štiri različice kvalitetnih leposlovnih slikanic: 

• izvirna slovenska slikanica v pravem pomenu besede – besedni in likovni ustvarjalec 

sta torej Slovenca, 

• slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila in z ilustracijami slovenskega 

avtorja, 

• slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami, 

• slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi ilustracijami. 

 

Glede na zahtevnostne stopnje slikanice loči: 

• zložljivo kartonsko zgibanko ali leporello, namenjen otrokom do drugega oz. tretjega 

leta starosti, pri katerem gre pravzaprav za prehodno stopnjo med knjigo in igračo in je 

doživljajsko najpreprostejša (npr. E. Hill: Piki na sejmu, D. McKee: Elmerjevi 

prijatelji):  

· 1. stopnja: običajno brez (leposlovnega) besedila; predstavitev živali, rastlin, 

predmetov in podobnega na celostranskih slikah/fotografijah (npr. M. Stupica: 

Velik, majhen); 

· 2. stopnja: krajša besedila, največkrat verzi prigod, slike na posameznih 

kartonih, središče pripovedi je otrok sam – umivanje, oblačenje, igranje … 

(npr. N. Grafenauer: Kadar boben ropota); 

· 3. stopnja: uvaja v svet prave besedne umetnosti, kratke ljudske in umetne 

otroške pesmi, živobarvne ilustracije (npr. N. Grafenauer: Pedenjped); 
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• »pravo« knjigo, ki ima še trpežne kartonske liste in se na nek način pokriva z 2. in 3. 

stopnjo leporella (npr. Z. Glogovec: Slikanica za Jurčka in mamico, E. Vajnaht: Ivo v 

vrtcu);  

• pravo knjigo s tankimi listi, katera že ima doživljajsko zahtevnost – na tej stopnji je 

večina slikanic (npr. S. Makarovič: Pekarna Mišmaš, L. Suhodolčan: Piko dinozaver, 

E. Peroci: Muca Copatarica). 

 

Marjana Kobe je slikanico opredelila tudi glede na ustvarjalni postopek: 

• avtorska slikanica, v kateri je likovno-besedna celota delo enega ustvarjalca, besedila 

so kratka, načeloma ne morejo živeti samostojnega literarnega življenja zunaj čisto 

določene slikanice – tovrstne slikanice ustvarjajo Leo Lionni, Bruno Munari, 

Celestino Piatti in drugi, ki so po svojem osnovnem profilu večinoma slikarji oz. 

grafiki. V slovenskem prostoru so po tovrstnih slikanicah znani Božo Kos (Kaj pa 

žebelj), Lila Prap (Zakaj?, Mednarodni živalski slovar), Mojca Osojnik (To je Ernest, 

Polž Vladimir gre na štop), Marjan Manček (Brundo se igra, Brundo skače) in drugi; 

• tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim (npr. Kajetan Kovič in Jelka 

Reichman: Maček Muri, Moj prijatelj Piki Jakob, Zlata ladja, Zmaj Direndaj, Zlate 

ure, Križemkraž, Pajacek in punčka):  

· skupno kreirata celotno podobo in besedilo,  

· likovni oblikovalec je stalni, a povsem samostojen ilustrator,  

· likovni soavtor dobi v delo sicer že izoblikovano besedilo, vendar ustvarja 

njegovo podobo v tesnem sodelovanju s piscem; 

• tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca – primarno je lahko besedilo ali 

likovni delež (npr. Mojiceja Podgoršek in Polona Lovšin: O dečku, ki se je bal vode). 

 

Glede na razporeditev besedila in ilustracij v slikanici Kobetova loči: 

• klasično slikanico, ki je likovno oblikovana na način, da je vsaka ilustracija 

samostojna slika (ilustracija in besedilo se enakomerno menjavata) – kot primer 

navajam nekatera dela Ele Peroci (Moj dežnik je lahko balon, Hišica iz kock), Nika 

Grafenauerja (Avtozaver, Pedenjped), Saše Vegri (Jure Kvak Kvak) in Svetlane 

Makarovič (Pekarna Mišmaš, Potepuh in nočna lučka); 

• slikanico, kjer se ilustracija razlije »čez svoj rob«, kar pomeni, da je ilustracija na 

obeh straneh in tudi med besedilom, ki pa je razdeljeno na manjše smiselne odlomke 
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(npr. Svetlana Makarovič in Tomaž Lavrič: Škrat Kuzma dobi nagrado, Dragotin 

Kette in Jelka Reichman: Šivilja in škarjice); 

• slikanico, kjer likovni oblikovalec besedilo suvereno reorganizira in ga na novo 

organiziranega vključuje v samo ilustracijo (npr. Dane Zajc in Milan Bizovičar: 

Abecedarija). 

 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se v evropskem in svetovnem slikaniškem prostoru 

pojavile slikanice, katerih glavni koncept je sproščena estetska igra s knjigo in z njeno 

tekstovno-likovno vsebino. Tovrstne slikanice Kobetova poimenuje aktivizirajoče oz. 

spodbujevalne slikanice (npr. F. Lainšček in M. Manček: Brundo v živalskem vrtu, S. 

Makarovič in T. Kržiščnik: Aladinova čudežna svetilka, N. Grafenauer in L. Osterc: 

Abeceda). Prve aktivizirajoče slikanice so imele junake, ki niso bili dokončno definirani, 

njihova telesna forma je bila abstraktna. Različice aktivizirajoče slikanice so naslednje: 

• slikanica, ki bralcu na vsaki strani s pomočjo slike ali besedila postavlja vprašanje, na 

katerega mora odgovoriti, če želi zgodbi doživljajsko slediti (npr. W. Blecher: Wo ist 

Wendelin?); 

• slikanica, kjer otrok sodeluje pri razpletu dogajanja, in sicer tako, da na vsaki strani 

reši uganko, potek zgodbe pa je odvisen od pravilnih rešitev (npr. E. Carle: Die kleine 

Maus sucht einen Freund); 

• slikanica, ki otroka spodbuja k samostojni domišljijski in ustvarjalni igri8 (npr. W. 

Blecher in W. Schröder: Kunterbunter Schabernack); 

• slikanica brez besed, katere glavna naloga je, da skozi ilustracije vabi otroka, k 

samostojnemu oblikovanju svoje zgodbe (npr. S. Lee: Val, A. Mitgutsch: Rundherum 

in meiner Stadt); 

• slikanica z dodanim izrezljivim materialom in s konkretnimi napotki, kako se otrok 

vključi v igro in z dogajanjem nadaljuje tudi zunaj slikanice (npr. K. Waechter: Wir 

können noch so viel zusammen machen); 

• slikanica, ki ima v prilogi samo lepljive dodatke, ki jih otrok prilepi na določena mesta 

v slikanici in tako dopolni dogajanje (npr. Božični večer – slikopis z nalepkami). 

 

Kobetova omeni še naslovniško odprte slikanice, primerne za vse starosti, narejene na podlagi 

besedil za odrasle. Te je moč razumeti na več ravneh – v konkretnem, dobesednem smislu 

                                                 
8 Nemci tej različici aktivizirajoče slikanice pravijo »das Verwandlungsbuch«. 
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(kot besedilo dojame otrok) in v prenesenem simbolnem pomenu (kot jih doživlja odrasli). 

Gre torej za slikanice z globljimi sporočili in simboliko ali za prilagojena klasična besedila za 

odrasle. Ena izmed posebnosti znotraj drugega tipa je slikanica Lenora (Prešernov prevod 

nemške pesmi Lorelei), v kateri prevladuje žalostno ozračje. Ilustracije Bürgerjeve balade v 

Prešernovem prevodu odsevajo njeno vsebino. Ne le, da so barve povsem blede, opazimo tudi 

silhuete smrti, krokarja, pogrebni sprevod pošasti z bledo zelenimi obrazi pa tudi prazne in 

opustošene pokrajine, ki vzbujajo občutek katastrofe (prim. The Development Trend of 

Children’s Picture Books (in Slovenia), 2006). Naslovniško odprte slikanice so še Pesem od 

Lepe Vide (F. Prešeren), Dohtar, ti jezični dohtar (F. Prešeren), Martin Krpan (F. Levstik), 

Drevo srca (B. Štampe Žmavc), Punčka in velikan (N. Kodrič Filipić) in druge. 

 

Vse naštete slikanice razkrivajo nekatere zanimive značilnosti sodobnega ustvarjanja na tem 

področju. Prvič, inovativna poetika slikanic ni zgolj domena del, objavljenih v devetdesetih 

letih 20. stoletja in v 21. stoletju. Nekatere slikanice, denimo tiste, izdane v sedemdesetih in 

osemdesetih, so še danes privlačne zaradi barvitih, nenavadnih in včasih provokativnih 

slikovnih sporočil, ki se ujemajo z današnjimi trendi v stripih, risankah, filmih in oglaševanju. 

Tako v starejših kot v sodobnejših knjigah bi moral biti glavni poudarek teoretičnega in 

kritičnega raziskovanja na različnih možnostih, kako nadgraditi besedilno vsebino knjige – 

več teh možnosti je bilo predstavljenih v sodobni teoriji – simetrija, dopolnjevanje, 

izboljševanje in nasprotnost interakcij med besedami in slikami. Če je slikanica več kot goli 

seštevek besed in slik in je vizualno-besedilna celota (monolit), bi tako morali upoštevati tudi 

metodo in stopnjo/jakost vizualnih dodatkov k besedilu (prim. Kobe, 1987). 

 

4.2 Drugačnost  
 

Otroci so znani po svoji radovednosti in že pri treh letih začnejo spraševati po vzrokih in 

razlogih za različne pojave. Na mnoga izmed njihovih vprašanj odraslim ni vedno lahko 

odgovoriti, zato so pisatelji in slikarji otrokom skušali narediti svet bolj razumljiv s pomočjo 

slikanic. Te so dobrodošla spodbuda za premišljene pogovore o problemih, s katerimi se 

ukvarja otrok (npr. smrt, rojstvo, prazniki, spremembe v naravi, bolezni, življenje človeških 

skupnosti ipd.). »Slikanice kažejo tudi življenje otrok v tujih deželah in so tako pobuda za 

pogovor o drugačnih življenjskih navadah, ob katerih lahko zbudimo razumevanje in strpnost 

do drugačnosti.« (Schuster Brink, 1994: 76.) 
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V slikaniški produkciji del, ki izhajajo pri nas, je v zadnjih letih veliko takih, ki tematsko 

ustrezajo spoznavni in etični komponenti drugačnosti (npr. C. Louis: Fičfirič Pridanič, K. 

Cave: Drugačen, E. Lesley: Luka je med nami). Prva komponenta teži k spodbujanju strpnosti 

drugačnosti, druga pa k sprejemanju drugačnosti in dopuščanju možnosti, da se ta kar najbolj 

razvije. Dragica Haramija v prispevku Drugačnost v slikanicah (2003) izpostavi dve 

kategoriji: telesna drugačnost, ki je prikazana kot fizični primanjkljaj ali rasna posebnost 

glavne literarne osebe (sprva jo ostale osebe zavračajo, nato pa ugotovijo njene druge 

kakovosti in jo sprejmejo medse), in drugačno ravnanje (npr. netolerantnost zaradi neznanja, 

nesprejemljivega vedenja, nerazumevanja ipd.). Drugačnost je pogosto rabljena v negativnem 

smislu, poznamo pa tudi izvrstna dela z odstopanjem v pozitivno smer (npr. David McKeej: 

Elmer). Pri slikanicah lahko pride tudi do problema drugačnega razumevanja besedila. Otrok 

namreč velikokrat potrebuje posrednika, odraslo osebo. Recepciji otrok in odraslih se 

običajno razlikujeta, vendar se moramo zavedati, da je vedenje obeh pravilno oz., bolje 

rečeno, sprejemljivo. 

 

Tilka Jamnik v enem izmed svojih člankov (2003) navaja podatke o številu mladinskih 

književnih del, ki so jih knjižničarji označili z geslom »drugačnost«. Leta 1998 je izšlo 288 

del, med njim pet o drugačnosti (tri slovenska), leta 1999 315 del, med njimi šest o 

drugačnosti (dve slovenski), leta 2000 je izšlo 262 del, od tega kar 11 o drugačnosti (tri 

slovenska), leta 2001 pa je izšlo 271 del, med njimi deset o drugačnosti (štiri slovenska). Med 

temi književnimi deli je kar nekaj slikanic, kot denimo Uhlji takšni in drugačni, Zaljubljeni 

krokodilček, Adam, Pujsa imamo za soseda, Niko Nosorog že ni pošast, Lila mesto in druge. 

 

»Drugačnost je skrita v sokovih, ki spomladi bohotno oživijo pod lubjem. Samo takrat se da iz 

muževne palice narediti piščal in po pastirsko svobodno in veselo zapiskati nanjo.« (Tomšič, 

2003: 59.) 

 

Polonca Kovač (1998) se je v svojem članku spraševala, ali obstajajo teme, ki jih je potrebno 

otrokom zamolčati. Kot mnogi je tudi ona dognala, da takšnih tem ni, prav tako tudi ni 

medija, ki bi ga morali prepovedati. Razlaga, da so otroci, tako kot odrasli, izpostavljeni 

različnim preizkušnjam, med seboj se razlikujejo po karakterju in temperamentu, hkrati pa so 

od odraslih veliko bolj ranljivi, dojemljivi, razpolagajo z manj informacijami in izkušnjami, 

so manj kritični in bolj izpostavljeni zunanjim vplivom. Ravno zaradi tega so raznolike 

spodbude na literarnem področju zelo pomembne. Obvarovati jih je potrebno le pred 
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zgodbami, ki moralizirajo dolgovezno, okoli ovinkov ali pa bralcu grozijo kar naravnost. 

Otroku lahko literatura pomaga pri odkrivanju sveta in svoje vloge v njem, hkrati pa je lahko 

tudi odličen psihološki priročnik, saj ponuja vzorce, kako se v posamezni situaciji vedejo 

drugi ter skuša razjasniti čustva in stališča drugih do posameznega problema. Naloga odraslih 

je, da otroku ponudijo možnost tovrstnega literarnega užitka in mu s tem dajo občutek, da se 

nekaj ne dogaja le njemu.  

 

Schuster Brinkova (1994) piše, da je pomoč odraslega pri razumevanju (kompleksnejših) tem 

slikanic nujna. Vpliv odraslih se odraža že pri sami izbiri in ponudbi slikanic – po svojih 

interesih in predstavah izbirajo otrokom slikanice že starši, stari starši in drugi sorodniki, v 

vrtcih in nižjih razredih pa to počno vzgojitelji in učitelji. Schuster Brinkova še zapiše, da je 

poleg izbire prvih slikanic pomembna tudi sama razlaga odraslih. Za otrokovo dojemanje so 

pomembni način branja, pojasnjevanje in opozarjanje na vsebine. Pri uporabi slikanic in knjig 

za otroke bi morali starše, vzgojitelje in učitelje voditi spoznanja, potrebe, sposobnosti, želje 

in skrbi otrok. Osnova za izbiro slikanice naj bi bilo torej predvsem poznavanje otrokovih 

interesov in sposobnosti. Če želimo od knjige dolgoročni učinek, morajo besedilo in slike 

otroka spodbuditi, s tem pa se razvija njegova zavest in otroška duševnost. Za konec avtorica 

zapiše, naj se vsak odrasli vpraša, kaj lahko in kaj hoče povedati otroku (o spolnosti, smrti, 

rojstvu, Bogu, drugačnosti) – fantastične ali pravljične predstave o problemskih temah niso 

pošten odgovor. 

 

Clarissa Pinkola Estes (2003) v svoji knjigi Ženske, ki tečejo z volkovi posebno poglavje 

nameni zgodbi o grdem račku. Andersen v ospredje postavi motiv drugačnosti, zaradi česar 

omenjeno pravljico tudi izpostavljam. Estesova poda razlago, da duša velikokrat želi videti, 

kultura okoli nje pa zahteva, naj ne vidi. In čeprav duša želi govoriti svojo resnico, je utišana. 

Zapiše še: »Pravimo, da cvet cveti, pa naj je v polnem, polovičnem ali tričetrtinskem cvetu.« 

(Pinkola Estes, 2003: 162.) Vse prepogosto se dogaja, da se ima izgnanec, obdan z 

drugačnimi od sebe, za manjvrednega. V Grdem račku so race race, labodi pa labodi. Tudi 

sami bi bili najbolj nesrečno bitje, če bi si morali ves čas predstavljati, da smo nekdo drug 

(kot je to počel grdi raček), pa četudi bi ta drug imel popolnoma drugačne navade, dejanja, 

želje in podobno. Velikokrat je najpomembneje vztrajati, zdržati in ohraniti ustvarjalnost, 

samoto, čas, da daš in delaš. Potrebno je vztrajati, kajti obljuba divje narave se po Estesovi 

glasi: »Po zimi vedno pride pomlad.« (Prav tam: 177.) 

 



 

- 24 - 

V povezavi z drugačnostjo se želim opreti še na članek Milana Zvera (2006), ki obravnava 

pravice do enakosti in drugačnosti v edukaciji. Zver opozarja, da upoštevanje drugačnosti v 

današnjem šolskem prostoru velja za dolžnost in civilizacijsko normo, vendar še pred 

desetletji ni bilo tako. Pravice do enakosti in drugačnosti v izobraževanju so še posebno 

občutljivo in kompleksno področje. Povzame Nancy Fraser, ki je ugotovila, da smo prišli od 

nekoliko premajhne občutljivosti za drugačnost med posamezniki v šoli do obdobja slavljenja 

in poveličevanja drugačnosti. Pojavlja se vprašanje, kdaj je drugačnost še sprejemljiva. V 

okviru šolskega sistema se je najtežje spopasti z drugačnostjo, ki je hkrati povezana še s 

socialnoekonomsko prikrajšanostjo, pri čemer mislim na migrante, ki istočasno sodijo v 

skupino na družbenem robu. Šola je lahko določenim družbenim skupinam tuj prostor in tuja 

kultura oz. prostor, kjer lahko celo izgubijo svojo identiteto. Pravica do izobraževanja naj bi 

bila nesporna, odprto pa ostaja vprašanje, kako to pravico zagotavljati, če se zavedamo, da so 

določeni posamezniki v neenakem družbenem položaju. Postavljati enake zahteve za izvajanje 

pravice do izobraževanja pred družbene skupine, ki niso v enakem položaju, lahko pomeni 

izvajanje simboličnega nasilja. Zver strne svoj članek s sklepom, da šola sicer ne more 

prevzemati odgovornosti za razreševanje številnih kompleksnih družbenih vprašanj, lahko pa 

pripomore k utrjevanju določenih razmerij. 
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5 ANALIZA IZBRANIH SLIKANIC 

 
Za analizo sem izbrala pet slikanic različnih avtorjev, ki vsebujejo romsko problematiko oz. 

spadajo med romske pravljice, in sicer O dečku, ki se je bal vode, Jagoda, Most prijateljstva, 

Kako so nastale gosli in Oba sva samo otroka. Vsaka slikanica oz. zgodba je zanimiva na svoj 

način in drugačna od preostalih štirih. Kako so nastale gosli je romska ljudska pripovedka, 

Oba sva samo otroka je avtorska slikanica, Jagoda je slikanica, nastala s pomočjo romskih 

otrok, zgodba Most prijateljstva je nastala po ideji treh mladostnikov iz romskega naselja in 

ene prostovoljke, slikanico O dečku, ki se je bal vode pa lahko opredelimo kot izvirno 

slovensko slikanico, kjer sta besedni in likovni ustvarjalec Slovenca. 

 

Na začetku vsake analize sem predstavila avtorja in ilustratorja ter priložila sliko naslovne 

strani slikanice. Zapisala sem kratek povzetek vsebine in kritično oceno likovnega oz. 

oblikovnega dela. Zgodbam sem določila književni prostor, čas, osebe, motive, 

pripovedovalca, teme in sporočilo. Ponekod sem podala še nekaj izhodišč oz. idej za 

obravnavo izbrane slikanice pri pouku v nižjih razredih. 

  

5.1 S. Kerkoš: Jagoda 
 

Saša Kerkoš se je rodila leta 1977. Diplomirala je iz vizualnih komunikacij na ljubljanski 

Akademiji za likovno umetnost, izobraževala pa se je tudi na Akademiji za industrijsko 

oblikovanje in umetnost v Helsinkih ter na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. 

Kerkoševa je avtorica stripov, oblikovalka, ilustratorka, grafičarka in mentorica različnih 

delavnic. Za svoje ustvarjanje je prejela mnogo nagrad, med drugimi tudi Prešernovo nagrado 

in magdaleno. Dela razstavlja doma in v tujini, omeniti velja KUD Franceta Prešerna v 

Ljubljani, SPX v Stockholmu, Akademijo likovnih umetnosti v Budimpešti, Muzej 

oblikovanja v Helsinkih in Festival stripov Raptus na Norveškem (prim. Saša Kerkoš: 

FImidipi, 2006). 

 
Jagoda je slikanica, ki so jo sooblikovali romski otroci iz naselja Kerinov grm. Zgodbo je po 

pripovedovanju romskih otrok povzela, oblikovala in za tisk pripravila Saša Kerkoš, pri 

ilustracijah in celotnem projektu pa je sodelovala tudi Tina Brinovar. Slednja je kot 

prostovoljka izvajala likovne delavnice v omenjenem naselju, pri katerih je sodelovalo okrog 
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petdeset otrok, starih od pet do dvanajst let. Jagoda je prvo zapisano gradivo v romskem 

jeziku v Posavju. Projekt je nastal v sodelovanju z Društvom zaveznikov mehkega pristanka 

iz Krškega, ki se med drugim v veliki meri ukvarja z večplastno romsko problematiko. 

Njegov namen je bil vzpodbujati in približati izobraževanje romski populaciji, kratkoročno pa 

naj bi sama slikanica pripomogla k drugačnemu odnosu otrok do knjig. Slikanica naj bi bila 

tudi vzpodbuda k razmisleku neromske populacije o pravicah narodnostnih in etničnih 

manjšin (prim. Brinovar, 2004). 

 

Slika 2: Naslovnica slikanice Jagoda, 2008 
 

Zgodba je zapisana v slovenskem in angleškem jeziku ter dolenjski romščini, na koncu 

slikanice pa je še trijezični slikovni in besedni slovar. Besedilo govori o romski deklici 

Jagodi, ki jo je mama prinesla iz gozda, o njenem življenju in dogodivščinah. Jagoda živi v 

pisani hiši v romskem naselju, ima starejšega brata Virana in nekaj sester. Nikamor ne gre 

brez svojega zelenega dežnika, ki ga je našla, ko ga je nekdo zavrgel. Na njem večkrat 

počivajo metulji in pikapolonice. Ko bo deklica začela hoditi v šolo, se bo za njim skrivala 

pred psi v mestu. Jagoda se šole ne veseli, saj morajo tam učenci pri miru sedeti v klopi. Poleg 

zelenega dežnika ima najraje pisano žogo, ki pripada Zlatki. Poleti pri Jagodi jedo ribe in 

hodijo k reki, kjer ostajajo vse do večera. Oče s sosedom vozi železo v tovarno, spotoma pa 

hčerki včasih kupi vrečko bonbonov. Ko bo Jagoda zrasla in ko ne bo več hodila v šolo, bo 

nosila predpasnik, kot njena mama. Nikoli ne bo pozabila, da lahko tudi ona prinese novo, 

malo Jagodo iz gozda. 

 

Teme, ki se pojavljajo v zgodbi, so brezskrbno otroštvo, revščina, naivnost in življenje 

Romov. Ker je zgodba nastala po pripovedovanju otrok, je v njej čutiti rahlo zmedo in 

nepovezanost. Gre za odraz otroške prisrčnosti, ki daje vsebini prav posebno dinamiko. Bralec 

začuti otroško igrivost in brezskrbnost, kar je ena redkih stvari, v katerih lahko ti otroci še 

uživajo. 
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Po delitvi slikanic po Marjani Kobe (1987) lahko slikanico Jagoda opredelimo kot pravo 

knjigo s tankimi listi, torej kot zadnjo zahtevnostno stopnjo slikanice. Gre za tip slikanice, pri 

kateri soavtorja nista stalna sodelavca in za slikanico, kjer se ilustracija »razlije čez rob«. 

 

Likovni del slikanice sestavlja kolaž otroških risb in ilustracij Tine Brinovar. Otroci so risali 

različna okolja in predmete, ki se pojavljajo v slikanici. Pri tem so uporabili voščenko in 

flomaster, dve preprosti, priljubljeni in zelo poznani likovni tehniki, primerni tudi za mlajše 

otroke, redki pa so se odločili za praskanke. Ilustratorka je posegla po črno beli tehniki, po 

peresu in tušu, kar daje dober kontrast otroškim risbam. Risbe otrok so sicer precej okorne, 

vendar imajo izrazito kompozicijo in zanimive odnose med barvnimi ploskvami. Stopnja teh 

otrok glede na likovni razvoj zaostaja za vsaj dve leti, kar se vidi predvsem pri upodobitvi 

človeške in živalske figure, ki sta si velikokrat zelo podobni. Slike so v celoti barvno zelo 

nasičene, narisane oblike so enostavne, ne vsebujejo pretiranih detajlov, včasih pa prehajajo 

že kar v abstraktne forme. Otroci pri ustvarjanju niso posnemali splošnih vzorcev, po katerih 

radi posegajo njihovi vrstniki, zato je v njihovih delih opaziti iskrenost, preprostost in 

pristnost. Brinovarjeva je pri različnih aktivnostih upodobila glavno junakinjo deklico Jagodo. 

Njene ilustracije so predvsem zaradi nosilnega elementa linije dobro ločene od otroških risb, 

hkrati pa se z njimi povezujejo in le skupaj dajejo občutek celote. Lik Jagode je prikazan s 

škrbastim in širokim nasmehom, pegastim obrazom, z dolgimi štrenastimi lasmi in s črnimi 

očmi. Po eni strani deluje nekoliko groteskno, po drugi strani pa ravno zaradi nepravilnih 

proporcev in močnih rok nekoliko šaljivo in prisrčno. V nasprotju z večino ilustratorjev, ki 

zagovarjajo prikupnost in ljubkost literarnih likov ter s tem idealizacijo oseb, se je Tina 

Brinovar raje odločila za pristno iskrenost (prim. Brinovar, 2004). Besedilo je na vsaki strani 

dobro vidno, saj je zapisano na posebni podlagi – v slovenskem in romskem jeziku je 

napisano ročno, z velikimi tiskanimi črkami, angleški del pa je tipkan, prav tako z velikimi 

tiskanimi črkami. Ustvarjalci so s tem morda želeli poudariti vlogo otrok pri nastanku in delo 

približati najmlajšim, vendar menim, da to ni najboljša zamisel, saj neizkušenega bralca 

takšno oblikovanje hitro zmede. Presledki med besedami so ponekod slabo vidni, prav tako 

branje otežujejo vrstice, napisane preblizu skupaj.  

 

Nekatere povedi iz besedila zvenijo v angleškem prevodu bolje kot v slovenščini. Primer: Ko 

je poletje, se vsi veselimo, saj gremo k reki in ne pridemo domov vse do takrat, ko je zvečer že 

spet hladno./We all look forward to the summer because we go to the river and we don't come 

home until it is cold and dark. Omenjeno poved bi bilo bolje zapisati kot: Vsi se veselimo 
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poletja, ko gremo do reke in ne pridemo domov, dokler se ne shladi in zmrači. V besedilu je 

pogosto rabljena beseda »potem«, ki je tipična za pripoved mlajših. Odveč je tudi nekaj vejic, 

kot primer: Viran mora spet računati, oče in sosed, pa spet voziti tovornjak. Pripoved je 

tipično otroška, tako z vidika besed kot z vidika vsebine. Kljub vsej prisrčnosti in iskrenosti 

slikanice mislim, da nekaj oblikovnih popravkov ne bi bilo odveč, saj bi tako olajšali branje in 

razumevanje besedila. Sploh zato, ker je slikanica Jagoda v osnovi mišljena kot pripomoček 

pri opismenjevanju romskih otrok.  

 

Književni pripovedovalec je personalni. O dogodkih pripoveduje tako, kot jih doživlja deklica 

Jagoda, osrednja literarna oseba, in govori le o tem, kar Jagoda vidi, sliši in doživlja (prim. 

Erhatič et al., 2005). 

 

Dekličina pripoved se dogaja nekje v njihovem romskem naselju, kar lahko sklepamo iz 

povedi »Hiša pred mano je naša hiša.«. Jagoda pa omeni tudi gozd, iz katerega jo je prinesla 

mama in v katerega rada zahaja tudi sama, mesto, prostor ob reki, tovarno, v kateri dela njen 

oče, in šolo. 

 

Osrednja literarna oseba pripovedi je romska deklica Jagoda, po kateri je slikanica tudi 

naslovljena. Ime je junakinja dobila po deklici iz naselja, kjer je slikanica nastala. Romski 

jezik ima za rdeči sad nizke rastline s trojnatimi listi in z belimi cveti (prim. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2005), jagodo, isto besedo kot slovenščina. Jagoda je mlada 

deklica, ki še ne hodi v šolo. Živi v romskem naselju skupaj s starši, sestrami in bratom 

Viranom. Najraje ima svoj zeleni dežnik in pisano žogo. Ko odraste, želi biti podobna svoji 

mami. Kot sem omenila že pri ilustracijah, je Jagoda šaljiva in pristna. Njena pripoved je 

nastala po pripovedovanju romskih otrok, ki so govorili o dogodkih, ki so se zgodili njim ali 

njihovim prijateljem, o življenju v naselju, njihovih običajih in načinu življenja, kar so 

ustvarjalci slikanice nato združili v smiselno celoto. Jagoda s svojimi dolgimi štrenastimi 

črnimi lasmi, z velikimi rjavimi očmi, bosimi nogami in oblečena v preveliko obleko z 

izrezom skoraj do popka deluje kot tipična romska deklica. Romski otroci namreč po navadi 

nosijo oblačila starejših bratov in sester, četudi jim niso še prav, kratko ostrižene 

ženske/deklice so redkost, prav tako pa velikokrat hodijo bosi. 

 

Zdi se, da avtorica v besedilu Jagodo omenja kot sinonim za otroka, kar sklepam iz več 

povedi: »Ko me je mama prinesla iz gozda, mi je nadela ime po jagodi. Mislim, da bom tudi 
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sama kmalu dovolj stara, da grem v gozd in prinesem svojo jagodo/Jagodo.«, »Ko bom 

zrasla, ko mi ne bo treba več v šolo, ker bo že mimo, bom nosila tak predpasnik kot moja 

mama in ne bom pozabila, da lahko prinesem novo, malo jagodo/Jagodo iz gozda.«, »Oče in 

mama pravita, da so vse jagode/Jagode največje bogastvo na svetu!«. Zanimivo je, kako 

deklica, ki še ne hodi v šolo, že razmišlja o otroku in o tem, kako bo, ko odraste. Vse skupaj je 

morda nekoliko nenavadno le nam, Neromom, medtem ko je za Rome takšno razmišljanje 

najverjetneje  povsem običajno. Znano je namreč, da romske deklice hitro spolno dozorijo in 

velikokrat postanejo mame in žene že do svojega 15. leta. Romi svoje žene cenijo po tem, 

kolikokrat rodijo, one pa nosečnost jemljejo kot nekakšno čast oz. privilegij. Ta čas uživajo 

posebno pozornost in skrb cele skupnosti. Nosečnici (khamni romni) se ne sme ničesar 

odrekati in ničesar skrivati pred njo, ne sme se ji kazati grde stvari in ne sme se je zmerjati ali 

za njo metati kamenje (prim. Brizani Traja, 2000). 

 

Milan Markelj (2008) piše, da knjiga Jagoda sicer ni nič posebnega, saj je podobnih na našem 

trgu že precej, je pa gotovo »drugačna« in s tem zanimiva zaradi dejstva, da je to prva romska 

slikanica, torej prva slikanica, ki je izšla v jeziku, kot ga govorijo Romi v Posavju oz. na 

območju Dolenjske in Bele krajine. Smisel zapisa zgodbe v treh jezikih naj bi bil v tem, da po 

slikanici poseže čim širše občinstvo. Jagoda je namenjena predvsem opismenjevanju romskih 

otrok, služi pa lahko tudi kot koristen pripomoček tistim, ki Rome šolajo. Ravno zaradi 

širokega namena slikanice sta izdajatelja in založnika zagotovila brezplačen izvod Jagode 

vsem tistim, ki se ukvarjajo z mladimi, dobile pa naj bi ga tudi vse osnovne in srednje šole. 

Markelj je v svojem članku opozoril še na nekaj pomanjkljivosti slikanice. Trdi, da avtorji 

niso bili dovolj pozorni pri jezikovni podobi slikanice. Romščino namreč piše vsak bolj ali 

manj po svoje, kot jo sliši in kot se mu zdi prav. Tako je beseda oče prevedena s tremi 

različnimi romskimi besedami, dat, dad in dade9. Besedo žuto je prevajalka uporabila za 

rumeno in za oranžno barvo10. Če je slikanica res namenjena opismenjevanju romskih otrok, 

si takšnih spodrsljajev ne bi smeli privoščiti. Tako kot Markelj imam tudi sama nekaj kritičnih 

pripomb glede slovarčka na koncu slikanice. Ta ni urejen ne abecedno, ne tematsko, ne po 

                                                 
9 A) Oče pravi, da smo že dovolj stari, da sami prebarvamo fasado./Dat pheni, da hinjamo več dost purane, da 
kokora pofarbinamo fasada. B) Oče in mama pravita, da so vse Jagode največje bogastvo na svetu!/Dad i mama 
phenen, da hile sa Jagode najbarede brvalipe pu them! C) Oče se boji, da me bo skupaj z dežnikom odpihnilo 
proti soncu./Dade ped ari, da ma skupa buraha ledžla kukham. 
 
10 A) Rajka in Cvetka hočeta rdečo, Moran rumeno, Ksenija pa modro./Rajka i Cvetka, kaninen loli, Moran 
žuto, Ksenja pa plavo. B) Starejši brat Viran je zadnjič v mestu našel oranžen stol in mama sedaj z njega zmeraj 
nadzoruje sestre, kako pripravljajo piščanca na palici./Puranede phal Viran, zadno puto du baro gav alačhja 
žuto stolo i mama kane vavik, zur lešte pazini pučhaja, sar prpravinen khanjen pu kolja. 
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zaporednem ponavljanju besed v zgodbi. Opazila sem tudi, da je npr. beseda vedno (vavik, 

always) razložena dvakrat, piščanec na palici je v slovarčku zapisan piščanco pu čilo, 

medtem ko je v besedilu zanj uporabljen izraz khanjen pu kolja. Slovarček se tako izkaže kot 

dobra zamisel, ki pa bi potrebovala več doslednosti in pozornosti. 

 

5.2 M. Podgoršek: O dečku, ki se je bal vode 
 

O dečku, ki se je bal vode je dvojezična romsko-slovenska slikanica, ki je primerna predvsem 

za učence razredne stopnje. Zgodbo je napisala Mojiceja Podgoršek, slovenska pisateljica, 

učiteljica, novinarka, kulturologinja in bibliotekarka, rojena leta 1964 v Ljubljani. Mladinska 

pisateljica je diplomirala na Fakulteti za družbene vede, smer kulturologija, kasneje pa je 

dokončala magisterij s področja bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva na 

Filozofski fakulteti. Piše predvsem za otroke in nekaj njenih del je prevedenih tudi v tuje 

jezike. V letu 2010 je bila po številu izposojenih knjig v splošnih knjižnicah na sedmem 

mestu med slovenskimi pesniki in pisatelji (prim. Mojiceja Podgoršek, 2010). 

 

Ilustratorka slikanice O dečku, ki se je bal vode je Polona Lovšin. Za to delo se je odločila, ker 

so ji romski otroci pri srcu in ker med ljudmi ne želi delati razlik. Lovšinova se je rodila leta 

1973 v Ljubljani. Srednjo šolo je obiskovala v Kamniku, kasneje pa je končala študij na 

Akademiji za likovno umetnost. Delati je začela kot učiteljica, nato pa se je posvetila 

slikarstvu, s čimer se ukvarja še danes. Poleg slikanic in učbenikov je svoja dela objavljala v 

revijah Cicido, Ciciban, Zmajček, Kekec in drugih (prim. Polona Lovšin, 2004). 

 

 

Slika 3: Naslovnica slikanice O dečku, ki se je bal vode, 2009 
 
V priročniku za branje kakovostnih knjig v letu 2010 Ozvezdje knjiga najdemo podatek, da 

slikanica O dečku, ki se je bal vode spada med knjige, ki po mnenju uredniškega odbora niso 
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uspele zadostiti kriterijem dobre knjige, zato se je uvrstila med pomanjkljive izdaje v letu 

2009 (prim. Ozvezdje knjiga, 2010). 

 

Po klasifikaciji Marjane Kobe (1987) bi slikanico O dečku, ki se je bal vode lahko umestili 

med izvirno slovensko slikanico v pravem pomenu besede, torej slikanico, v kateri sta likovni 

in besedni ustvarjalec Slovenca. Glede na ostale vidike, prav tako po Kobetovi, pa lahko 

rečemo, da gre za slikanico kot pravo knjigo s tankimi listi, ki velja za tretjo zahtevnostno 

stopnjo slikanice in je primerna za otroke po četrtem letu starosti, in za tip slikanice, pri kateri 

avtorja nista stalna sodelavca. 

 

O dečku, ki se je bal vode, zgodba v slovenskem in romskem jeziku, govori o romskem dečku 

Venitu. Gre za dečka, na katerem je bilo vse »nenavadno« – od njegovega imena, bivališča, 

navad, želja, pripetljajev in življenja nasploh. Venito je bil socialno izključen in je moral 

narediti ogromno, da so ga vrstniki končno le sprejeli medse. Sošolcem se je še bolj zameril, 

ker se ni želel umivati in je bil zato vedno umazan in smrdljiv. Skoraj nihče pa ni vedel, da se 

Venito boji vode. Zaradi tega strahu je deček raje prenašal zbadljivke, kot da bi se umil. 

Njegova večna želja je bila, da bi bil nekega dne sprejet takšen, kot je. Zaradi te želje se je 

tudi odpravil na izlet s sošolci. Sprva na morju ni želel v vodo, ko pa je videl utapljajočega se 

sošolca, ki mu nihče ni priskočil na pomoč, se je brez pomislekov pognal v vodo in ga rešil. V 

tistem trenutku je Venito postal junak in bil končno sprejet med svoje vrstnike. Od takrat dalje 

se je tudi redno umival. 

 

Problemska zgodba govori o socialni izključenosti, pogumu in pripravljenosti pomagati 

človeku v stiski. Mladega bralca naj bi učila strpnega odnosa do drugačnosti – svoje mnenje o 

tem bom predstavila v nadaljevanju.  

 

Slikanica, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, je zanimiva za analizo tako z 

literarnega kot z likovnega področja. Pri nazornih ilustracijah Polone Lovšin so uporabljene 

jasne oblike in nečiste barve, v ospredju tople, v ozadju pa hladne. Likovna tehnika je tipična 

za omenjeno ilustratorko, saj je podobna njenim ostalim delom. Zračna perspektiva je 

pravilno uporabljena, stvari se z oddaljenostjo zmanjšujejo in so rahlo zabrisane. Literarne 

osebe so realistično obarvane in poudarjene tako, da so upodobljene z večjimi, izstopajočimi 

oblikami. Sicer so neproporcionalne, saj imajo glave nekoliko večje, vendar to ni moteče. 

Sprva sem mislila, da se s tem želi ilustratorka približati otrokom, kajti tudi oni rišejo na ta 
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način (pomembnejši deli so večji), vendar mi je Lovšinova v kratkem elektronskem sporočilu 

pojasnila, da je tak pač trend po svetu in da se z večjimi glavami lažje prikaže čustveno 

obrazno mimiko. Vse figure so lepo zaobljene, kar daje občutek mehkobe in sproščenosti. Za 

razliko od ilustracij v slikanici Oba sva samo otroka je tukaj ozadje lepo dovršeno, vsebuje 

različne (številne) barvne odtenke in pusti celotni ilustraciji dihati. Na določenih straneh so 

upodobljeni različni vzorci, kar je značilnost avtoričine tehnike. Ilustratorka razlaga, da je 

želela delo prikazati s kar se da močno čistino, brez nepotrebnih dodatkov, torej tako, da 

obrazna mimika in barvna atmosfera govorita o občutkih. Besedilo v slovenščini in romščini 

je zapisano z malimi tiskanimi črkami, opazimo tudi nekaj besedila, podobnega ročnemu 

zapisu.  

 

Pripovedovalec zgodbe je vsevedni ali avktorialni: vodi dogajanje, hkrati pa bralcu postavlja 

vprašanja (npr. In kaj bo počel on? Ga bodo celo na silo odvlekli v morje? Le zakaj ni 

poslušal mame in raje ostal doma?) in kaže subjektiven odnos do literarnih oseb. Ima pregled 

nad vsemi dogodki – o osebah ve vse, tudi njihovo notranje doživljanje (npr. Rad je delal in 

se učil po svoje. Najbolj pa si je želel imeti nekaj prijateljev.) (prim. Erhatič et al., 2005). 

 

Dogajanje je postavljeno v osnovno šolo (razred, šolski hodnik) in ob morje, omenja pa se 

tudi narava, torej makova polja, gozd, potoke in reke. Poleg stereotipov o Romih, o katerih 

bom nekaj besed zapisala kasneje, se na koncu pojavi tudi splošen stereotip, da se dečki ne 

umivajo radi. Morda se avtorica s tovrstnimi povedmi želi približati mlademu bralcu in 

delovati nekoliko hudomušno.  

 

Zgodba je umeščena v realni prostor in čas, prav tako so realni tudi vse dogajanje in književne 

osebe – ne pojavljajo se nobeni čudežni predmeti ali dogodki. Iz tovrstnih »resničnih« zgodb 

je navadno mogoče črpati zanimivo in pogosto koristno znanje (prim. Bettelheim, 1999). 

 

Besedilo je napisano v knjižnem jeziku. Povedi so večinoma kratke in jasne. Opazimo lahko 

razna retorična vprašanja (Le zakaj ni poslušal mame in raje ostal doma?), vzklike (Na 

pomoč! … Tamle je!) in nagovore (Naj mu kdo pomaga!). Pri zafrkljivkah oz. posmehljivkah 

se pojavljajo rime, kot npr. Venito, Venito, umazan cigan, iz našega razreda ti boš pregnan. 

Čeprav sam v zadnji klopi sediš, med nami ti vedno najbolj smrdiš. Kaj natančno je avtorica s 

kovanjem teh rim želela povedati oz. na kaj je želela opozoriti, ne vem, menim pa, da so 

nekorektne in neustrezne, sploh če pomislimo, da so Romi te sporočilnosti deležni na vsakem 
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koraku. Vsi jih zmerjajo s Cigani, imajo jih za tiste, ki smrdijo in želijo jih odgnati čim dlje. 

Sprašujem se, v čem je pravzaprav smisel izpostavljanja tovrstnih stereotipov.  

 

Bralec pri branju poleg večkrat obravnavanih tem, kot so prijateljstvo (z Venitom se romski 

otroci radi družijo, na koncu ga sprejmejo tudi njegovi sošolci in v pesmi med drugim tudi 

rečejo: Vsakdo bi rad tvoj prijatelj bil, tudi če se nikoli več ne bi umil), narava (Venito se 

presenetljivo dobro razume z živalmi, najraje se igra na makovih poljih), otroštvo (izražena 

otroška občutja in njihove dogodivščine) in medsebojni odnosi (sošolci Venita sprva ne 

marajo, ko postane junak, ga vzljubijo in sprejmejo medse), odkriva tudi različne problemske 

teme, torej teme konflikta med posamezniki in družbo (sošolci Venita ne sprejemajo, nekateri 

ga celo sovražijo), strahu (Venitov strah pred vodo zaradi neprijetne izkušnje), stiske otroka 

(Venito se počuti osamljenega in nezaželenega, bolj kot vse si želi sprejetja s strani 

vrstnikov), verbalnega nasilja med vrstniki (Venitovi sošolci ga pogosto dražijo, zmerjajo in 

zanj celo sestavljajo precej nesramne pesmice) in delitve ljudi po etnični pripadnosti (ker je 

Venito Rom, je drugačen od drugih, smrdi, je umazan in nezaželen). 

 

Glavni junak problemske slikanice O dečku, ki se je bal vode je romski deček Venito, ki ima 

ogromno srce. Ime Venito je lahko različica imena Benito, ki naj bi bila izpeljana na podlagi 

benedictus, kar pomeni blagoslovljen. Zaradi neprijetne izkušnje z deročo vodo se te na smrt 

boji in se je na daleč izogiba. Kljub temu da je bil Venito vedno umazan, da je velikokrat 

smrdel in da je prihajal iz revne družine, je bil vesel in bister deček, s katerim so se romski 

otroci radi družili. Njegovi sošolci nad njim niso bili tako navdušeni, saj je bil edini romski 

deček v razredu. Pogosto je bil tarča posmeha in skoraj vedno je bil sam. Bolelo ga je 

predvsem, da npr. nihče ni opazil, kako hitro teče in kako dobro zna računati, saj so se vsi 

obregnili ob dejstvo, da se ne želi umivati. Venitu se je želja, da bi ga sprejeli takšnega kot je, 

izpolnila šele, ko je storil hrabro dejanje in rešil utapljajočega se sošolca na šolskem izletu. 

Storiti je torej moral nekaj izjemnega, da bi bil deležen enake obravnave kot ostali. Venito je 

pozitiven literarni lik, ki ga lahko razume in z njim čuti vsak bralec. Tako kot je za zgodbe za 

najmlajše najbolje, je to preprost lik, katerega značilnosti so jasno in nazorno prikazane. 

Označen je z lastnostmi, ki jih mladi bralec pozna najverjetneje iz lastnega okolja 

(dobrohotnost, pridnost, bistrost, hrabrost). Pri Venitu ne gre za idealizirano podobo otroka 

oz. otroštva. Že res, da je deček bister, spontan in dober, vendar je do sklepnega dejanja 

osamljen, zatiran in tarča posmeha. Menim, da želi avtorica skozi osrednjega junaka otroku na 

nevsiljiv način pojasniti občutke socialne izključenosti (ki so je Romi gotovo deležni) in 
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osamljenosti ter ga hkrati opozoriti na pomen strpnosti, vendar ji ne uspe povsem. Kljub 

pozitivnim značilnostim, ki jih je moč najti v glavnem junaku in zgodbi, bralca zbode dejstvo, 

da so pri Venitu (pre)močno poudarjene negativne lastnosti, kot so denimo smrdljivost in 

umazanost. Avtorica izpostavi tudi enega zelo poznanih stereotipov, ki pravi, da so Romi 

smrdljivi in umazani, ker so »alergični na milo« – Venito pa se je na smrt bal vode. Po romski 

tradiciji sta bili pravzaprav ravno snažnost in čistoča med najvišjimi vrednotami. Včasih so 

veljala  prav posebna pravila pri pranju oblek, osebni higieni in uporabi določene vrste vode. 

Prepovedano je bilo denimo kopanje v kadi, saj pri tem človek leži v lastni umazaniji (prim. 

Dosta! Dovolj!, 2009). Danes vemo, da veliko Romov nima urejenega dostopa do sveže vode, 

ker živijo v komunalno neurejenih naseljih. Odgovornost za izboljšanje teh razmer nosi 

država, saj je dolžna vsem državljanom zagotoviti dostop do osnovnih človekovih pravic. 

Tudi če so posamezni romski otroci resnično umazani, za to zagotovo niso krivi sami, prav 

tako ne smemo sklepati iz posameznikov na celotno populacijo. Romi se zavedajo lastnih 

stereotipov, ki jim jih je pripela večinska populacija, med drugim tudi predsodka o nehigieni. 

Predsednik romskega kulturno-umetniškega društva je dejal, da se mu zdi neustrezno, da 

novinarji in študenti o njih pišejo kot o umazanih, saj matere otroke umivajo – ti so blatni le, 

ker se preveč živahno igrajo na prostem (prim. Janko Spreizer, 2002). Če bi želeli zares učiti o 

strpnem odnosu in sprejemanju drugačnosti, bi bilo romske otroke nemara bolje prikazati kot 

nevtralne člane družbe – tudi prikazovanje v izredno dobri luči bi imelo škodljiv učinek. 

 

Stranskih literarnih oseb je v omenjenem delu kar precej. Avtorica za hip vplete Venitovo 

mamo, polha, lisico, srako, veverico, učiteljico, omeni Venitove romske prijatelje, pojavijo pa 

se tudi sošolci, med katerimi poimensko izpostavi Manco (deklico, ki kliče na pomoč), Jako 

(dečka, ki pokaže na utapljajočega se sošolca) in Petra (dečka, ki se utaplja). 

 

Bettelheim (1999) piše, da usoda pravljičnih junakov prepričuje otroka, da se morda počuti 

izobčenega in zapuščenega v svetu tako kot oni, vendar bo nekaj v življenju usmerjalo tudi 

njegove korake in bo deležen pomoči, ko jo bo potreboval. »Danes je otroku celo bolj kot 

nekoč potrebno, da ga opogumljajo prizori, v katerih osamljen človek vsemu navkljub 

navezuje smiselne in zadovoljujoče odnose s preostalim svetom.« (Bettelheim, 1999: 18.)  

 

Tako kot mnogo zgodb tudi zgodba O dečku, ki se je bal vode otroku sporoča, da se v 

življenju ni mogoče izogniti spopadanju z resnimi težavami, ta boj je pravzaprav bistveni del 

našega obstoja. To se je zgodilo tudi Venitu. Sprva se je spopadal z močno osebno stisko in 
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preživljal težke čase, na koncu pa so njegove pozitivne lastnosti prevladale nad njegovo 

drugačnostjo, postal je razredni junak in prijatelj vseh sošolcev. 

 

Veliko otroških pripovedi ima navadno srečen konec, kar otroku omogoča, da ob razvijanju 

zgodbe lahko brez strahu dovoli razkrivanje njegovega nezavednega, saj namreč ve, da bo 

navkljub vsemu »živel srečno do konca svojih dni«. Zgodba O dečku, ki se je bal vode se 

konča srečno – avtorica uspešen razplet pove z besedami, kot npr. »Nikdar pa se ni razvedelo, 

kako zelo se je bal vode.« ali pa »Venito bo vse življenje romski deček. Vedno bo drugačen. 

Zaradi barve kože in zunanjosti. Drugačen pa bo predvsem zaradi svoje nadarjenosti, 

poguma in pripravljenosti, da pomaga drugim.« 

 

Podgorškova skozi celotno delo nazorno prikaže stereotipen odnos do Romov. Ti naj bi bili 

umazani, smrdljivi in bali naj bi se vode. Zaznavanje ljudi na osnovi njihove skupinske 

pripadnosti pravzaprav vodi v to, da so ti ljudje še bolj podobni članom svoje skupine in bolj 

različni od članov drugih skupin, kot so v resnici. Večina Slovencev je na žalost še vedno 

diskriminatorna, zato zgoraj omenjene lastnosti rada posploši na vse predstavnike romske 

skupnosti. Če navedem nekaj čisto vsakdanjih fraz, ki jih starši velikokrat rečejo svojim 

otrokom, s tem pa nadaljujejo oz. širijo predsodke in nestrpnost: »umazan si kot Cigan«, »če 

ne boš priden, te bo odnesla Ciganka«, »zakleni vrata, da ne bodo Cigani česa odnesli«. 

Slikanica s sicer poučnim zaključkom je zagotovo mišljena kot način osveščanja in 

odpravljanja predsodkov, vendar jih morda ravno z njihovim izpostavljanjem še bolj 

spodbuja.  

 

5.3 S. Hudorovac, S. Bajt, J. Hudorovac, T. Koščak: Most prijateljstva 
 

Avtorska večjezična romska pripoved Most prijateljstva je nastala v sodelovanju 

prostovoljcev društva Romi gredo naprej (Roma džan angle) ob pomoči Janje Pečelin, Nejke 

Omahen in še nekaterih podpornikov. Ustvarjalci so navdih črpali iz priljubljene romske 

pripovedi Jagoda (prim. Hudorovac et al., 2009). V priročniku za branje kakovostnih 

mladinskih knjig 2010 Ozvezdje knjiga lahko najdemo podatek, da si je slikanica Most 

prijateljstva po mnenju uredniškega odbora pridobila eno hruško kvalitete in se s tem uvrstila 

med dobre izdaje v letu 2009 (prim. Ozvezdje knjiga, 2010). 
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Slika 4: Naslovnica slikanice Most prijateljstva, 2009 
 
Most prijateljstva, pripoved v slovenščini ter dolenjski in prekmurski romščini, govori o 

romskem dečku Danijelu in slovenski deklici Petri. Danijel med sečnjo drv pade v votlino, iz 

katere ga s pomočjo svojih dolgih las reši Petra. Ta ugotovi, da deček govori prav poseben 

jezik, ki ga ona ne razume. In ker gre za zvedavo deklico, ki jo zanimajo vsi jeziki sveta, 

poprosi svojega novega prijatelja, naj ji pove še kakšno besedo v romščini. Ker si Petra ne 

more zapomniti toliko romskih besed, se z Danijelom domislita, da napišeta slovensko-romski 

slovar. Tako začneta z vsakodnevnim druženjem na jasi ob robu gozda. Med njima se splete 

prav posebna vez, kar potrjuje tudi zadnji stavek zgodbe: Postala sta najboljša prijatelja. 

 

Problemska slikanica Most prijateljstva, ki je doživela tudi odrsko uprizoritev, bralcu sporoča, 

da jezik ne more biti ovira pri navezovanju prijateljstva, tega prav posebnega in globokega 

odnosa. 

 

Gre za zgodbo, ki je nastala po ideji treh mladostnikov iz grosupeljskega romskega naselja in 

ene prostovoljke (prim. V kulturnem domu Grosuplje izvedli multimedijsko predstavitev 

pravljice Most prijateljstva – Mosto prijateljstvo – Pejtaušaugoskri phurt, 2010). Ob podpori 

sponzorjev so izdali slikanico večjega formata, ki so jo ilustrirali otroci romskih naselij iz 

občine Grosuplje in Irena Cerar. Knjiga je barvita in estetsko dobro dovršena. Besedilo je 

zapisano na beli podlagi, slovenski del z modrimi črkami, dolenjska romščina s črnim 

poševnim krepkim tiskom, prekmurska romščina pa s črnim poševnim tiskom. Celotno 

besedilo je zapisano z velikimi tiskanimi črkami, zaradi česar slikanico lahko prebirajo tudi 

učenci nižjih razredov. V ozadju so ilustracije otrok, glavna junaka pa je upodobila 

oblikovalka in ilustratorka Irena Cerar, ki je poskrbela tudi za celotno oblikovanje in pripravo 

za tisk. Strani so barvne, Danijel in Petra pa sta predstavljena v črno-beli tehniki, s čimer 

izstopata in skrbita za rdečo nit ilustracij. Likovne tehnike so različne, od tiska s pečatniki, 
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risanja s flomastrom, z barvicami, slikanja s tempera barvami do kolažnega tiska in 

računalniškega kolaža. Na koncu knjige je slovensko-romski slovar, ki je večinoma 

ponazorjen s slikami oz. risbami otrok. Opaziti je tudi značilnosti stripa – na nekaj straneh je 

pogovor glavnih junakov zapisan v oblačkih nad njima. Celotna slikanica je zelo dinamična, 

zanimiva in privlačna. 

 

Besedilo je zapisano v knjižnem jeziku, precejšen del je pisan v premem govoru. Opaziti je 

nekaj slogovno zaznamovanih besed, kot npr. ždeti (časovno), prikobacati (čustveno), 

slovarček (čustveno), ubožica (čustveno), izdaviti (čustveno), pravi pravcati (čustveno), 

kukati … Pojavijo se medmeti, hmmm (razpoloženjski), oooo (razpoloženjski) in buuuuuuffffff 

(posnemovalni), najti pa je mogoče še besedne figure, natančneje poosebitev ali 

personifikacijo (gozdni veter ji prišepne). 

 

Glavni književni osebi sta otroka Petra in Danijel, slovenska deklica in romski deček. Ime 

Petra v latinščini pomeni »skala« (Petrus), Danijel pa izvira iz hebrejščine in pomeni »Bog je 

moj sodnik« (Danijjél). Spol glavnih junakov najverjetneje ne igra posebne vloge pri 

doživljanju in razumevanju zgodbe, saj večina otrok ve, da se sporočilnost lahko nanaša tudi 

na njihove probleme, ne glede na povezanost s spolom glavnih oseb. Vseeno pa je zanimivo, 

da so po navadi ravno deklice prikazane v luči nekakšne »rešiteljice« oz. da so deklice tiste, ki 

so strpnejše, prijaznejše, bolj ustrežljive in prijateljske. Tako Petra kot Danijel sta zelo 

pozitivna, navihana in dobrosrčna. Danijel je prikazan kot delaven (že navsezgodaj zjutraj 

seka drva), olikan (Petri se lepo zahvali za pomoč iz jame), tekoče govori romski in slovenski 

jezik. Prihaja iz družine s štirimi otroki, po poklicu pa želi biti avtomehanik. Petro bralec 

dojame kot zvedavo, radovedno, pametno in zabavno. Stara je dvanajst let in najbolj jo je 

strah, ko kaj naredi narobe ter jo oče zato okara. Ko odraste, želi biti pisateljica in učiteljica 

romskega jezika. Petra mlademu bralcu predstavlja zgled, kako se je potrebno vesti do 

drugačnih, jim dati priložnost, da se dokažejo ter jih sprejemati. Opazila sem tudi nekaj 

stereotipov pri obeh likih. Petra želi postati učiteljica, kar velja za sanje mnogih deklic, 

Danijel pa bi rad postal avtomehanik, kar je tipičen moški poklic. Stereotipni so tudi poklici 

staršev obeh junakov – Danijelov oče dela v tovarni železa, Petrina mama pa uči v šoli. Kot 

stranske literarne osebe nastopata še gozdni veter (ki Petri prišepne, da nima zaman tako 

lepih, dolgih in močnih las) in jež (ki Petro in Danijela na skrivaj opazuje, kako se igrata in 

učita). 
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Književni prostor lahko opredelimo na gozd oz. jaso ob njem (Danijel že od zgodnje jutranje 

zore v gozdu seka drva./Skupaj se odpravita do jase na robu gozda, kjer sedeta na mehko 

travo.). Tam se Danijel in Petra vsako jutro dobivata, da pišeta in se učita. Književni čas je 

sodoben in omejen na daljše časovno obdobje, ki se tudi po koncu zgodbe še nadaljuje 

(Danijel in Petra se dan za dnem dobivata na travniku, polnem pisanih metuljev, kjer se 

smejeta, pogovarjata in pišeta.).  

 

Pripovedovalec je vseveden. Književne osebe in dogajanje vodi ter nadzira. Primer: Deček 

Danijel že od zgodnje jutranje zore v gozdu seka drva. Pred njim je zrasel takšen kup drv, da 

si zasluži nekaj počitka. 

 

V zgodbi Most prijateljstva se smiselno prepletajo teme prijateljstva, stiske in tabujske oz. 

problemske teme (drugačnost). Prijateljstvo se kaže predvsem v medsebojni pomoči glavnih 

junakov (Petra na začetku pomaga Danijelu iz jame, potem skupaj pišeta slovar, se učita, 

pogovarjata in družita), zagotovo pa lahko mladi bralec na podlagi svojega razmišljanja tudi 

sam izlušči kakšno temo besedila. 

 

Bralec lahko v zgodbi opazi številne motive, npr. motiv deklice in dečka, prijateljstva, 

druženja, gozda, sekanja drv, ježa, nezgode pri sekanju drv ipd.  Osrednjo besedo, ki povzema 

pripoved Most prijateljstva, bi lahko izluščili že iz samega naslova, gre torej za 

»prijateljstvo«. 

 

Drža oz. perspektiva, ki prevladuje, je resničnostna. Avtorji se želijo približati otroku in 

njegovemu vsakdanu. Pripovedovalec predstavi literarni svet po logiki otroka. Med branjem 

dobimo občutek, da svet spremljamo skozi oči otroka, saj glavna junaka pripovedujeta o sebi 

(o družini, strahovih, željah …). »Realni svet otroka je skupna oznaka za zelo obsežno 

množico besedil, katere značilnost je, da izvira iz avtorjevega približevanja »realni«, tj. 

zunajliterarni otroški izkušnji, posledica tega pa je, da besedila tudi na ravni sloga praviloma 

delujejo realistično.« (Saksida, 2008: 55.) 

 

Besedilna slika je ena izmed plasti literarnega ustvarjanja. Gre za način obstajanja snovi v 

literaturi, torej za vse tisto, kar bralec doživlja tako, kot da bi občutil oz. v resnici videl, slišal, 

okušal ali vonjal. V obravnavani pripovedi se pojavljajo tipne (mehka trava, grozljivo temna 
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jama), vidne (pisano listje, lesketanje v jutranjih žarkih) in slušne besedilne slike 

(buuuuuuffffff – pade v jamo). 

 

Teorija branja se ukvarja tudi z užitki branja mladinskega besedila, ki izhajajo iz dveh prvin, 

iz besedila in iz bralca. Obravnavana večjezična romska pripoved nudi bralcu predvsem 

užitek zgodbenosti (bralec se lahko vživi v glavna junaka) in užitek čustev (bralcu besedilo 

ponuja veliko pozitivnih čustev – pomoč, prijateljstvo, razumevanje, sprejemanje). 

 

Most prijateljstva sicer ni pravljica, vendar v njej vseeno najdemo nekaj pravljičnih 

elementov. Zgodba se začne z manjšim zapletom (Danijel v gozdu seka drva in ko se utrujen 

nasloni na drevo, pade v jamo), konec pa je srečen, kot pri večini pravljic. Temna jama že na 

začetku namiguje, da se bo zgodilo, kar je običajno prikrito. Tekom zgodbe se pojavi nekaj 

nenavadnih dogodkov, ki opozarjajo, da običajna logika in vzročnost ne veljata povsem (npr. 

Petra reši Danijela iz jame s pomočjo svojih dolgih in močnih las, jež na hrbtu nosi veliko 

hruško in posluša Danijela in Petro, veter nekaj prišepne Petri). Kljub redkim neobičajnim 

dogodkom se rdeča nit zgodbe ne izgubi. Bralec lahko ves čas sledi zaporedju dogodkov.  

 
Most prijateljstva daje izhodišče za številne poustvarjalne naloge, ki bi jih lahko izvajali pri 

pouku. Učenci bi lahko razmišljali o inovativnosti in novih idejah (kot je denimo pisanje 

slovarja), o prostem času (biti v naravi, se družiti, pogovarjati, ustvarjati, ne le sedeti pred 

računalnikom in televizorjem), o pomenu prijateljstva, o razlikah med nami oz. kako te 

vplivajo na naša življenja, o osebi, s katero najraje preživljajo prosti čas (in kaj z njo počnejo, 

kaj jim je na njej najbolj všeč ipd.), o tem, kaj bi radi postali, ko odrastejo (npr. Petra bi bila 

rada učiteljica romskega jezika in pisateljica, Danijel pa želi postati avtomehanik), o 

reševanju nekoga iz stiske (kot je Petra rešila Danijela iz jame) in podobno. Izbrano 

razmišljanje bi lahko upodobili s sliko ali z besedo, odvisno od starostne skupine otrok. 

Učence bi lahko razdelili tudi v skupine, kjer bi izdelali plakat o dani temi, lahko bi sami 

ustvarili slikanico s podobno tematiko, če bi bili otroci mlajši, bi lahko ponovno ilustrirali 

obravnavano besedilo ali pa odigrali krajši dialog. Idej, ki se porajajo ob branju besedila, je 

res veliko. 
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5.4 Romska ljudska: Kako so nastale gosli 
 

Suzi Bricelj, ilustratorka in oblikovalka, se je rodila leta 1971 v Ljubljani. Mladost je 

preživela v Novem mestu, študirala pa je v Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost, kjer 

je leta 1998 tudi diplomirala. Nekaj časa je študirala še v Bratislavi in v Parizu. Danes 

sodeluje pri izdaji proze, slikanic, učbenikov, plakatov in celostnih podob. Med njena 

pomembnejša dela uvrščamo knjige Martin Krpan z vrha, Katka in Bunkec, Škratovo mesto in 

podobne, sodeluje pa tudi pri revijah Ciciban, PIL in Cicido. Za svoje ustvarjanje je med 

drugim prejela študentski Prešernovi nagradi, plaketo Hinka Smrekarja, nagrado Zlata ptica, 

Levstikovo nagrado in Nagrado za izvirno slovensko slikanico (prim. Nagrajene ilustracije 

Suzi Bricelj, 2009 in Suzi Bricelj, 2003–2010). 

 

Slika 5: Naslovnica slikanice Kako so nastale gosli, 2006 
 
Čeprav na naslovnici slikanice piše, da gre za romsko pravljico, je zgodba Kako so nastale 

gosli pravzaprav romska ljudska pripovedka11, zapisana v romščini in slovenščini. Izšla je v 

zbirki Čebelica, kjer je za ilustracije poskrbela Suzi Bricelj, za prevod Niko Kuret, za prevod 

v romščino pa Romeo Cener. Ilustracije iz knjige je leta 2010 likovni urednik pri Mladinski 

knjigi, Pavle Učakar, izbral za razstavo na velikih panojih v okviru projekta Pravljične 

podobe v mestu (projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige). Projekt je bil zastavljen kot 

razstava vrhunskih izdelkov iz zakladnice slovenske ilustracije, s katero so zaživele pravljice 

in njihovi junaki, ki so izjemnega pomena za slovensko kulturo (prim. Pravljične podobe v 

mestu, 2010). 

                                                 
11 Pripovedka navadno nastane na podlagi ljudskega izročila in podaja resnične ali vsaj verjetne dogodke. Ima 
nezahtevno strukturo in kratek obseg. Vsebuje neverjetno zgodbo, postavljeno v stvarno, verjetno okolje. 
Temelji na tradicionalni zgodbi, njeni motivi so iz napol realnega, stvarnega sveta, liki in dogodki pa so vsaj 
deloma tudi nestvarni, mitični ali pravljični. 
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Slika 6: Projekt Pravljične podobe v mestu, Ljubljana 2010 
 
Pripovedka je razlagalna, saj pojasnjuje nastanek gosli, najznačilnejšega romskega glasbila 

(prim. Ko trije ilustratorji zabrenčijo, 2006), in govori o čudežni moči glasbe, ki je za romsko 

kulturo velikega pomena. Imer Brizani Traja (2000) piše, da so Romi celo do neke mere 

vplivali na evropsko klasično glasbo. V 18. in 19. stoletju so jih zaradi njihove ciganske 

tradicionalne glasbe vabili na dvorce, kjer so delovali tudi različni klasični glasbeniki. Romski 

glasbeni stil naj bi tako vplival na svetovno znane glasbenike, kot so Hummel, Beethoven, 

Schubert, Brahms in Liszt. Romska glasba je indijskega izvora, v njej pa se prepletajo še 

glasbene kulture mnogih dežel. Brizani Traja zapiše: »Glasba je sestavni del življenja in duha 

romskega naroda, njegov najlepši cvet in najbolj zrel plod. Romske pesmi so dialog z Bogom, 

z življenjem, usodo in s smrtjo. Ritem glasbe pa izraža ritem misli in dihanja, bitja srca, kar je 

tuje evropski glasbeni kulturi.« (Brizani Traja, 2000: 30.)  

 

Ljudska pripovedka Kako so nastale gosli se začne z opisom starejšega para, ki ne more imeti 

otrok. V gozdu je starka ženi naročila, naj doma razbije bučo, vanjo nalije mleko in ga popije. 

To naj bi ji pomagalo zanositi in roditi srečnega in bogatega sina. Žena je storila, kot ji je 

velela starka, rodila dečka, kmalu zatem pa zbolela in umrla. Čez dvajset let je dečku umrl še 

oče, zato se je ta odločil, da odide iskat srečo v svet. Nekoč je prišel do bogatega kralja, ki je 

svojo prelepo hčer obljubil za ženo tistemu, ki bi naredil nekaj takšnega, česar ni videl še 

nihče. Mladenič je odšel do kralja, ta pa ga je pahnil v ječo, ker je postavil neumno vprašanje. 

V ječi se je mladeniču pokazala Matuja, kraljica vil, in mu podarila škatlico in palčico. 

Naročila mu je, naj ji izpuli nekaj las in jih napne čez škatlico. Fant je storil, kot mu je bilo 

naročeno, nato pa je Matuja spremenila škatlico v gosli. Vanjo je stresla svoj smeh in solze. 

Ko je fant zabrenkal na gosli, so se zaslišale žalostne in vesele pesmi. Z njimi je odšel do 

kralja, mu zaigral in ga tako razveselil, da mu je ta podaril svojo lepo hčer za ženo. Tako so 

nastale gosli.      
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Zgodba vsebuje prvine pravljičnih elementov. Napetost se stopnjuje s tem, ko mladenič odide 

po svetu in bralec ne ve, kaj se bo z njim zgodilo. Zaplet nastopi, ko kralj vrže fanta v ječo, 

razplet pa je pričakovano srečen, saj mlademu fantu uspe prepričati kralja, da mu podari svojo 

hčer za ženo. Začetek je preprost, tipično pravljičen (»Bila sta nekoč reven mož in revna žena, 

ki nista mogla imeti otrok.«), zgodba pa se dogaja v času, ki ga ni moč določiti. Prav takšen je 

tudi konec, ki pravi, da so poslej vsi živeli v sreči in miru. Dogodki, ki se vrstijo med zgodbo, 

kažejo, da običajna logika tu ne velja povsem (pojavi se kraljica vil, škatlica se spremeni v 

gosli), a se rdeča nit zgodbe kljub temu ne izgubi. Glavna književna oseba je mladenič, ki 

odide po svetu iskat srečo, stranske pa so njegova mati in oče, starka, kralj, vila Matuja, 

hlapci, kraljevi služabniki ter kraljeva prelepa hčer.  

 

Kot je značilno za ljudsko slovstvo, avtor dela ni imenovan, osebe so tipizirane, torej nimajo 

imen (mladenič, mož, žena, kralj in podobno), pojavi se pravljično bitje (vila Matuja), v 

zgodbi pa nastopijo tudi čudežna dejanja (vila spremeni škatlico v gosli) (prim. Erhatič et al., 

2005). 

 

Zgodba, ki jo pripoveduje tretjeosebni pripovedovalec, je preprosta, stavki so kratki in jasni, 

vsebina razumljiva. Primerna je tako za starejše, izkušene bralce, kot tudi za otroke, katerim 

morajo zgodbe še pripovedovati drugi.   

 

Bricljeva je slikanico zanimivo ilustrirala: figure so stvarne, njihovi proporci večinoma 

pravilni. Senčenje sicer ni nakazano, vendar pri danih slikah tudi nepomembno. Precej 

potencirana se mi zdi kulturna poudarjenost obraza, s čimer mislim predvsem na izrazite 

nosove in obrvi. Prostor je dobro nakazan in je v skladu z linearno perspektivo, kjer je to 

potrebno, hkrati pa je tudi precej odprt in svetel. Opaziti je veliko doslednih dekoracij in 

raznih vzorcev, kar je značilno za romsko kulturo. Linije so nežne, valovite in povezane. Vse 

ilustracije so precej barvite, vendar v pravšnji meri. Ilustratorka barvitost uravnoteži s 

puščanjem belega prostora ali s posameznimi belimi poudarki, kar daje ilustracijam občutek 

dihanja. Glavni junak je prikazan v vzorčastih oblačilih živih barv, ki so tipična za romske 

noše. Te hkrati simbolizirajo bogastvo ritma in čustev v njihovi glasbi (prim. Ko trije 

ilustratorji zabrenčijo, 2006). Špremova (2010) pojasnjuje, da se posebnost romskih oblek 

bolj kot pri drugačnih krojih kaže v njihovem posebnem načinu oblačenja. Ta velja za 

veselega in brezskrbnega, spremlja pa ga blago živih in pisanih barv, kar je v ilustracijah 

slikanice dobro prikazano.   



 

- 43 - 

Pripovedka velja za romsko ljudsko, vendar Romi v njej niso eksplicitno izpostavljeni. 

Opazimo lahko simbole, tipične za romsko kulturo (oblačila, gosli, pomen glasbe, mogoče 

tudi romanje/potovanje), vendar je to tudi vse. Pripovedka Kako so nastale gosli ne nakazuje 

in ne poudarja tipičnih stereotipov o Romih, ki jih lahko zasledimo pri ostalih zgodbah, kot 

denimo pri O dečku, ki se boji vode in Oba sva samo otroka. Morda se tudi zaradi tega ravno 

ta pripovedka znajde na priporočilnih seznamih mladinskih knjig (iz leta 2006).  

 

Pripovedna slikanica Kako so nastale gosli podaja zgodbo o neopaznem dečku, ki se odpravi 

v svet in v življenju doživi velik uspeh. Junak se izkaže tako, da reši »nerešljivo« uganko in s 

tem pridobi lepo kraljično, s katero se poroči in živi do konca svojih dni. Bettelheim (1999) 

piše, da bo vsak majhen deček izkoristil priložnost, da se poistoveti z glavno književno osebo. 

Zgodba namiguje, da si vsak otrok zase želi prelepo žensko, ki je še ni srečal, jo pa enkrat 

zagotovo bo. Za podobne zgodbe je značilno, da po junakovi združitvi z ljubljeno osebo ne 

izvemo ničesar več o njunem skupnem življenju – zaključek je navadno odprt in zapisan 

nekako kot »živela sta srečno do konca svojih dni« oz. v našem primeru »poslej so živeli vsi v 

sreči in miru«. Po Bettelheimu rešitev uganke v pravljicah navadno osreči tako tistega, ki jo 

reši, kot tistega, ki je uganko zastavil (prim. Bettelheim, 1999). 

 

Zgodba o nastanku gosli je zanimiva za obravnavo pri pouku, saj ponuja številne zamisli in 

izhodišča. Odpira vprašanja o kulturi, nadnaravnih in mitoloških bitjih, kraljih in kraljičnah in 

podobno. S pomočjo te zgodbe bi učenci lahko spoznavali razlike med svetom, v katerem 

živijo, in domišljijskim svetom v literarnem besedilu. Zdi se mi, da je za obravnavo primerna 

predvsem, ko učenci spoznavajo ljudsko slovstvo oz. ljudsko izročilo. Pri obravnavi zgodbe 

Kako so nastale gosli bi učenci lahko dosegli naslednje učne cilje: 

• učenci berejo bogato ilustrirane pravljice, pripovedke, 

• učenci berejo neznano umetnostno besedilo (tiho in poltiho), 

• učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in domišljijskim 

svetom v književnem besedilu, 

• učenci ločijo pravljico in pripoved: 

· našteli bi razlike in podobnosti med pravljico in pripovedjo, se spomnili 

kakšne pravljice in pripovedi, ki so jo že obravnavali, 

• učenci prepoznajo glavno književno osebo: 

· povedali bi, kaj je glavna književna oseba, katere so njene značilnosti, kako jo 

prepoznamo, nato pa bi jo učenci opredelili v obravnavani pripovedki, 
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· glavno književno osebo bi narisali in pri tem poudarili tiste značilnosti, ki se 

jim zdijo najpomembnejše, 

• učenci obnavljajo zgodbo tako, kot so jo slišali: 

· poklicani učenci bi po končani pripovedi oz. branju skušali samostojno 

obnoviti zgodbo – to bi lahko storili ustno, pisno, v obliki stripa,  

· učenci bi ustno pripovedovali zgodbo med tem, ko bi jim učitelj kazal 

ilustracije, 

• učenci prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb, 

• učenci prepoznavajo značilnosti ljudskega slovstva, 

• učenci sprejemajo pripovedi drugih narodov sveta in primerjajo njihove značilnosti z 

značilnostmi slovenskih ljudskih pravljic, pripovedk: 

· učitelj bi prinesel slovenske ljudske pripovedke, ki so jih že obravnavali, 

učenci pa bi jih v skupinah primerjali z obravnavano romsko ljudsko 

pripovedko, 

• učenci medbesedilno primerjajo in vrednotijo posamezna besedila (ustrezno razvojni 

stopnji): 

· učence bi razdelili v skupine in vsaki dali po eno že znano slikanico – nato bi 

primerjali dano slikanico s pravkar obravnavano povedko Kako so nastale 

gosli (pripovedovalec, književne osebe, književni prostor in čas) 

(prim. Učni načrt za slovenščino, 2011). 

 

5.5 M. Gligić - Mikica: Oba sva samo otroka 
 
Milijana Gligić, romska pomočnica in mentorica romskega društva Romano drom, se je rodila 

15. septembra 1953 v Srbiji. Osnovno šolo je obiskovala v Smederevski Palanki (Srbija), nato 

pa šolanje nadaljevala na srednji ekonomski šoli v Veliki Planini. Odločila se je tudi za študij 

ekonomije, vendar ni diplomirala. Delala je v različnih organizacijah v Ljubljani, na Centru za 

socialno delo v Trebnjem, od leta 2008 pa je zaposlena kot romska pomočnica na trebanjski 

osnovni šoli. Gligićeva se na področju romske problematike vseskozi izobražuje in 

izpopolnjuje. Za svoje delovanje je prejela že precej priznanj, med drugim je bila nagrajena za 

pesem v romskem jeziku Kon hilo krivo, za delo pri socializaciji in integraciji Romov, dobila 

je pohvalo za mladinsko igro Dovolj velika kazen in podobno (prim. Milijana Gligić - Mikica, 

2011). 
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Slika 7: Naslovnica slikanice Oba sva samo otroka, 2010 
 

Oba sva samo otroka je pripoved dveh dečkov, Roma in Neroma. Bralca vodita skozi svoji 

zgodbi, ki se na koncu srečata in združita. Sprva opisujeta, kaj rada počneta, kako zgleda njun 

vsakdan, nato pa pozoveta k razmišljanju o medsebojnih razlikah. Avtorica pripoved strni s 

stavkoma »Tako smo podobni, pa vseeno različni. Oba sva samo otroka.«.  

 

Problemska slikanica manjšega formata Oba sva samo otroka na preprost način nagovarja k 

enakopravnosti med nami. Bralcu sporoča, da smo vsi otroci tega planeta, kar pomeni, da se 

moramo do vseh vesti enako oz. da ljudi ne smemo soditi zgolj po barvi kože, spolu ali jeziku, 

ki ga govorimo. Slabo pri enakosti je to, da se želimo enačiti samo s tistimi, ki so nad nami.  

 

Slikanico, namenjeno (predvsem) romskim otrokom, je v celoti napisala, oblikovala in 

ilustrirala Milijana Gligić, prevod v romščino pa je uredila Vida Hočevar. Avtorica je 

poskrbela za preprost slog pisanja in za barvite ilustracije s flomastrom. Knjiga se začne s 

prisrčnim posvetilom otrokom vsega sveta, na sosednji strani pa je fotografija avtorice z 

dojenčkom. Knjigo je Gligićeva zaključila z zahvalo in s podpisi številnih otrok. Besedilo je 

ročno napisano in ima kljub lektoriranju Ivanke Višček nekaj manjših slovničnih napak, ki pa 

nezahtevnega bralca, kateremu je delo tudi namenjeno, najverjetneje ne zmotijo (npr. pizza in 

Medjugorje pišemo poslovenjeno, manjka nekaj pik), nekatere besede so tudi odebeljene (npr. 

zakurimo, imamo). Všeč mi je dejstvo, da je avtorica besedila uredila tudi oblikovanje in 

ilustracije, saj je tako knjiga v celoti njeno avtorsko delo, vseeno pa me zmoti pretirana 

načičkanost posameznih strani. Barve se mi zdijo preveč žive in kričeče, strani v knjigi pa 

prenapolnjene. Vse skupaj deluje kot horror vacui12, ki ga poznamo že od pradavnine. Otroke 

navadno sicer privabi polna slika, a le če se na njej kaj dogaja, kar pa za ilustracije Gligićeve 

ne bi mogla reči. Na slikah prav tako ni opaziti nobenega toplo-hladnega kontrasta, 

                                                 
12 Horror vacui v prevodu pomeni strah pred praznim prostorom oz. praznino. Gre torej za način upodabljanja, 
ko želi umetnik zapolniti celoten format slike ali risbe. 
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dinamičnosti, harmonije, prav tako niso upoštevani prostorski ključi, vse je narisano v eni 

liniji (tako kot pri sedemletnikih), hkrati pa je opaziti tudi elemente, ki niso pobarvani do 

konca. Moti me še, da je uporabljen le en medij, torej flomaster – povečanje števila medijev 

ali pa vsaj izbira nekega drugega bi zagotovo pripomogla k izboljšavi. Ni mi všeč, da je 

romski deček upodobljen kot nekakšen klošar (zakrpane hlače, bose noge, klobuk), saj ta 

podoba ne prispeva k ugledu Romov. Zavoljo estetskosti bi bilo nemara bolje, da bi za 

oblikovanje knjige poskrbel kdo drug. 

 

Osrednji literarni osebi sta romski in neromski deček, ki pripovedujeta svoji zgodbi. Besedilo 

prvega je zapisano z zeleno barvo, besedilo drugega pa z rdečo. Pripovedovalec je 

prvoosebni, kar pomeni, da zgodbo pripoveduje glavni junak sam oz. v konkretnem primeru 

oba (glavna) junaka. Besedilo sproti dopolnjuje prevod dolenjske romščine, zapisan s črno 

barvo.  

 

Celotno besedilo je zapisano z velikimi tiskanimi črkami, stavki pa so jasni in kratki, kar 

omogoča branje tudi najmlajšim bralcem. Zgodba je dolga nekaj več kot deset strani, njena 

vsebina ni zahtevna in nosi jasno sporočilo, torej bodimo enaki, saj smo vsi otroci tega 

planeta. 

 

Književne osebe ne moremo razdeliti na stranske in glavne, saj v zgodbi nastopata le dva 

literarna junaka, romski in neromski deček. Oba lahko opredelimo kot glavni književni osebi, 

ki sta reprezentaciji realnega sveta, stranske osebe pa se ne pojavljajo. Ker sta literarni osebi 

označeni z lastnostmi, ki jih bralec najverjetneje pozna, se z  njima oz. z njunimi stališči in 

načinom razmišljanja lahko identificira in jih kritično presoja. Zanimivo se mi zdi, da je 

avtorica za oba literarna junaka izbrala dečka in ne deklici, vendar dvomim, da se za tem 

skriva kakšno globlje sporočilo. Je pa to ena od značilnosti seksističnega stereotipa 

odsotnosti, torej ko ženske književne osebe ni med (glavnimi) književnimi osebami. 

 

Književni prostor in književni čas v zgodbi nista opredeljena. Lahko sklepamo, da se dečka 

»pogovarjata« v Trebnjem oz. v njegovi okolici, saj pravita, da sta tam doma, prav tako pa 

tam deluje tudi avtorica. Ker dečka omenjata bordanje, pice, internet in podobno, lahko 

zaključimo, da je zgodba postavljena v sodobni čas. Zaporedja dogodkov, ki bi si ga bilo 

dobro zapomniti, tukaj ni, saj je bistvo zgodbe skrito drugje. 
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Tematika je socialna (razmerje med Romi in Neromi oz. med ubogimi in premožnimi), 

problemska (romska problematika, rasni konflikt) in družinska (večkrat se omenja družino). 

 

V zgodbi Oba sva samo otroka srečamo teme drugačnosti, prijateljstva, odraščanja, socialnih 

odnosov in tabujske teme. Jasno so predstavljene razlike med Romi in Neromi, tako v načinu 

življenja kot v načinu razmišljanja. Kdor romskega življenja ne pozna najbolje, lahko skozi 

branje kmalu začuti romski vsakdan. V zgodbi so povzete najbolj značilne stvari, ki jih 

povezujemo z omenjeno etnično skupino, kot so npr. ljubezen do glasbe in plesa, slabe 

socialne in ekonomske razmere, velike družine ter slabši učni uspeh. Zaznati je tudi željo 

romskega dečka po sprejetju in enakopravnosti, kar lahko apliciramo na številne Rome po 

Sloveniji. Glede na mnoge projekte (Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, 

Življenjski slog Romov Goričkega, Vključevanje Romov v javno življenje preko medijev, 

Romi v Ljubljani: različnost perspektiv, Roka in podobni), društva (Narcisa, Pušča, Ciganos, 

Čhavora in druga) in dogodke (razstave, koncerti, predavanja, izobraževanja …), ki jih 

organizirajo Romi, pa tudi glede na večjo uspešnost pri izobraževanju je zaznati željo po 

sožitju in odpravi segregacije vsaj z njihove strani. 

 

Slikanica ni nikakršen literarni presežek, stil in način pisanja sta morda že kar preveč 

preprosta, vendar pa zgodba vseeno nosi pozitivno in aktualno sporočilo, torej, da smo kljub 

posameznim razlikam vendarle vsi enaki. Prvo branje name ni naredilo posebnega vtisa, saj 

zgodba nima tipičnega dogajanja, zapleta in razpleta, ko pa sem začela analizirati posamezne 

povedi, sem zgodbo malo bolje doživela. Prvi deček, ki pravi, da je Rom, prihaja iz občine 

Trebnje, kjer se je po popisu prebivalstva iz leta 2002 za Rome opredelilo zgolj 16 

prebivalcev (od skupno 3246 opredeljenih Romov v Sloveniji) (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). Opozoriti velja na 

dejstvo, da se precej Romov ne opredeli za Rome, saj želijo večjo integracijo v neromsko 

družbo, ne želijo si težav pri zaposlovanju ali šolanju otrok in podobno. Avtorica zapiše, da 

romski deček s svojo veliko družino živi ob gozdu, na obronku siceršnjega naselja, kar je 

tipično za t. i. romska naselja. Večina teh naselij je povsem romskih, kar pomeni, da 

pripadnikov drugih skupin ni med njimi. Velikokrat se zdi, kot da je vodilo pri izbiri lokacije 

naselja, materialov in gradnje objektov zgolj improvizacija. Manjša romska naselja so 

navadno nastala s priselitvijo ene družine, ki se je sčasoma okrepila in povečala (prim. 

Zupančič, 2003). V zgodbi lahko preberemo, da starši romskega dečka ne znajo brati in pisati, 

pa tudi denarja nimajo. Izobrazbena struktura staršev je eden od pomembnih dejavnikov za 
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šolsko (ne)uspešnost njihovih otrok. Nizka izobrazbena struktura Romov je tako kriva za 

omejene možnosti njihovega zaposlovanja in posledično nižji dohodek. Na Dolenjskem so se 

Romi včasih ukvarjali predvsem s kovaštvom, drobljenjem kamenja v kamnolomih in na 

cestah, s prodajo konj in z nabiranjem zdravilnih zelišč. Zadnje čase število zaposlenih 

Romov upada predvsem zaradi stečajnih postopkov posameznih podjetij in dejstva, da so 

Romi prvi na listah odpuščenih (prim. Horvat - Muc, 2003). Stopnja brezposelnosti je med 

romskih prebivalstvom bistveno višja kot med neromskim in včasih presega 50 %. Kar 95 % 

brezposelnih Romov ima zgolj 1. stopnjo izobrazbe (največkrat nedokončano osnovno šolo), 

zaradi česar so nepismeni in nezanimivi za trg dela (prim. Cemič, 2004). Romski deček v 

zgodbi pove, da so doma večkrat brez elektrike, zato o računalniku, internetu ali kitari 

najverjetneje sploh ne razmišlja. Veliko Romov v naseljih je pravzaprav brez električne 

napeljave. Zvečer zakurijo ogenj ali prižgejo sveče, nekateri pa na vsake toliko časa 

uporabljajo celo agregat. Medtem ko je neromski junak zgodbe Oba sva samo otroka dejal, da 

učitelja večkrat razume, romščine pa ne zna, je romski deček rekel: »Večkrat ne razumem 

učitelja, kaj mi govori«. Antauerjeva, Krek in Peršakova (2003) so v prispevku zapisali, da 

naš šolski sistem vodi bodisi v asimilacijo Romov bodisi v njihov zgodnji šolski neuspeh. 

Poučevanje namreč poteka zgolj v slovenskem jeziku, kar je neprimerljivo s položajem 

madžarske in italijanske manjšine pri nas. Za uvedbo možnosti poučevanja romskega jezika in 

kulture v programih javnih vrtcev in šol trenutno ni pogojev, saj ni ustreznega slovarja, 

slovnice, podpornih gradiv, učnih načrtov in učbenikov. Tudi zaradi »neustreznega« oz. 

neprilagojenega šolanja so Romi potisnjeni na obrobje družbe, obsojeni na šolske travme in 

neuspeh ter posledično izobčeni iz družbe. Slednje potrjuje tudi trditev Roma iz problemske 

slikanice: »Moji prijatelji so večinoma Romi, kot sem jaz. Tu pa tam kakšen sošolec iz šole.« 

 

Oba sva samo otroka je preprosta slikanica z jasno vsebino, ki opozarja na tipične razlike med 

romskim in neromskim prebivalstvom. Na nevsiljiv način želi avtorica spodbuditi k strpnosti 

in dajanju priložnosti vsem posameznikom družbe. V pouk nižjih razredov osnovne šole bi 

slikanico lahko vključili z namenom, da bi otrokom predstavili romsko kulturo in problem 

diskriminacije drugačnih. Pogovorili bi se o zapisanem besedilu in poglobljeno obravnavali 

posamezne povedi, kot sem to že sama zapisala. Ob slikanici bi se lahko pogovorili tudi o 

razlikah med ljudmi nasploh, zakaj te obstajajo in kakšen pomen imajo za posameznika. 

Učenci bi lahko dosegli naslednje učne cilje iz književnega in jezikovnega pouka: 

• učenci razvijajo zmožnost vživljanja v književno osebo in poistovetenja z njo, 

govorno nastopajo in uprizorijo dramsko besedilo: 
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· pripravili bi mini dramsko uprizoritev – učenci bi v dvojicah uprizorili pogovor 

o razlikah med njimi na način, kot je zapisana slikanica, s pomočjo katerega bi 

ugotovili, da smo si tudi pripadniki istega naroda različni, kar je treba 

upoštevati in ohranjati strpen odnos; 

• učenci sodelujejo v vodenih pogovorih o vrstah, rabi in vlogah jezika ter o tujih 

jezikih: 

· pogovorili bi se o jeziku – če bi imeli v razredu kakšnega tujca, bi ta sošolcem 

lahko predstavil svoj materni jezik, 

· v skupinah bi primerjali dve različni kulturi, ki bi si jih učenci izbrali sami oz. 

ki se zdita smiselni za obravnavo 

(prim. Učni načrt za slovenščino, 2011). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Predmet in problem raziskave 
 
Z drugačnostjo, s stereotipi, predsodki in z diskriminacijo13 se v šoli redno srečujemo. Na 

Dolenjskem je v šolah čedalje več romskih otrok, ki so še vedno deležni negativnega odnosa 

in zapostavljenosti na različnih področjih. Zaradi stereotipnih predstav in predsodkov 

večinske populacije jim je integracija v širšo družbo močno otežena. Kot bodoči učiteljici se 

mi zdi nujno potrebno, da sem seznanjena z njihovo kulturo, zgodovino in da o tem poučim 

tudi neromske učence ter jim tako pomagam, da si sami ustvarijo mnenje o njih. Romska 

kultura je zanimiva, bogata in pestra ter vredna predstavitve in obravnave pri pouku. Svoje 

učence želim pripraviti h kritičnemu mišljenju, da bodo sposobni preučiti težavo/situacijo in 

se opredeliti glede na lastno vedenje in ne glede na vsiljeno, prevečkrat stereotipno mnenje 

drugih. Ljudje sebe in okolico prepogosto zaznavamo na podlagi preteklih izkušenj in 

pričakovanj, velik vpliv na ustvarjanje naših stališč imajo tudi mediji, naši bližnji in ostali, ki 

imajo v našem življenju velik pomen. Na zunanji svet velikokrat apliciramo svoje notranje 

strahove, skrbi in karakterne značilnosti. 

 

Romi veljajo za večne popotnike že vse odkar so zapustili svojo matično domovino Indijo. 

Danes so naseljeni domala po vsem svetu, čeprav nikjer nimajo lastne države. Povsod so 

odrinjeni na rob družbenega življenja in soočeni z negativnimi odzivi ostalega prebivalstva. 

Rome povezujeta njihov jezik (čeprav tudi ta ni enoten oz. ima veliko različic) in kultura, 

hkrati pa ta dejavnika ohranjata njihovo izvirnost ter samobitnost. Romi so etnična skupina, ki 

ima svoje posebnosti, navade in način življenja. 

 

Prvi del empiričnega raziskovanja bom opravila med vzgojiteljicami in učiteljicami 

razrednega pouka. Z anketnim vprašalnikom želim preveriti njihovo poznavanje Romov, 

romske kulture in načina življenja, njihovo vključevanje romske tematike v izobraževalni 

proces in predvsem v ure slovenskega jezika in književnosti.  

 

Ker je kultura pomemben del vsakega naroda, sem za drugi del praktičnega dela, ki ga bom 

izvedla v 1. in v 3. razredu osnovne šole, izbrala romsko ljudsko pripovedko Kako so nastale 

                                                 
13 Stereotipi so posplošene in poenostavljene sodbe. Predsodki so neutemeljena stališča do socialnih skupin, ki 
jih spremljajo močna čustva in so odporna na spremembe. Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje 
posameznika ali skupine, ki pogosto temelji na predsodkih in stereotipih. 
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gosli. Pred obravnavo zgodbe bom učencem predstavila romsko kulturo in običaje ter jim 

skušala približati romsko populacijo. Omenjeno pripovedko sem izbrala predvsem zato, ker 

Romov eksplicitno ne omenja, ne poudarja družbeno uveljavljenih stereotipov in ker je delo 

večkrat na priporočilnih seznamih mladinskih knjig. 

 

6.2 Cilji in hipoteze raziskave 
 
Z raziskavo želim ugotoviti: 

• ali učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice poznajo Rome, njihovo kulturo in način 

življenja, 

• ali učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice poznajo slikanice z romsko tematiko, 

• ali je romska problematika v izobraževanju še vedno tabu,  

• ali so učenci v 1. in v 3. razredu osnovne šole sploh seznanjeni z romsko kulturo in 

dediščino,  

• ali učenci v 1. in v 3. razredu osnovne šole sprejemajo Rome in do njih razvijajo 

strpen odnos,  

• ali učenci v 1. in v 3. razredu osnovne šole zagovarjajo tipične stereotipne predstave o 

romski populaciji (Romi kradejo, lažejo, smrdijo in podobno). 

 

Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice slabo poznajo Rome, njihovo 

kulturo in način življenja. 

Predpostavljam, da učiteljice in vzgojiteljice slabo poznajo romsko kulturo in njihov način 

življenja. Menim, da je razlog za to v tem, da se o tej tematiki niso nikoli izobraževale, da 

imajo pred njo strah oz. zadržke in da se večini poznavanje tega ne zdi pomembno. 

Hipoteza 2: Učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice ne poznajo slikanic z romsko 

tematiko. 

Predvidevam, da učiteljice in vzgojiteljice ne poznajo romskih slikanic oz. slikanic z romsko 

tematiko, zato se tudi za obravnavo tovrstnih vsebin pri urah slovenskega jezika književnosti 

ne odločajo oz. o tem sploh ne razmišljajo. 

Hipoteza 3: Romska problematika je v izobraževanju še vedno tabu. 

Menim, da vzgojiteljice in učiteljice ne posegajo rade po vsebinah z romsko problematiko in 

se tako zanje redko ali sploh nikoli ne odločijo. Zdi se mi, da je razlog za to predvsem njihovo 
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nepoznavanje romske kulture in načina življenja, prav tako pa tudi slaba seznanjenost z 

literaturo, ki vsebuje romsko tematiko. Predpostavljam, da je romska problematika v 

izobraževanju še vedno tabu. 

Hipoteza 4: Učenci v 1. in  3. razredu osnovne šole ne poznajo romske kulture. 

Domnevam, da učenci v 1. in 3. razredu osnovne šole sicer prepoznajo Rome in se z njimi 

tudi večkrat srečujejo, ne poznajo pa njihove zgodovine, kulture, tradicije in načina življenja. 

Hipoteza 5: Učenci v 1. razredu nimajo stereotipnih predstav o Romih. 

Po izkušnjah sodeč predpostavljam, da večina prvošolcev nima slabega mnenja o Romih oz. 

do romske populacije nima predsodkov in stereotipnih predstav. Zdi se mi, da so ti otroci še 

premajhni za to, o tem sploh še ne razmišljajo in večinoma sprejemajo vse ljudi enako. 

Hipoteza 6: Učenci v 3. razredu osnovne šole imajo o Romih stereotipne predstave.  

Predvidevam, da učenci 3. razreda osnovne šole že ocenjujejo druge na podlagi bližnjih in 

njihove okolice, torej  glede na vsiljeno, stereotipno mnenje drugih. Večinska družba o Romih 

nima dobrega mnenja, zato menim, da so ta negativen odnos starši (ali prijatelji, sorodniki, 

mediji ipd.) prenesli tudi na otroke. 

 

6.3 Metodologija 
 

6.3.1 Metoda 

 
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 

raziskovanja. 

 

6.3.2 Vzorec 

 
Prvi del raziskave temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učiteljic in vzgojiteljic – 

štiri vzgojiteljice iz vrtcev Cepetavček in Videk ter sedem razrednih učiteljic iz OŠ Jožeta 

Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Petra Butkoviča – Domna, OŠ 

Grm in OŠ Šmihel. Drugi del raziskave pa temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu 

učencev 1. b razreda OŠ Šmihel in učencev 3. b razreda OŠ Grm.  
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Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih anketirank glede na poklic 

 f f % 

VZGOJITELJICE 4 36,4 

UČITELJICE 7 63,6 

SKUPAJ 11 100 

 

Večina anketirank je učiteljic razrednega pouka, in sicer sedem (63,6 %), saj sem z njimi 

veliko v stiku in so bile bolj pripravljene na sodelovanje. Vzgojiteljice, ki so sodelovale pri 

anketi, so zgolj štiri (36,4 %). 

 

Za raziskavo ni bistveno, da je polovica anketiranih vzgojiteljic in polovica učiteljic 

razrednega pouka, saj se želim osrediniti na konkretne odgovore vseh, ki poučujejo oz. delajo 

z otroki. 

 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učencev pri raziskavi 

 OŠ Šmihel (1. b) OŠ Grm (3. b) 

SPOL Deklice Dečki Deklice Dečki 

 

SKUPAJ 

 

SKUPAJ V % 

PRISOTNI 7 6 10 12 35 92,1 

ODSOTNI 1 2 0 0 3 7,9 

SKUPAJ 8 8 10 12 38 100 

 

V 1. b razredu OŠ Šmihel je bilo pri učni uri, ko smo obravnavali pripovedko Kako so nastale 

gosli, prisotnih šest učencev in sedem učenk (od teh 3 romske učenke) od skupno 16 otrok v 

tem oddelku – manjkala je ena romska deklica in dva dečka, od teh en romski. V 3. b razredu 

OŠ Grm so bili prisotni vsi učenci, torej 12 učencev (od teh 2 romska učenca) in 10 učenk, 

kar predstavlja 62,8 % sodelujočih učencev obeh razredov. 

 

6.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Po pregledu ustrezne znanstvene in strokovne literature sem sestavila anketni vprašalnik, ki ga 

je pred izvedbo anketiranja pregledal mentor diplomskega dela. Anketiranje je potekalo marca 
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2012. Udeleženci raziskave so bili seznanjeni z uporabo rezultatov, posredovana so jim bila 

natančna navodila, prav tako jim je bila zagotovljena anonimnost. 

 

Po pregledu ustrezne literature sem sestavila učni uri, vsebinsko primerni razredoma, v 

katerih sem ju izvedla. Učni uri se razlikujeta zgolj v zaključnem delu, ki sem ga morala 

prilagoditi razvojni stopnji učencev (v 1. razredu učenci še niso sposobni napisati krajše 

pripovedi, med tem ko so jo učenci v 3. razredu OŠ sposobni zapisati). Uri književnosti sem v 

1. b razredu OŠ Šmihel izvedla 29. marca 2012, v 3. b razredu OŠ Grm pa 12. aprila 2012. 

 

6.3.4 Vsebinsko-metodološke značilnosti 

 

Vsebinsko formalna stran (kvantitativne in kvalitativne raziskave) 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dvanajstih vprašanj, ki so zaprtega (št. 2, 3), odprtega (št. 

1, 6, 12) in polodprtega tipa (št. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11). Prvi del anketnega vprašalnika je 

sestavljen iz vprašanj, povezanih z Romi in s poznavanjem njihove kulture in načina življenja. 

Sledijo vprašanja o Romih in romski tematiki, ki se navezujejo na delo vzgojiteljev/učiteljev 

in na sam izobraževalni proces. Zadnji sklop vprašanj se nanaša na poznavanje romske 

književnosti in na odnos anketirancev do obravnave romske problematike pri urah 

slovenskega jezika in književnosti. 

 

Za obravnavo pri učni uri književnosti sem izbrala slikanico z naslovom Kako so nastale 

gosli, romsko ljudsko pripovedko. Pri uvodni motivaciji sem se odločila za poslušanje 

posnetka romske glasbe, v osrednjem delu sem se sprva posvetila krajši predstavitvi Romov, 

njihove kulture in načina življenja, šele nato pa obravnavi omenjene pripovedke. Za zaključni 

del učne ure v 1. razredu sem izbrala učenje besed v romskem jeziku in ilustriranje slikanice 

Kako so nastale gosli, v 3. razredu pa poustvarjalno pisanje z dvema možnima naslovoma. 

 

Merske karakteristike (kvantitativne raziskave) 

 

Veljavnost anketnega vprašalnika sem zagotovila s pregledom ustrezne literature, zanesljivost 

z natančnimi in specifičnimi vprašanji, objektivnost pa z zaprtimi in polodprtimi tipi vprašanj, 
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kjer ni mogoče spreminjati rezultatov s subjektivnim presojanjem ali z objektivnostjo izvedbe 

testiranja, kar pomeni, da na rezultate testiranja ni vplival noben subjektivni faktor (testator).  

 

6.3.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatki so obdelani kvantitativno (anketni vprašalnik) in kvalitativno (učni uri). 

 

Pri anketnem vprašalniku sem podatke prikazala s frekvenčnimi (f) in strukturnimi tabelami  

(f %), kjer je bilo to le mogoče. Pri prvem in zadnjem anketnem vprašanju, ki sta odprtega 

tipa, sem odgovore, ki so se večkrat ponovili, kategorizirala.  

 

Učni uri sem analizirala v obliki strnjenega teksta. 

 

6.4 Rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika 
 

Tabela 3: Frekvenčna tabela odgovorov na vprašanje »Na kaj najprej pomislite ob besedi 

Rom? Naštejte vsaj 5 asociacij.« 

 TEŽAVE/ 

PROBLEM 

NEČISTOČA/ 

NEHIGIENA 

CIGAN NEIZOBRAŽENOST/ 

NEPISMENOST 

NASILJE 

VZGOJITELJICE 3 2 1 1 2 

UČITELJICE 1 2 3 2 0 

SKUPAJ 4 4 4 3 2 

 

Na začetku anketnega vprašalnika sem zapisala vprašanje v povezavi z asociacijami ob besedi 

Rom. Zanimalo me je, ali anketiranci Rome povezujejo tudi s čim pozitivnim oz. ali so prve 

besede, ki jim padejo na pamet vezane na tipične predsodke do omenjenega ljudstva. Po 

pričakovanjih je večina anketirank navedla predvsem negativne (stereotipne) asociacije, torej 

revščino, nehigieno, težave/problemi, slabe razmere, prosjačenje, umazanost, nasilje, 

nečistočo, slabo obiskovanje pouka, privilegiranost, nedelavnost, Cigan in podobno. Pojavile 

so se tudi besede/besedne zveze, ki nakazujejo na romski način življenja, denimo voz (kolo od 

voza ima za njih tako velik pomen, da ga imajo celo v svoji zastavi), otroci (Romi imajo 

navadno številčno družino), psi in/ali konji (romske družine imajo doma velikokrat pse, konje 



 

- 56 - 

pa so za vleko vozov imeli že od nekdaj), ogenj (Romi ga častijo, se ob njem večkrat zbirajo, 

plešejo ter pojejo), prikolica (danes Romi ponekod še vedno živijo v prikolicah), povezanost z 

naravo (Romi veljajo za večne popotnike in še vedno velja prepričanje, da živijo v sožitju z 

naravo), drugačnost, svoboda, iznajdljivost, pretkanost in druge. Pozitivno me je presenetil 

odgovor učiteljice, ki z Romi pri svojem delu sicer nima izkušenj, je pa pod to vprašanje 

vseeno navedla zgolj pozitivne (in zelo smiselne) asociacije – »romska glasba, ki zleze pod 

kožo, pisana oblačila, kotel za kuhanje, temnejši, samosvoji, temperamentni ljudje, velike in 

črne oči, ki te prebodejo, ko pogledaš vanje«. 

 

Kljub temu, da so se odgovori anketirank precej razlikovali (vsaka je navedla drugačne 

asociacije), sem v tabeli zbrala nekaj najpogostejših asociacij. 

 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali ste se kdaj učili o 

Romih in njihovi kulturi življenja?«  

 DA NE 

VZGOJITELJICE 2 2 

UČITELJICE 5 2 

SKUPAJ 7 4 

SKUPAJ V % 63,6 36,4 

 

Z drugim vprašanjem sem želela preveriti, ali so se učiteljice/vzgojiteljice kdaj načrtno 

poučevale o romski kulturi (npr. v okviru srednje šole, študija, dodatnega izobraževanja, na 

podlagi lastnega interesa). Mislila sem, da jih bo večina odgovorila z »ne«, a sem se zmotila. 

Pozitivno me je presenetil rezultat, ki kaže, da se je kar sedem anketirank izobraževalo o 

Romih, kljub temu, da se vse pri svojem delu ne srečujejo z romskimi otroki.  

 

V skladu s slovensko zakonodajo je osnovna šola obvezna in brezplačna, vendar je 

razpoložljivost osnovnega šolanja za Rome omejena zaradi pomanjkanja ustreznega 

izobraževanja učiteljev. Vzgojitelji/učitelji, ki delajo z romskimi otroki, so redko deležni 

specifičnega usposabljanja (o romski kulturi, jeziku), čeprav bi to zagotovo pripomoglo k 

vključevanju romskih otrok, odpravljanju stereotipov in nizkih pričakovanj (prim. Napačni 

začetki: Izključenost romskih otrok iz osnovnošolskega izobraževanja v Bosni in Hercegovini, 

na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006). 
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Tabela 5: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kako dobro mislite, da 

poznate Rome, njihovo kulturo in način življenja?« 

 ZELO 

DOBRO 

DOBRO SLABO SPLOH NE 

POZNAM 

VZGOJITELJICE 1 2 1 0 

UČITELJICE 1 2 4 0 

SKUPAJ 2 4 5 0 

SKUPAJ V % 18,2 36,4 45,4 0 

 

Glede na rezultate pri prejšnjem vprašanju bi lahko sklepali, da anketiranke, ki so pri drugem 

vprašanju odgovorile z »da«, menijo, da Rome, njihovo kulturo in način življenja dobro oz. 

zelo dobro poznajo. Vendar je izmed petih učiteljic, ki so se izobraževale o romski kulturi in 

njihovem načinu življenja, zgolj ena odgovorila, da omenjeno področje zelo dobro pozna – 

ostale so se opredelile pod »slabo« oz. »dobro«. Zanimivo je tudi, da se je vzgojiteljica, ki je 

prej zapisala, da se o Romih ni izobraževala, odgovorila, da jih pravzaprav dobro pozna. Kot 

sem pričakovala, se ni nihče odločil za odgovor »sploh ne poznam« – že glede na dejstvo, da 

anketiranke prihajajo iz Dolenjske, kjer so Romi precej številčni, bi bil ta odgovor res 

presenetljiv. 

 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se pri Vašem delu 

srečujete z Romi? Če da, kako pogosto?« 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 3 1 

UČITELJICE 3 4 

SKUPAJ 6 5 

SKUPAJ V % 54,5 45,5 

 

Na četrto vprašanje je šest anketirank odgovorilo, da se pri svojem delu srečujejo z Romi, in 

sicer dnevno v vrtcu (v skupini ali zgolj pri sprejemanju in oddajanju otrok) ali šoli oz. prek 

svojih otrok v šoli. Ena izmed učiteljic, ki se z Romi dnevno srečuje, je tudi zapisala, da 

Rome zelo dobro pozna. Nekoliko zaskrbljujoče je, da je vzgojiteljica, ki meni, da Rome 

slabo pozna, zapisala, da ima v svoji skupini enega romskega dečka. Kot sem zapisala že pri 

interpretaciji drugega anketnega vprašanja, bi morale šole in vrtci poskrbeti za ustrezno 
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izobraževanje predvsem tistih učiteljev in vzgojiteljev, ki delajo z romskimi otroki. Prav bi 

bilo torej, da bi vzgojiteljica, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z Romi, na prejšnje 

vprašanje odgovorila vsaj z »dobro«, če že ne z »zelo dobro«. 

 

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se delo z Romi 

razlikuje od dela z Neromi? Če da, pojasnite, kako.« 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 4 0 

UČITELJICE 5 2 

SKUPAJ 9 2 

SKUPAJ V % 81,8 18,2 

 

Zdi se mi, da imajo učitelji/vzgojitelji do romskih otrok pogosto nizka pričakovanja in druge 

diskriminatorne pristope, za kar so najverjetneje krivi tudi negativni stereotipi (prim. Napačni 

začetki: Izključenost romskih otrok iz osnovnošolskega izobraževanja v Bosni in Hercegovini, 

na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006). Ali je to res, sem želela preveriti s petim vprašanjem, 

torej, ali se po njihovem mnenju delo z Romi razlikuje od dela z Neromi in če, kako. Glede na 

izkušnje menim, da je delo zagotovo drugačno. 

 

Učiteljice in vzgojiteljice so v večini (81,8 %) mnenja, da se delo z Romi razlikuje od dela z 

Neromi. Pravijo, da so ovire predvsem jezikovnega značaja (nerazumevanje slovenskega 

jezika), hkrati pa romski učenci kažejo manj zanimanja za delo, imajo slabšo koncentracijo, 

težje upoštevajo pravila in dogovore, so težje prilagodljivi, potrebujejo več individualnega 

pristopa oz. usmeritev, pomoč pri vključevanju v skupino, stalen nadzor pri delu in drugačne 

metode dela. Pri poučevanju učencev Romov se učiteljica, ki z njimi dela vsak dan, srečuje 

(predvsem v prvi triadi) še s težavami zaradi slabšega predznanja (nekateri se spoznajo s 

svinčniki, barvicami, knjigami in podobnim šele ob vstopu v šolo). Ena izmed učiteljic je celo 

zapisala, da »če se učenci ne strinjajo z delom učitelja, to povedo svojim staršem, ti pa 

kritizirajo delo in odnos učitelja z grožnjami«.  

 

Pričakovala sem nekoliko izčrpnejša pojasnila, kako se delo z Romi dejansko razlikuje v 

praksi, vendar jih nisem dobila. To, da jih je treba obravnavati skladno z njihovo naravo, 

temperamentom in načinom življenja, ne pove prav dosti, sploh če to zapiše nekdo, ki meni, 

da Rome in njihovo kulturo slabo pozna. 
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Kot so omenile anketiranke, so ravno jezikovne ovire tiste, zaradi katerih se romski otroci 

težje vključujejo v osnovni šoli. Strategija vzgoje in  izobraževanja Romov se zavzema, da bi 

bili romski otroci pred začetkom šolanja deležni vsaj dveh let predšolske vzgoje, vendar 

število romskih otrok, ki imajo dostop do predšolske vzgoje, še vedno ostaja nizko. V 

zadnjem času je na pobudo šol ali projektov, ki jih financirajo mednarodni donatorji, prišlo do 

premika – uvedlo se je romske pomočnike, ki naj bi romskim otrokom pomagali premostiti 

jezikovne in druge ovire, a se do sedaj romskih pomočnikov še vedno ni celovito vključilo v 

šolski sistem. Amnesty International se zavzema, da se romske pomočnike in mediatorje 

sistemsko in celovito vključi in zaposli v vseh vrtcih in šolah z romskimi otroki (prim. 

Napačni začetki: Izključenost romskih otrok iz osnovnošolskega izobraževanja v Bosni in 

Hercegovini, na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006). 

 

Mirjana Bohorič, učiteljica razrednega pouka na OŠ Metlika, je za spletni članek povedala, da 

za delo z Romi pri njih vseskozi iščejo različne didaktične in metodične pristope – z Romi 

veliko delajo tudi individualno. Zdi se ji, da Romom največji problem predstavljata slaba 

motivacija za delo in nepoznavanje slovenskega jezika, zaradi česar veliko posegajo po 

slikovnem gradivu, dodatnih navodilih in pojasnilih. Učitelj mora biti tako ves čas pripravljen 

na iskanje novih poti. Na OŠ Metlika pa so zaradi težav romskih prvošolcev s slovenščino v 

sodelovanju z Zavodom za šolstvo začeli s projektom Povezovanje učnega in šolskega okolja 

(prim. Mirjana Bohorič: »Ne bi rekla, da je romske otroke težko učiti«, 2010). 

 

Upokojena učiteljica Ana Marija Kozlevčar, ki je poučevala na OŠ Bršljin v Novem mestu, se 

je leta 2010 pričela zavzemati za uvedbo romskih uric v osnovne šole. Tovrstne urice bi bile 

namenjene predvsem pogovoru romskih učencev v romščini ter petju in ritmiki, ki sta 

najmočnejši področji romskih otrok, dodajali pa bi tudi elemente individualne učne pomoči. 

Kozlevčarjeva meni, da bi morali biti romski pomočniki dobro izobraženi in bi morali delati v 

korist romskih otrok, s čimer se strinjam tudi sama (prim. Romske urice v šole, 2010). 

 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kakšen odnos imajo po 

vašem mnenju neromski otroci do romskih?« 

 POZITIVEN NEGATIVEN RAZLIČEN NE VEM 

VZGOJITELJICE 2 2 0 0 

UČITELJICE 2 1 3 1 
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SKUPAJ 4 3 3 1 

SKUPAJ V % 36,3 27,3 27,3 9,1 

 

Dve vzgojiteljici sta zapisali, da imajo neromski otroci negativen odnos do romskih – ena 

meni, da se neromski otroci bojijo romskih, druga pa je zapisala, da so ta negativizem 

neromski otroci prinesli od doma. Dve vzgojiteljici sta mnenja, da je odnos neromskih otrok 

do Romov pozitiven (na začetku so sicer nekoliko zadržani, kasneje pa ni razlik) – ena je še 

zapisala, da je odnos odvisen od tega, kako otroke pripravijo starši. 

 

Da je odnos neromskih otrok do romskih negativen, je zapisala zgolj ena učiteljica razrednega 

pouka. Pravi, da to pogosto pogojuje slab socialni status in slabše znanje slovenskega jezika 

romskih otrok. Ostale učiteljice so mnenja, da je odnos pozitiven ali pa različen, odvisno od 

posameznika, njegove starosti in odnosa njegovih staršev ter njegove družbe do Romov – ena 

učiteljica je zapisala, da majhni otroci nimajo predsodkov in se krasno ujamejo v skupini. 

Učiteljica, ki se glede odnosa neromskih otrok do romskih ni znala opredeliti, je zapisala, da 

bi predvidevala odklonilen odnos.  

 

Sprva bi najverjetneje vsak, ki ne dela v šolstvu, odgovoril, da imajo neromski učenci do 

romskih odklonilen, negativen odnos, vendar izjave učiteljic kažejo nasprotno. 

 

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se med učnimi 

vsebinami znajdejo tudi tiste z romsko problematiko? Če da, pri katerih predmetih oz. 

vsebinah?« 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 1 3 

UČITELJICE 4 3 

SKUPAJ 5 6 

SKUPAJ V % 45,5 54,5 

 

Šest anketirank (54,5 %) je mnenja, da med učnimi vsebinami ni takšnih, ki bi vsebovale 

romsko tematiko – učni načrti resda ne predstavljajo romske kulture in tradicije vsem 

učencem. V nekaterih šolah naj bi se še vedno uporabljala stara učna gradiva »za Rome«, med 

katerimi so tudi takšna s skrajšanim učnim načrtom. Tega zagotovo ne podpira Multikulturni 
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učni načrt, ki ga predvideva Strategija vzgoje in izobraževanja Romov in še danes ni 

(povsem) uveljavljen. Navadno so aktivnosti v zvezi z romsko tematiko, ki jih organizirajo 

vrtci in šole, odvisne zlasti od zavzetosti posamezne šole in učitelja. Dejavnosti so mnogokrat 

omejene na aktivnosti v zvezi z obeleževanjem Mednarodnega dneva Romov (8. april) ali na 

igranje in petje romske glasbe (prim. Napačni začetki: Izključenost romskih otrok iz 

osnovnošolskega izobraževanja v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006). 

 

Vzgojiteljica, ki je odgovorila, da se med učnimi vsebinami znajdejo tudi tiste z romsko 

tematiko, je pod vsebine oz. predmete navedla »razumevanje določenih stvari«. Njen odgovor 

mi ne pove prav dosti, saj to, kar je navedla, ni ne učna vsebina ne učni predmet. Morda 

nisem dovolj natančno zastavila vprašanja ali pa ga ona ni razumela. 

 

Štiri učiteljice, ki so prav tako dogovorile z »da«, so pod vsebine oz. predmete zapisale, da 

gre za družbo (»vsi drugačni, vsi enakopravni« in »pravice otrok«), razrednikove ure 

(pogovor o drugih kulturah, drugačnosti in strpnosti), spoznavanje okolja (iste vsebine kot pri 

razrednikovih urah) in književnost (literatura z romsko vsebino). Ena izmed učiteljic je 

zapisala, da je vsaj ob svetovnem dnevu Romov priložnost spregovoriti o njih in njihovi 

kulturi pri različnih predmetih. Glede na jasne odgovore sklepam, da je bilo vprašanje 

vendarle ustrezno formulirano. 

 

Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali mislite, da 

vzgojitelji/učitelji pogosto posegajo po učnih vsebinah, povezanih z Romi? Zakaj da/ne?« 

 

 

Po pričakovanjih so vse anketirane učiteljice in vzgojiteljice odgovorile, da učitelji/vzgojitelji 

po njihovem mnenju ne posegajo pogosto po učnih vsebinah, povezanih z Romi. Večina 

vzgojiteljic in učiteljic je zapisala, da je to zaradi njihovega nepoznavanja tovrstnih učnih 

vsebin, zaradi pomanjkanja literature in ker pravzaprav za to ni potrebe, če v skupini oz. v 

razredu ni romskih otrok. Zapisale so tudi, da je ostalih učnih vsebin veliko in v učnih načrtih 

ni vsebin, ki bi bile povezane z Romi. Kot sem že pri prejšnjih vprašanjih zapisala, bi se pri 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 0 4 

UČITELJICE 0 7 

SKUPAJ 0 11 

SKUPAJ V % 0 100 
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izobraževanju učiteljev o romski tematiki moralo kaj ukreniti – če bi bili namreč učitelji o tem 

(bolje) poučeni, bi se morda tudi pogosteje odločali za tovrstne vsebine. Dobro bi bilo, da bi 

bili konkretni načini vključevanja romske problematike v obstoječe predmete že pripravljeni – 

lahko bi bili zapisani v priročniku, ki bi ga dobil oz. imel na voljo vsak učitelj. Ne strinjam se 

z mnenjem, da ni potrebe po poučevanju vsebin, povezanih z Romi. Tudi če nimajo 

neposrednega stika z Romi, se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi otroci o tem ljudstvu kaj vedeli, 

predvsem zato, ker je v Sloveniji močno razširjeno in ker sta njihova preteklost in kultura 

zanimivi ter drugačni od naše. Razočaralo me je mnenje učiteljice, ki je zapisala, da se učitelji 

tej temi izogibajo, ker se bojijo, da ne bi prišli v konflikt z mnenjem, ki ga imajo o tem starši 

otrok. Ena izmed nalog učitelja je namreč tudi, da spodbuja kritično mišljenje učencev in da 

nudi različne poglede na posamezne teme/vsebine, zato je prej omenjen strah povsem odveč. 

Amnesty International je oblasti pozval, da naj bodo romska kultura, zgodovina in njihovi 

običaji vključeni v učni načrt na vseh področjih ali šolah s pomembnim deležem romskih 

učencev (prim. Napačni začetki: Izključenost romskih otrok iz osnovnošolskega 

izobraževanja v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006). 

 

Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Se Vam zdi, da je 

romska problematika v izobraževanju še vedno tabu? Zakaj da/ne?« 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 3 1 

UČITELJICE 4 3 

SKUPAJ 7 4 

SKUPAJ V % 63,6 36,4 

 

Večina anketirank (63,6 %) je mnenja, da je romska problematika v izobraževanju še vedno 

tabu. Vzgojiteljice so pod razlago zapisale, da je tabu celo Romom samim, ker v 

izobraževanju ne vidijo nič koristnega; stanje se sicer izboljšuje, a ta proces napreduje zelo 

počasi (preveč časa je namreč potrebnega za majhne spremembe). Ena vzgojiteljica je na 

zastavljeno vprašanje podala obširnejši odgovor in sicer: »Da. Nikoli nam ni bila 

predstavljena in pogosto se izvaja pritisk s strani romskih staršev nad delom 

učiteljev/vzgojiteljev. Sami ne dobimo nobenega izobraževanja in usposabljanja za izredno 

zahtevno delo z Romi. Menim, da bi ga tisti učitelji/vzgojitelji, ki delajo z Romi, zelo 

potrebovali. Izobraževanje pa bi morali pripraviti tisti strokovnjaki, ki imajo izkušnje na tem 

področju, in ne teoretiki.« Ravno na to sem v svoji diplomski nalogi večkrat opozorila. 
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Vzgojiteljica, ki je mnenja, da romska problematika v izobraževanju ni več tabu, pa je 

zapisala, da to velja zgolj tam, kjer so romski otroci vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Učiteljice, ki menijo, da gre še vedno za tabu, so zapisale, da je to zato, ker romske 

problematike ne poznajo, ker se je bojijo (da bi postali nam enaki v družbi) in ker smo ljudje 

polni predsodkov. Zapisale so tudi, da je predvsem v nižjih razredih še vedno velik problem 

pri jeziku in tako se romski učenci pokažejo kot manj uspešni, čeprav temu ni vedno tako (oz. 

je razlog predvsem v nerazumevanju jezika). Učiteljice, ki se s tem ne strinjajo, so napisale, 

da so ti ljudje pravzaprav vključeni v vsakdanje življenje, zato si pred njimi ne smemo 

zatiskati oči; da tabu to ni, vsaj za tiste šole, ki imajo romske otroke – je pa še vedno premalo 

poznavanja njihove kulture in načina življenja, predvsem pomanjkanje strpnosti med učitelji. 

Izpostaviti želim odgovor ene izmed učiteljic, ki je zapisala, da romska problematika v 

izobraževanju ni več tabu: »Na naši šoli se z učenci Romi srečujemo vsak dan, težave 

rešujemo sproti. Največja težava je v tem, ker je šola edina institucija v tej državi, ki se 

dejansko ukvarja z njimi.« 

 

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ste že kdaj obravnavali 

romsko tematiko pri urah slovenskega jezika in književnosti? Če da, kaj natančno ste 

obravnavali?« 

 DA NE 

VZGOJITELJICE 1 3 

UČITELJICE 2 5 

SKUPAJ 3 8 

SKUPAJ V % 27,3 72,7 

 

Glede na prejšnje odgovore sem sklepala, da večina anketirank ne obravnava romske tematike 

pri urah slovenskega jezika in književnosti. To sem potrdila, saj sta zgolj ena vzgojiteljica in 

dve učiteljici zapisale, da so to tematiko pri delu že obravnavale – vzgojiteljica je otroke 

seznanila z Romskimi zgodbicami in pripovedkami (podatka, kdo je te zgodbice in pripovedke 

zbral in zapisal, nisem uspela najti, morda pa je anketiranka mislila na Romske pravljice, 

avtorja Rajka Šajnoviča), učiteljici pa z zgodbo o deklici Jagodi, ki sem jo tudi sama 

analizirala pri svoji diplomski nalogi ter z besedili Marikle in O hruški in ježu, ki so ga s 
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pomočjo romskega koordinatorja učenci sami prevedli v romščino (OŠ Frana Metelka 

Škocjan). 

 

Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali poznate kako 

slikanico z romsko tematiko? Če da, katero/katere? Se Vam zdi/zdijo primerna/primerne za 

obravnavo pri pouku?« 

 POZNAM NE POZNAM 

VZGOJITELJICE 1 3 

UČITELJICE 4 3 

SKUPAJ 5 6 

SKUPAJ V % 45,5 54,5 

 

Šest anketirank (54,5 %) je odgovorilo, da slikanic z romsko tematiko ne pozna, med temi je 

ena zapisala, da si jo bo sedaj zagotovo priskrbela, in ena, ki kljub nepoznavanju meni, da bi 

takšni pripomočki pripomogli k spoznavanju in boljšemu razumevanju romske kulture. 

Vzgojiteljica, ki je sicer zapisala, da takšne slikanice v večini pozna, se ni spomnila nobenega 

naslova, zato sem njen odgovor štela pod »ne poznam« – če namreč trdiš, da takšno stvar 

večinoma poznaš, bi se moral spomniti vsaj enega (približnega) naslova književnega dela. 

 

Štiri učiteljice, ki poznajo slikanice z romsko tematiko, so pod naslove navedle Jagodo (dve 

učiteljici), Kettejevi Mravlji, Kako so nastale gosli in prevod ljudske pravljice Kača s 

kronico, vzgojiteljica pa Šajnovičeve Romske pravljice (Romane vištorje). Učiteljice so 

mnenja, da so tovrstne slikanice primerne za pouk (ena je zgodbo o Jagodi že obravnavala pri 

pouku), vzgojiteljici pa se Romske pravljice ne zdijo povsem primerne za obravnavo – razloga 

ni navedla. 

 

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kako bi se lotili oz. se 

lotite obravnave zgodbe z romsko problematiko? Kaj je vredno poudariti, na kaj opozoriti, kaj 

morda izpustiti …?« 

 ENAKO, KOT 

OSTALE 

ZGODBE 

POUDAREK 

NA 

RAZLIČNOSTI 

POUDAREK NA 

NJIHOVI KULTURI, 

ŽIVLJENJU 

 

DRUGO 

VZGOJITELJICE 1 0 1 2 
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UČITELJICE 2 2 2 1 

SKUPAJ 3 2 3 3 

SKUPAJ V % 27,3 18,1 27,3 27,3 

 

Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je bilo odprtega tipa, zato sem odgovore anketirank 

kategorizirala. Tri anketiranke bi zgodbe z romsko problematiko obravnavale enako kot ostale 

zgodbe, pri tem pa bi poudarile enakopravnost, identificiranje in reševanje določenega 

problema. Dve anketiranki bi pri uri poudarili različnost, hkrati pa tudi strpnost in 

enakopravnost. Tri anketiranke, ki so zapisale, da bi pri obravnavi tovrstne zgodbe poudarile 

romsko kulturo in njihov način življenja (običaji, pesmi, plesi, jezik), bi hkrati opozorile še na 

enakovrednost Romov ter se pogovorile o predsodkih in stereotipih. Odgovore treh anketirank 

sem uvrstila v kategorijo »drugo«, saj nisem znala izluščiti rdeče niti. Ena vzgojiteljica je 

navedla, da »ravno zgodb o romski problematiki ne pozna, pozna pa take, ki imajo vsebino 

primerno za otroke (zgodbe, pravljice, pesmice)«, druga pa, da bi se obravnave zgodbe z 

romsko vsebino lotila »težko, ker se preveč govori, premalo pa naredi, da bi bilo res kaj 

drugače. Pred zakonom bi morali biti vsi enaki. Na žalost pa vidimo, da so prevelike razlike. 

Tisti, ki to opazimo, vemo, žal pa ne moremo nič spremeniti.« Njuna zapisa pravzaprav nista 

odgovora na moje vprašanje. Učiteljica, katere odgovor sem prav tako štela pod kategorijo 

»drugo«, je navedla, da se »pri temah v povezavi z drugačnimi osredotoča na osnovna 

človeška čustva in potrebe. Od tam, kjer smo vsi ljudje enaki, lahko pridemo do nians med 

ljudmi, ki se na koncu niti ne zdijo tako pomembne.« 

 

Vprašanje je bilo zastavljeno zelo široko, zato sem pričakovala obsežnejše odgovore. Menim, 

da je zgodbo z romsko tematiko potrebno obravnavati podobno kot ostale zgodbe, s tem da 

velja učencem (predhodno) predstaviti tudi romsko zgodovino, kulturo, običaje in način 

življenja. Predsodkom in stereotipom bi se sama izognila, zlasti če bi bili v razredu prisotni 

romski učenci. Učna ura za obravnavo romske ljudske pripovedke Kako so nastale gosli, ki 

sem jo sestavila za drugi del svojega empiričnega raziskovanja, se mi zdi kakovostno in 

strokovno pripravljena – na podoben način bi lahko izvedli tudi učne ure za druge zgodbe z 

romsko tematiko. 
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6.5 Interpretacija učne ure književnosti 
 

6.5.1 1. b razred OŠ Šmihel 

 

Meseca aprila se je začel že 4. festival romske kulture, imenovan Romano Čhon (Romski 

mesec), ki želi širši množici približati pestrost romske kulture ter opomniti javnost na eno 

nadvse marginaliziranih in diskriminiranih kultur v Evropi. Na OŠ Šmihel, kjer sem začela 

marca 2012 poučevati v 1. b razredu, so se romski učenci z mentorji intenzivno pripravljali na 

proslavo ob mednarodnem romskem dnevu, ki je potekala 5. aprila 201214. Zaradi dogajanja v 

povezavi z  romsko kulturo sem se odločila, da dve uri književnosti v 1. b razredu namenim 

obravnavi romske ljudske pripovedke Kako so nastale gosli. Ideja se mi je zdela še toliko bolj 

zanimiva, ker imamo v razredu kar pet romskih učencev (od skupno šestnajstih učencev) – 

enega dečka in štiri deklice. Deklice pouk dokaj redno obiskujejo in tudi tisti dan, ko smo 

obravnavali omenjeno zgodbo, so bile v šoli prisotne tri Romkinje, pri uri pa se nam je 

pridružila tudi romska pomočnica.  

 

Na začetku učne ure sem učence posedla predse; v takšni obliki je potekalo tudi nadaljnje 

delo. Ko so se umirili in namestili, sem predvajala posnetek romske glasbe. Učenci so se že 

med samim poslušanjem hihitali pevki s posnetka, nekateri so dinamični tempo glasbe 

ponazarjali s kretnjami in z mimiko obraza. Jezik, v katerem je pela pevka, se jim je zdel 

nenavaden in nekoliko čuden. Ko sem jih vprašala, v katerem jeziku mislijo, da je bila 

predvajana pesem zapeta, so podali različne odgovore, kot denimo »v italijanščini, angleščini, 

ruščini …«. Povedala sem jim, da gre za romščino, jezik, ki ga govorijo Romi. Na vprašanje, 

če vedo, kdo pravzaprav sploh so Romi, so nemudoma pokazali na tri romske sošolke. 

Učencem sem želela pred obravnavo pripovedke Kako so nastale gosli približati romsko 

ljudstvo in njihov način življenja – razlago sem prilagodila starostni stopnji učencev in 

povedala, da so Romi ljudstvo, ki živi po vsem svetu, tudi pri nas v Sloveniji. Vprašala sem 

jih, ali vedo, od kod so Romi pravzaprav prišli. Hitro so se pojavila ugibanja, kot so »iz 

Žabjaka«, »iz gozda« in podobno. Ker v učni uri nisem želela govoriti o predsodkih, sem jim 

pojasnila, da je Žabjak sicer res romsko naselje in da so Romi velikokrat doma ob gozdu, 

vendar pa so k nam prišli iz Indije, daljne dežele, od koder so morali pobegniti zaradi 

tamkajšnjih vojn. Vem, da prvošolci še ne morejo vedeti, kje je Indija, a sem opazila, da so si 

                                                 
14 Svetovni dan Romov je 8. aprila, na obletnico prvega svetovnega kongresa Romov v Londonu leta 1971. 
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večinoma zapomnili vsaj to, da so Romi »prišli k nam od daleč zaradi vojn«. Da Romi 

prihajajo iz Žabjaka, je bila skorajda edina stereotipna predstava, ki sem jo zasledila med 

urama. Tega, da smrdijo, da so umazani, da kradejo ali česa podobnega ni omenil nihče, 

mogoče tudi ne zaradi tega, ker jim niti nisem dala priložnosti, da bi tovrstno mnenje izrazili 

(tekom pogovora sem se namreč skušala temu močno izogibati). Z učenci smo se ob 

slikovnem gradivu pogovorili še o romskih simbolih, njihovi kulturi, glasbi in zunanjem 

videzu. Ko so opazovali sliko romske gospe, so nekateri pomislili, da si je oblačila sešila kar 

sama. Posebej zanimiva sem jim je zdela naglavna ruta, ki so jo pripisali Romom. Vse slike so 

natančno opazovali in kazali zanimanje za obravnavano temo. Povedala sem jim, da imajo 

tudi Romi svoje zgodbe, ki se prenašajo iz roda v rod, od ust do ust in eno od teh bomo 

spoznali danes. 

 

Med branjem slikanice sem stala in slikanico ves čas držala obrnjeno proti učencem, da so 

lahko sproti spremljali slike. Na tovrsten način obravnave slikanice opozarja Metka Kordigel 

Aberšek (2008) in tudi sama sem že pred časom opazila, da je to najboljša praksa – otroci so 

tako pozornejši in bolj motivirani, lažje se vživijo v dogajanje in več si zapomnijo. Ko smo se 

pogovarjali o prebranem besedilu, sem opazila, da so si zgodbo izredno dobro zapomnili. 

Nekateri so skoraj dobesedno navajali stavke iz pripovedke. Med listanjem slikanice smo 

poiskali še simbole, značilnosti, ki bi jih lahko povezali z romskih ljudstvom, torej živo pisana 

oblačila, dolga krila deklet, tamburin, violino, prikaz petja in plesa ter drugo. 

 

Ob koncu ure nam je romska pomočnica pojasnila, da je romščina, zapisana v slikanici, 

pravzaprav primorska romščina in se močno razlikuje od dolenjske. Ko je skušala prebrati 

odlomek iz zgodbe, se ji je precej zatikalo. Predlagala sem, da nam raje pove kakšno besedo v 

romskem jeziku in učenci so jo takoj začeli spraševati. Zanimalo jih je predvsem, kako se reče 

besedam kot so denimo oče, mati, pravljica, adijo, kako se predstavi in podobno. Ko so 

poslušali romsko pomočnico govoriti v romščini, se jim je zdelo precej smešno, kar je 

nasmejalo tudi njo. Resda smo se vsi smejali, vendar pa se ni nihče norčeval in neprimerno 

vedel. Zanimanje, ki so ga pokazali za romsko tematiko, me je pozitivno presenetil. Nekoliko 

razočarana sem bila le nad romskimi učenkami, ki tekom ure niso kazale zanimanja za delo, 

med našim pogovorom so ves čas klepetale (seveda v romščini) in za trenutek se mi je celo 

zazdelo, da sploh ne vedo, da se pravzaprav pogovarjamo o njih in o njihovi kulturi. Z romsko 

pomočnico sva jih skušali spodbuditi, da bi nam povedale kakšno romsko besedo ali nas 

naučile kakšno njihovo pesmico, vendar so sramežljivo odkimavale z glavo. 
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Zaključim lahko, da sta bili učni uri književnosti uspešno izvedeni, saj sem realizirala 

zastavljene učne cilje. Učenci so izvedeli nekaj o romskem ljudstvu, se seznanili z njihovo 

ljudsko pripovedko Kako so nastale gosli, v pogovoru so sodelovali, kazali zanimanje za 

obravnavano tematiko, najbolj pa mi je bilo všeč, da se niso norčevali ali posmehovali, prav 

tako pa tudi niso izražali predsodkov in stereotipnih predstav. Hipotezo, da otroci v 1. razredu 

osnovne šole nimajo stereotipnih predstav o Romih, lahko glede na učni uri v 1. b razredu OŠ 

Šmihel potrdim. Potrdim lahko tudi hipotezo, da otroci v 1. razredu osnovne šole ne poznajo 

romske kulture, saj na vprašanja o tej temi niso znali odgovoriti ali pa so odgovorili napačno.  

 

6.5.2 3. b razred OŠ Grm 

 

Zaradi uspešnega sodelovanja z OŠ Grm, mentorico Zdenko Mahnič in učenci lanskega 2. b 

na pedagoški praksi v 4. letniku študija sem se odločila učni uri književnosti izvesti v 3. b 

razredu OŠ Grm. Ker so tretješolci precej bolj razviti in spretni od prvošolcev in so s tem 

razlike med njimi že izrazite, lahko razreda med seboj lažje primerjam. 

 

Učenci 3. b razreda so bili z mojim prihodom v razred vnaprej seznanjeni, zato so me po 

malici počakali kar na stopnicah. Ker se me vsi še dobro spomnijo z lanskoletne prakse in ker 

sem si tudi jaz zapomnila skoraj vsa njihova imena, je bilo moje delo veliko lažje. V razredu 

so bili prisotni vsi učenci – deset deklic in dvanajst dečkov, med temi dva romska. 

Komunikacija med nami je potekala gladko, ves čas je sodelovala večina učencev in vsi so se 

držali dogovora o dvigovanju rok.  

 

Učni uri sem izvedla pred tablo, kjer so učenci sedeli na tleh, sama pa sem sedela na stolu, da 

so učenci slikanico bolje videli. Pri zaključnem delu, ko so si učenci morali sami izmisliti 

podobno pripoved in jo zapisati, so se posedli za svoje mize. 

 

Tudi v tem razredu so se učenci med posnetkoma z romsko glasbo smejali in hihitali. Po 

poslušanju jih je kar nekaj nemudoma navedlo razlike in podobnosti med posnetkoma, pri 

čemer so uporabljali izraze tempo, ritem, dinamika in podobno. Ko sem jih vprašala, v 

katerem jeziku mislijo, da je pevka pela, so navedli belgijski, italijanski in francoski jezik. 
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Pri pogovoru o Romih so ves čas zbrano poslušali in sodelovali. To, kdo pravzaprav so Romi, 

so vedeli vsi. Ko sem jim skušala razložiti, naj v prihodnje namesto izraza Cigan raje 

uporabljajo izraz Rom, ki pomeni poročenega moškega in velja za spoštljivejšega, so se 

nekateri pričeli smejati, morda že malce pretirano. Vprašala sem jih, če vedo, kdaj je bil 

svetovni dan Romov in na moje presenečenje je ena učenka pravilno odgovorila. Razložila 

sem jim še, da je pravzaprav cel mesec april mesec romske kulture, zato se tudi mi danes 

pogovarjamo o njih. To, da so Romi prišli iz Indije, se naselili po vsem svetu in da nimajo 

svoje države, sem tokrat bolj temeljito pojasnila. Uporabila sem prispodobo z nami, Slovenci, 

in povedala, da se tudi mi velikokrat preselimo, nekateri samo v sosednjo vas, marsikateri pa 

tudi v druge države. Opozorila sem še na to, da imajo v razredu deklici iz Francije in iz ZDA 

ter dečka iz Albanije – tudi oni so se preselili k nam od drugod. Tako je bila razselitev Romov 

po vsem svetu nazorneje in lepše predstavljena. Ko sem učencem pokazala romsko zastavo, 

so pravilno ugotavljali pomen njenih barv. Za simbol na sredi zastave so sprva mislili, da je 

roža, vendar ko sem jim razložila, da je to kolo od voza, sta ga dva učenca nemudoma 

povezala s potovanjem Romov po svetu. Pri pogovoru o zunanjih značilnostih Romov je ena 

učenka podala odlično izhodišče, torej, da so Romi temnejše polti in da imajo temne oči ter 

lase. Umazanije, raztrganih oblačil in zanemarjenosti ni omenil nihče.  

 

Pripovedko Kako so nastale gosli so učenci zbrano in natančno poslušali, kar se je videlo po 

pravilnih odgovorih na vprašanja po branju. Vprašala sem jih, če v slikanici prepoznajo 

kakšne romske značilnosti, o katerih smo prej govorili. Omenili so žive barve, ples in petje, 

cvetlične vzorce na oblačilih, glasbila, brez težav pa so se spomnili tudi na potovanje, kar me 

je pozitivno presenetilo. Obravnavano besedilo so želeli slišati še v romščini. Romska učenca 

sem prosila, če lahko prebereta odlomek iz slikanice, vendar nista želela sodelovati. Prav tako 

sta se izmikala vsem prejšnjim vprašanjem in mojim poskusom njune vključitve v pouk.  

 

V zaključnem delu so morali učenci napisati podobno pripoved, kot smo jo obravnavali – 

vključiti so morali značilnosti Romov, o katerih smo se pogovarjali na začetku ure, ter 

elemente obravnavane zgodbe. Na voljo sem jim dala dva naslova, in sicer Kako je nastal 

tamburin in Kako je nastala harmonika – tako tamburin kot harmonika sta poleg violine 

(gosli) tipični romski glasbili; harmoniko igrata tudi oba romska dečka v tem razredu. Svoje 

pripovedi so na zanimiv in izviren način napisali skoraj vsi učenci. Naloga je bila pretežka le 

štirim učencem (od teh dvema romskima), katerim sem kasneje dovolila ilustrirati 

obravnavano pripovedko. Učenci, ki so poustvarjalno pisali, so navodila natančno razumeli, 
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vključili podobnosti s pripovedko Kako so nastale gosli in značilnosti romskega ljudstva – to 

prikazujeta tudi spodnji tabeli. 

 

Tabela 15: Prikaz števila otrok, ki so v svoji pripovedi uporabili posamezni element iz 

pripovedke Kako so nastale gosli 

ELEMENT IZ OBRAVNAVANE 

PRIPOVEDKE 

ŠT. OTROK, KI SO ELEMENT 

UPORABILI 

starka 3 

gozd 3 

vila/čudežno bitje 4 

mleko 2 

sin 5 

buča 1 

smrt matere in/ali očeta 8 

potovanje v svet 7 

grad 1 

kralj 4 

ječa/zapor 2 

srečen konec 15 

fant dobi kraljično 5 

škatla/paličica 2 

 

Tabela 16: Prikaz števila otrok, ki so v svoji pripovedi uporabili posamezno značilnost 

romskega ljudstva 

ZNAČILNOST ROMSKEGA 

LJUDSTVA 

ŠT. OTROK, KI SO 

ZNAČILNOST UPORABILI 

železo 2 

ljubezen do glasbe 3 

živo pisana oblačila  1 

cvetlični vzorci 2 

vojna 1 

voz 1 

narava 1 
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potovanje  7 

 

Izmed značilnosti romskega ljudstva, ki so naštete v tabeli, bi izpostavila železo, ki sta ga kar 

dva učenca vključila v svoje pripovedi. O njem pri učni uri sicer nismo nič spregovorili, je pa 

res, da ga mnogo ljudi povezuje z Romi. Veliko Romov se namreč ukvarja z zbiranjem 

starega železa ali s prodajo le tega. Tudi nekatere legende razlagajo, da so Romi potomci 

plemena, ki je iznašlo bron in železo. Ne vem, če sta učenca v svoje zgodbe namenoma 

vpletla železo, je pa to vsekakor zanimivo. 

 

Nekaj zgodb, ki so jih v zaključnem delu učne ure zapisali učenci 3. b razreda OŠ Grm je na 

koncu diplomskega dela med prilogami. 

  

Učni uri sta bili izvedeni skladno s pripravo in sta zajemali vse faze, ki jih obravnava besedila 

zahteva. Motivacijo učencev sem spodbujala s slikovnim in zvočnim gradivom, z ustreznimi 

poudarki pri govoru, vprašanji in s samo slikanico. Metode dela, učne oblike in didaktična 

sredstva se mi zdijo dobro izbrana in ustrezna – pri ponovni izvedbi jih ne bi spreminjala. 

Tekom učne ure so bili učenci ves čas aktivni, imeli so priložnost vseskozi sodelovati in 

razmišljati, saj sem veliko spraševala in se trudila ohranjati dialog z njimi. Zastavljene učne 

cilje so učenci dosegli, sama pa sem potrdila hipotezo, da učenci v 3. razredu osnovne šole še 

ne poznajo romske kulture ter ovrgla domnevo, da imajo tretješolci o Romih stereotipne 

predstave. 

 

6.6 Pregled hipotez 

 
 Hipoteza 1: Učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice slabo poznajo Rome, njihovo 

kulturo in način življenja. 

Prvo hipotezo moram ovreči, saj jih je od skupno enajstih anketirank kar sedem (pet učiteljic 

in dve vzgojiteljici) zapisalo, da se je o Romih že izobraževalo, šest (54,5 %) pa jih je 

navedlo, da Rome, njihovo kulturo in način življenja »dobro« oz. »zelo dobro« pozna – ostale 

so se pri tretjem vprašanju odločile za odgovor »slabo«. Predpostavka, da anketiranke slabo 

poznajo romsko kulturo in njihov način življenja zaradi pomanjkanja izobraževanja ali 

osebnih zadržkov glede na te odgovore ne drži, je pa zanimivo, da so anketiranke pri številnih 
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drugih odgovorih vseeno navajale, da romske problematike ne poznajo dovolj dobro in da 

imajo strah pred njo. 

 

� Hipoteza 2: Učiteljice razrednega pouka in vzgojiteljice ne poznajo slikanic z romsko 

tematiko. 

Drugo hipotezo lahko potrdim, saj se je izkazalo, da jih od enajstih anketirank samo pet   

(45,5 %) pozna slikanice z romsko tematiko in zgolj tri od njih (27,3 %) so romske vsebine že 

vključile v ure slovenskega jezika in književnosti. Dve anketiranki se kljub poznavanju 

tovrstnih slikanic še nista odločili, da bi jih obravnavali pri pouku. 

 

� Hipoteza 3: Romska problematika je v izobraževanju še vedno tabu. 

Vse anketiranke so mnenja, da vzgojitelji/učitelji ne posegajo pogosto po vsebinah, povezanih 

z Romi, saj zanje ni časa, jih premalo poznajo, nimajo zadosti literature o njih ali pa zanje ne 

čutijo potrebe. Sedem anketirank (63,6 %) meni, da je romska problematika v izobraževanju 

še vedno tabu. Med razloge za takšno stanje so navedle jezikovne težave, nepoznavanje 

romske problematike in strah pred njo. Osem anketirank (72,7 %) pri urah slovenskega jezika 

in književnosti še ni obravnavalo romske tematike, kljub temu da jih pet pozna romske 

slikanice. Glede na dobljene rezultate lahko tretjo hipotezo potrdim. 

 

� Hipoteza 4: Učenci v 1.  in 3. razredu osnovne šole ne poznajo romske kulture. 

Prek učnih ur književnosti v 1. in 3. razredu osnovne šole sem potrdila domnevo, da ti učenci 

še ne poznajo romske kulture, kar sem dokazala z vprašanji o Romih (npr. od kod so prišli, 

kje živijo, katere so njihove značilnosti, po čem so poznani, po čem jih prepoznamo ipd.), na 

katera učenci niso znali pravilno odgovoriti, razen dveh tretješolk, ki so o Romih že precej 

vedele.  

 

� Hipoteza 5: Učenci v 1. razredu nimajo stereotipnih predstav o Romih. 

Peto hipotezo lahko potrdim, saj učenci 1. b razreda OŠ Šmihel med obravnavo romske 

ljudske pripovedke Kako so nastale gosli niso izražali stereotipnih predstav in predsodkov o 

Romih. Iz pogovora z njimi sklepam, da jih večina do Romov nima nestrpnega in negativnega 

odnosa. 
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 Hipoteza 6: Učenci v 3. razredu osnovne šole imajo o Romih stereotipne predstave.  

Šesta hipoteza se je izkazala za napačno, saj učenci 3. razreda med učnima urama književnosti 

niso dajali izjav, komentarjev ali odgovorov, ki bi kazali na stereotipne predstave do Romov. 

Pri učnih urah so se vedli kulturno, olikano in strpno. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

Romi so ena najstarejših in največjih manjšin pri nas in hkrati ena zelo marginaliziranih kultur 

v Evropi. Glavni cilj diplomskega dela je bil predstaviti romsko tematiko v slikanicah.  

 

V prvem delu diplomske naloge sem opisala zgodovinsko in kulturno ozadje romske 

populacije, pri čemer sem se opirala na različne vire. S prebiranjem literature o Romih sem 

spoznala, da gre za ljudstvo z zanimivo in bogato zgodovino. Dobila sem boljši vpogled v 

njihov vsakdan in težave, s katerimi se dnevno srečujejo (nehigiena, slab socialni status, 

težave z jezikom, negativna stališča do njih), o čemer sem precej razmišljala. Zdi se mi, da je 

finančna podpora, kakršno prejemajo danes, prej potuha kot pomoč, kar jim tudi mnogi 

očitajo. Včasih so Romi menda namesto denarja prejemali bone za hrano, kar ocenjujem za 

učinkovitejše. S tem so namreč lahko resnično zadovoljili potrebo po dnevnih obrokih, za 

dodaten zaslužek pa so si morali prizadevati kje drugje. Danes pogosto poročajo o 

izkoriščanju socialne pomoči, ki jim po zakonu pripada. Velikokrat so zaradi Romov, ki si 

prizadevajo za pravočasna izplačila socialne pomoči, v strahu celo uslužbenke centrov za 

socialno delo in drugih institucij, ki se srečujejo z njimi15. Takšen odnos pa ne koristi 

nikomur. 

 

Stanje romske manjšine sem v praksi opazovala pri učenkah 1. b razreda OŠ Šmihel, kjer sem 

poučevala dva meseca. Priznam, da imam z Romi tudi sama več negativnih kot pozitivnih 

izkušenj. Sedaj spoznavam, da se ravno s pomočjo romskih otrok, s katerimi se srečujem v 

vrtcih ali šolah, osvobajam tipičnih stereotipnih predstav o tem ljudstvu. Opažam, da imajo 

doma še veliko težav in ovir, ki jih bodo morali rešiti oz. premostiti, vendar se kot pedagoški 

delavec vseskozi trudim, da jim čim bolj pomagam pri izobraževanju in socialni vključenosti 

v skupino. Resda ti otroci zahtevajo več individualnega pristopa in dodatne razlage, vendar je 

trud na koncu včasih toliko bolj poplačan kot pri ostalih učencih. Pošteno me zmotita le 

njihova (občasna) neangažiranost in nezanimanje za delo, ki sta velikokrat izrazitejša kot pri 

ostalih otrocih. S tem sem se spopadala tudi pri učnih urah v 1. in 3. razredu OŠ, ko smo 

obravnavali romsko slikanico. Pričakovala sem precej več delovne vneme in interesa s strani 

romskih učencev, vendar so se ti na trenutke vedli, kot da sploh ne vedo, da se pogovarjamo o 

njih in o njihovi kulturi. V splošnem pa kot najtežavnejši del dojemam delo s starši romskih 

                                                 
15 O enem takšnem incidentu poročajo tudi v Slovenski kroniki (http://slo-kronika.si/novice/novo-mesto-romi-
napadli-socialnega-delavca-in-ga-poskodovali/).  
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otrok, čeprav se mi zdi, da se tudi to počasi izboljšuje, če se le učitelj dovolj zavzema za 

napredek. Iskanje primernih pristopov za delo z njimi začenjam dojemati kot izziv in ne kot 

breme. 

 

Del diplomske naloge vsebuje analizo petih slikanic z romsko tematiko, ki sem jih na začetku 

pisanja diplomskega dela lahko dobila v knjižnicah. Izpostavila bi namreč, da tovrstne 

literature sprva ni bilo prav dosti, so pa proti koncu leta 2011 slovenske knjižnice dobile še 

nekaj trijezičnih romskih slikanic (npr. Mango za dedka, Ti si moj res dober prijatelj, Gremo 

na delo, Mravlji in druge), kar kaže na pomemben premik pri didaktičnem gradivu za 

usvajanje jezika. Novo učno gradivo je izredno pomembno za izkušnje romskih otrok v 

maternem jeziku in jeziku, s katerim se srečajo ob vstopu v vrtec ali šolo, prav tako pa je v 

pomoč tudi vsem, ki se dnevno srečujejo s predstavniki romske skupnosti.  

 

Z analizo slikanic z romsko tematiko sem prišla do ugotovitve, da so slikanice Kako so 

nastale gosli, Most prijateljstva in Jagoda kakovostne in bi si zaslužile vključitev v seznam 

predlaganih književnih besedil za obravnavo v vrtcu ali prvem triletju osnovne šole v učnem 

načrtu. Z uporabo tovrstne literature bi učencem približali romsko ljudstvo in jih že od 

začetka izobraževanja navajali na strpen odnos do soljudi. Vključitev tovrstne problematike v 

pouk se mi zdi potrebna predvsem na šolah, kjer so prisotni tudi romski učenci oz. kjer se 

neromsko prebivalstvo večkrat sreča z romskim. Vse tri omenjene slikanice vsebujejo 

aktualne teme, zanimive motive in književne osebe ter različna izhodišča za pogovor in 

poustvarjalne naloge. Nenazadnje gre za kulturo kot vsako drugo. Slikanici O dečku, ki se je 

bal vode in Oba sva samo otroka sta manj kakovostni in tako manj primerni za obravnavo pri 

pouku književnosti. Obe prikazujeta Rome prek stereotipnih predstav (nehigiena, socialna 

izključenost, osamljenost, slabe življenjske razmere), kar po mojem mnenju na bralca ne 

deluje pozitivno. Kljub dobremu namenu avtoric, da bi slikanici spodbujali enotnost med 

nami in sprejemanje drugačnosti, jima to ni uspelo oz. morda dosegata ravno nasprotno. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice in učiteljice 

razrednega pouka potrdila hipotezi, da vzgojiteljice in učiteljice razrednega pouka ne poznajo 

slikanic z romsko tematiko (54,5 %) ter da je romska problematika v izobraževanju še vedno 

tabu (tako meni 63,6 % anketirank). Hipotezo, da vzgojiteljice in učiteljice razrednega pouka 

slabo poznajo Rome, njihovo kulturo in način življenja sem ovrgla, saj se je 63,6 % 

anketirank že izobraževalo o tej tematiki, 54,55 % pa jih je navedlo, da tematiko o Romih zelo 
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dobro oz. dobro pozna. Kljub temu, da se mi zdi anketni vprašalnik dobro in jasno zastavljen 

ter da so vse sodelujoče imele za reševanje dovolj časa (časovno jih namreč sploh nisem 

natančno omejila), sem bila nad nekaterimi anketirankami razočarana. Njihovi posamezni 

odgovori so se med seboj izključevali, prav tako so bile pri vprašanjih odprtega tipa, kjer so 

imele možnost zapisati več kot le eno poved precej zadržane oz. skromne. Predvsem pri 

zadnjem vprašanju sem želela dobiti konkretne rešitve oz. predloge za obravnavo romske 

slikanice, ki bi izhajale iz njihovih (večletnih) izkušenj. Ne vem ali anketiranke anketnega 

vprašalnika niso dovolj resno vzele ali pa resnično razmišljajo precej ozko.  

 

Drugi del empirične raziskave sem izvedla z učenci 1. b razreda OŠ Šmihel in  3. b razreda 

OŠ Grm. Z obravnavo ljudske pripovedke Kako so nastale gosli sem dokazala, da ti učenci 

(še) ne poznajo romske kulture (četrta hipoteza) ter da nimajo stereotipnih predstav o Romih 

(peta in šesta hipoteza). Pri učnih urah so učenci sodelovali, pokazali zanimanje za 

obravnavano tematiko ter se vedli strpno in kulturno. Njihov odnos lahko pohvalim, sploh 

zato, ker so bili v obeh razredih prisotnosti romski učenci.  

 

Tako anketni vprašalnik kot učni uri književnosti se mi zdijo dobro zastavljeni in uporabni, 

vendar bi za posplošitev rezultatov na celotno populacijo potrebovali večji raziskovalni 

vzorec in več obravnavanih slikanic z romsko tematiko pri učnih urah v različnih razredih – 

slednje ocenjujem kot pomanjkljivost izvedene raziskave. 

 

Diplomsko delo povzema razmere romske skupnosti pri nas in v Evropi in ponuja v razmislek 

številna vprašanja o možnostih izboljšanja izobraževanja za romske (pa tudi neromske) 

otroke. Upam, da se bo v prihodnje več učiteljev (tudi tistih, ki se pri svojem delu ne srečujejo 

z romskimi otroki) odločalo za vključevanje romske tematike v pouk, pa naj bo to pri urah 

slovenskega jezika in književnosti ali kako drugače. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 77 - 

8 LITERATURA IN VIRI 

 

8.1 Literatura in viri 
 

1. Živa Antauer, Janez Krek, Mateja Peršak, 2003: Projekt standardizacije jezika Romov v 

Sloveniji in vključevanje Romske kulture v vzgojo in izobraževanje. V: Evropa, Slovenija 

in Romi. Ur. Vera Klopčič in Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna 

vprašanja. (131–141) 

 

2. Bruno Bettelheim, 1999: Rabe čudežnega. O pomenu pravljic. Ljubljana: Studia 

humanitatis. 

 

3. Tina Brinovar, 2004: Prva dvojezična slikanica za romske otroke: diplomsko delo. 

Maribor: Pedagoška fakulteta. 

 

4. Imer Brizani Traja, 2000: Le ostanite – Romi gredo! Celovec–Ljubljana–Dunaj: 

Mohorjeva založba v Celovcu. 

 

5. Milena Mileva Blažić, 2011: Branja mladinske književnosti. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

6. Janja Cemič, 2004: Osnovnošolsko izobraževanje romskih otrok na Dolenjskem: 

diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

7. Tina Cigler et al., 2007: Romi – med pozitivno in negativno diskriminacijo. Novo mesto: 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela.  

 

8. Dosta! Dovolj!: Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!, 2009. Ljubljana: 

Informacijski urad Sveta Evrope v RS in Urad vlade RS za narodnosti. 

 

9. Blanka Erhatič et al., 2005: Na koncu stezic: književnost na maturi. Ljubljana: Rokus. 

(23–27 in 69–70)  

 



 

- 78 - 

10. Karmen Erjavec et al., 2000: Mi o Romih: diskriminatorski diskurz v medijih v Sloveniji. 

Ljubljana: Open Society Institute. 

 

11. Sergeja Gomboc Mrzlak, 2009: Romi v procesu integracije pri nas in v Evropi. Revija 

Sodobna pedagogika 5/2009, str. 26–42. 

 

12. Dragica Haramija, 1997: Ali lahko slikanice zbolijo? Revija Otrok in knjiga 43, str. 24–

27. 

 

13. Dragica Haramija, 2003: Drugačnost v slikanicah. Revija Otrok in knjiga 56, str. 50–52. 

 

14. Jožek Horvat - Muc, 2003: Romi na Slovenskem. V: Evropa, Slovenija in Romi. Ur. Vera 

Klopčič in Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. (61–64) 

 

15. Tilka Jamnik, 2003: Katera mladinska književna dela najdemo pod geslom »drugačnost«? 

Revija Otrok in knjiga 56, str. 44–49. 

 

16. Alenka Janko Spreizer, 2002: Vedel sem, da sem Cigan – rodil sem se kot Rom. Ljubljana: 

Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij. 

 

17. Marjana Kobe, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

18. Metka Kordigel Aberšek, 2008: Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. (353–369) 

 

19. Polonca Kovač, 1998: Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati. Revija Otrok 

in knjiga 46, str. 76–78. 

 

20. Sunčica Macura Milovanović, 2006: Otroci iz deponije: pedagoški vidiki vključevanja 

romskih otrok v izobraževalni sistem – analiza akcijskega eksperimenta. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. (19–61) 

 

21. Milan Markelj, 2008: Poslanstvo romske deklice Jagode. Časopis Dolenjski list, št. 43, str. 

20. 



 

- 79 - 

22. Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah, zvrsteh in žanrih, 

2001. Ur. Ida Mlakar. Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica. 

 

23. Albina Nećak Lük, 1999: K proučevanju romskega jezika v Sloveniji. V: Izboljšanje 

položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi: izziv za manjšinsko pravo: zbornik referatov 

na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11.–12. aprila 1997. Ur. Vera Klopčič in 

Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. (164–172)   

 

24. Ozvezdje knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010: pregled knjižne 

produkcije za mladino iz leta 2009, 2010. Ur. Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar. 

Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska – center za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo. 

 

25. Clarissa Pinkola Estes, 2003: Ženske, ki tečejo z volkovi. Nova Gorica: Založba Eno. 

(155–184) 

 

26. Valentina Plahuta Simčič, 2011: Romska in sintska književnost v Sloveniji. Časopis Delo, 

let. 53, št. 264, str. 15. 

 

27. Jaka Repič, 2006: Medkulturni dialog med Romi in civili kot strategija izključevanja. V: 

»Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi?« Ur. Božidar Jezernik. Ljubljana: Filozofska 

fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (197–210)  

 

28. Igor Saksida, 2008: Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

29. Igor Saksida, 2009: Kaj je primerna knjiga? – Le kakšno vprašanje je to? Revija Otrok in 

knjiga 76, str. 25–33. 

 

30. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005). Ljubljana: DZS. 

 

31. Slovar tujk (2006). Tržič: Učila International. 

 

32. Irena Santoro, 2009: Pisani svet slikanice. V: Razmerja med slikovnimi in besednimi 

sporočili. Ur. Jelka Vintar. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. (63–74) 



 

- 80 - 

33. Carola Schuster Brink, 1994: Otroška vprašanja ne poznajo tabujev. Ljubljana: Založba 

Kres. (75–78) 

 

34. Tanja Šprem, 2010: Romske družine v Sloveniji in njihov način življenja v Murski Soboti, 

na Dolenjskem in v Mariboru: diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta. 

 

35. Marjan Tomšič, 2003: Strah, pogum in odgovornost. Revija Otrok in knjiga 56, str. 58–

59. 

 

36. Jernej Zupančič, 2003: Romska vprašanja v luči prostorskih odnosov. V: Evropa, 

Slovenija in Romi. Ur. Vera Klopčič in Miroslav Polzer. Ljubljana: Inštitut za narodnostna 

vprašanja. (113–128) 

 

37. Milan Zver, 2006: Nekaj tez o pravicah do enakosti in drugačnosti v edukaciji. Revija 

Sodobna pedagogika 2/2006, str. 84–92. 

 

8.2 Elektronski viri 
 

1. Ko trije ilustratorji zabrenčijo, 2006. V: http://tvslo.si/kultura/razstave/ko-trije-

ilustratorji-zabrencijo/146817 (Dostop 26. 11. 2011.) 

 

2. Milijana Gligić - Mikica, 2011. V: http://sl.wikipedia.org/wiki/Milijana_Gligi%C4% 

87_-_Mikica (Dostop: 20. 11. 2011.) 

 

3. Mirjana Bohorič: »Ne bi rekla, da je romske otroke težko učiti«, 2010. V: 

http://staro.romskenovice.si/blog/?p=8077 (Dostop 13. 4. 2012.) 

  

4. Mojiceja Podgoršek, 2010. V: http://www.morfem.si/Mojiceja-Podgorsek-a2 (Dostop 

10. 4. 2012.) 

 

5. Nagrajene ilustracije Suzi Bricelj, 2009. Novo mesto: Dolenjski list. V: 

http://www.dolenjskilist.si/2009/04/02/13819/kultura/clanek/Nagrajene_ilustracije_Su

zi_Bricelj/ (Dostop 26. 11. 2011.) 



 

- 81 - 

6. Napačni začetki: Izključenost romskih otrok iz osnovnošolskega izobraževanja v Bosni 

in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Sloveniji, 2006: V: http://www.amnesty.org/ 

en/library/asset/EUR05/003/2006/en/e152b542-d3dd-11dd-8743-d305bea2b2c7/eur05 

0032006sl.pdf (Dostop 13. 4. 2012.) 

 

7. Polona Lovšin, 2004. V: http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/polona_ 

lovsin.htm (Dostop 26. 11. 2011.) 

 

8. Pravljične podobe v mestu, 2010. V: http://www.mladinska.com/za_medije/sporocila_ 

za_javnost/sporocilo_za_javnost?aid=784 (Dostop 26. 11. 2011.) 

 

9. Romi – Tisti narod, ki je že leta žrtev predsodkov in represije, 2005. V: 

http://www.mladina.si/tednik/200512/clanek/nar-kdo_je_kdaj--ursa_matos/ (Dostop 

14. 12. 2011.) 

 

10. Romske urice v šole, 2010. V: http://staro.romskenovice.si/blog/?p=11346 (Dostop 13. 

4. 2012.) 

 

11. Romski jezik je pomemben!, 2001. Ljubljana: Mladina. V: http://www.mladina.si/ 

tednik/200121/clanek/romi2/ (Dostop 29. 11. 2011.) 

 

12. Saša Kerkoš: FImipidipi, 2006. V: http://www.prireditve.org/razstava/sasa-kerkos-

fimipidipi/ (Dostop 16. 1. 2012.) 

 

13. Suzi Bricelj, 2003–2010. V: http://www.sanje.si/avtorji.php?avtorId=80 (Dostop 26. 

11. 2011.) 

 

14. Svetovni dan romskega jezika, 2011. V: http://www.siol.net/kultura/novice/2011/ 

11/danes_obelezujemo_svetovni_dan_romskega_jezika.aspx (Dostop 12. 12. 2011.) 

 

15. Učni načrt za slovenščino, 2011. V: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/ page 

uploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf (Dostop 6. 1. 2012.) 

 



 

- 82 - 

16. V kulturnem domu Grosuplje izvedli multimedijsko predstavitev pravljice Most 

prijateljstva – Mosto prijateljstvo – Pejtaušaugoskri phurt, 2010. V: 

http://staro.romskenovice.si/blog/?p=9401 (Dostop 26. 11. 2011.) 

 

17. The Development Trend of Children’s Picture Books (in Slovenia), 2006. V: 

http://www.ibby.org/index.php?id=673 (Dostop 14. 12. 2011.) 

 

8.3 Leposlovna literatura 
 
1. Milijana Gligič, 2010: Oba sva samo otroka. Trebnje: Romsko društvo Romano drom. 

 

2. Stojan Hudorovac, Sambi Bajt, Jasmin Hudorovac, Tina Koščak, 2009: Most prijateljstva. 

Grosuplje: Društvo Romi gredo naprej, Šmarje Sap: Buča. 

 

3. Kako so nastale gosli: romska ljudska (2006). Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

4. Saša Kerkoš, 2008: Jagoda. Krško: Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Ljubljana: 

Amnesty International Slovenije. 

 

5. Mojiceja Podgoršek, 2009: O dečku, ki se je bal vode. Kranj: Damodar. 

 

8.4 Viri slik 
 

1. Romska zastava: http://www.ednevnik.si/entry.php?w=romi&e_id=22540 (Dostop 3. 

12. 2011.) 

 

2. Projekt Pravljične podobe v mestu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/ 

novice/novica?aid=768 (Dostop 28. 11. 2011.) 

 

3. Slikovno gradivo za uri književne vzgoje v 1. in 3. razredu OŠ: http://english.svenko. 

net/about.htm (Dostop 10. 2. 2012.) 

 



 

- 83 - 

9 SEZNAM SLIK IN TABEL 

9.1 Seznam slik 

Slika 1: Romska zastava............................................................................................................. 2 

Slika 2: Naslovnica slikanice Jagoda, 2008............................................................................. 26 

Slika 3: Naslovnica slikanice O dečku, ki se je bal vode, 2009 ............................................... 30 

Slika 4: Naslovnica slikanice Most prijateljstva, 2009 ............................................................ 36 

Slika 5: Naslovnica slikanice Kako so nastale gosli, 2006 ...................................................... 40 

Slika 6: Projekt Pravljične podobe v mestu, ljubljana 2010..................................................... 41 

Slika 7: Naslovnica slikanice Oba sva samo otroka, 2010 ...................................................... 45 

Slika 8: Romska zastava........................................................................................................... 94 

Slika 9: Romska ženska............................................................................................................ 94 

Slika 10: Romska ženska.......................................................................................................... 94 

Slika 11: Romska družina ........................................................................................................ 94 

Slika 12: Romsko dekle s tamburinom .................................................................................... 94 

Slika 13: Romska deklica......................................................................................................... 94 

Slika 14: Romska družina z vozom.......................................................................................... 95 

Sika 15: Romski godec............................................................................................................. 95 

Slika 16: Romi pri plesu in igranju .......................................................................................... 95 

 

9.2 Seznam tabel  

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih anketirank glede na poklic ....... 53 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učencev pri raziskavi ............... 53 

Tabela 3: Frekvenčna tabela odgovorov na vprašanje »Na kaj najprej pomislite ob besedi 

rom? Naštejte vsaj 5 asociacij.« ............................................................................................... 55 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali ste se kdaj učili o 

Romih in njihovi kulturi življenja?« ........................................................................................ 56 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kako dobro mislite, da 

poznate Rome, njihovo kulturo in način življenja?«................................................................ 57 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se pri vašem delu 

srečujete z Romi? Če da, kako pogosto?«................................................................................ 57 

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se delo z Romi 

razlikuje od dela z Neromi? Če da, pojasnite, kako.« .............................................................. 58 



 

- 84 - 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kakšen odnos imajo po 

vašem mnenju neromski otroci do romskih?«.......................................................................... 59 

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Ali se med učnimi 

vsebinami znajdejo tudi tiste z romsko problematiko? Če da, pri katerih predmetih oz. 

vsebinah?«................................................................................................................................ 60 

Tabela 10: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov pouka na vprašanje »Ali mislite, da 

vzgojitelji/učitelji pogosto posegajo po učnih vsebinah, povezanih z Romi? Zakaj da/ne?« .. 61 

Tabela 11: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Se vam zdi, da je romska 

problematika v izobraževanju še vedno tabu? Zakaj da/ne?« .................................................. 62 

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov pouka na vprašanje »Ste že kdaj 

obravnavali romsko tematiko pri urah slovenskega jezika in književnosti? Če da, kaj natančno 

ste obravnavali?«...................................................................................................................... 63 

Tabela 13: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov pouka na vprašanje »Ali poznate kako 

slikanico z romsko tematiko? Če da, katero/katere? Se vam zdi/zdijo primerna/primerne za 

obravnavo pri pouku?«............................................................................................................. 64 

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna tabela odgovorov na vprašanje »Kako bi se lotili oz. se 

lotite obravnave zgodbe z romsko problematiko? Kaj je vredno poudariti, na kaj opozoriti, kaj 

morda izpustiti?«...................................................................................................................... 64 

Tabela 15: Prikaz števila otrok, ki so v svoji pripovedi uporabili posamezni element iz 

pripovedke Kako so nastale gosli............................................................................................. 70 

Tabela 16: Prikaz števila otrok, ki so v svoji pripovedi uporabili posamezno značilnost 

romskega ljudstva..................................................................................................................... 70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 85 - 

10 PRILOGE 

 

10.1 Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in učiteljice razrednega pouka 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni, 

sem Ines Pavlin, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. V okviru 

predmeta mladinska književnost pišem diplomsko nalogo z naslovom Romska problematika v 

slikanicah. 

Prosim Vas, da natančno preberete spodnja vprašanja in nanje čim bolj iskreno odgovorite. 

Sodelovanje pri anketi je anonimno. Odgovori bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene, 

torej kot pripomoček pri izvedbi praktičnega dela diplomske naloge. 

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

SPOL:     M       Ž 

RAZRED POUČEVANJA:   vrtec      1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.       9.    

 

1. Na kaj najprej pomislite ob besedi Rom? Naštejte vsaj pet asociacij. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. Ali ste se kdaj učili o Romih in njihovi kulturi ter načinu življenja? 

 
DA    NE 

 
3. Kako dobro mislite, da poznate Rome, njihovo kulturo in način življenja? 

 
ZELO DOBRO            DOBRO            SLABO         SPLOH NE POZNAM 

 
4. Ali se pri Vašem delu srečujete z Romi?  

 
DA    NE 
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Če ste obkrožili DA, napišite, kako pogosto. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
5. Ali se delo z Romi razlikuje od dela z Neromi? 

 
DA    NE 
 
Če ste obkrožili DA, pojasnite, kako. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Kakšen odnos imajo po Vašem mnenju neromski otroci do romskih? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ali se med učnimi vsebinami znajdejo tudi tiste z romsko problematiko? 
  
      DA        NE 

 
Če ste obkrožili DA, napišite, pri katerih predmetih oz. vsebinah. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
8. Ali mislite, da vzgojitelji/učitelji pogosto posegajo po učnih vsebinah, povezanih z 

Romi? 
   
      DA      NE 

 
Zakaj? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. Se Vam zdi, da je romska problematika v izobraževanju še vedno tabu? Zakaj da/ne? 

 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. Ste že kdaj obravnavali romsko tematiko pri urah slovenskega jezika in književnosti? 
Če da, kaj natančno ste obravnavali? 
 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. Ali poznate kako slikanico z romsko tematiko? Če da, katero/katere? Se Vam zdi/zdijo 

primerna/primerne za obravnavo pri pouku? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
12. Kako bi se lotili oz. se lotite obravnave zgodbe z romsko problematiko? Kaj je vredno 

poudariti, na kaj opozoriti, kaj morda izpustiti …? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9.2 Učna priprava za 1. razred osnovne šole 

 
UČNA PRIPRAVA 

 

Učiteljici: Vera Rauh Žagar in Ines Pavlin  

Šola: OŠ Šmihel Teden: Ura:  Datum: 29. 3. 2012 

Predmet: književnost 

Učna tema: Romska kultura Učna enota: Romska ljudska: Kako so nastale gosli 

Cilji: 
 
Učenci: 

− zbrano poslušajo romsko glasbo, 
− se seznanijo z romsko kulturo, 
− razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti, 
− sodelujejo v pogovoru o prebranem besedilu, 
− vedo, kaj pomeni ljudsko slovstvo. 

 

Metode dela: razlaga, pripovedovanje, delo z besedilom, opisovanje, pogovor 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Sredstva in pripomočki za delo: CD z romsko glasbo, radio, slikanica Kako so nastale 
gosli, fotografije Romov (življenje, kultura), barvice, bel list papirja 

Viri in literatura: 
 
 
 
 
 

 
 
Opombe: 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL 

 

Učenci se udobno namestijo in pripravijo na poslušanje posnetka. Predvajam romsko glasbo. 

Učence vprašam, če morda prepoznajo glasbo, ki so jo ravnokar poslušali. Katere inštrumente 

so slišali? V katerem jeziku so pevci prepevali? Povem, da gre za romsko glasbo, torej za 

glasbo, ki je del romske kulture oz. njihovega načina življenja. 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Vprašam, če vedo, kdo so Romi in če poznajo oz. ali so že srečali kakšnega Roma. Ali Romi 

tudi hodijo z nami v šolo? Zakaj pa jih imenujemo Romi in ne Slovenci?  

 

S pomočjo slikovnega gradiva seznanim učence z Romi, njihovo kulturo, načinom življenja, 

obnašanja in podobnim.  

 

Romi oz. Cigani so ljudstvo, ki je včasih prebivalo v Indiji. Zaradi vojn so se od tam izselili. 

Danes nimajo svoje države in tako živijo po vsem svetu, tudi pri nas v Sloveniji. Imajo svojo 

kulturo, torej svoj romski jezik, društva, knjige, skladbe, himno (Dželem, dželem), zastavo in 

podobno. Velik poudarek v svoji kulturi dajejo glasbi – njihovo najznačilnejše glasbilo so 

gosli. Romi so temnejše polti in imajo navadno črne lase ter temne oči, nosijo pisana oblačila, 

njihove družine so velike oz. številčne. Beseda Cigan je zanje negativna, žaljiva in ne obstaja 

v njihovem jeziku. Sami sebe so poimenovali Romi, kar pomeni poročene, odrasle moške.  

 

Najava besedila 

Učence vprašam, če poznaja kakšno slovensko ljudsko pravljico ali pripovedko – katero? 

Pogovorimo se, kaj pomeni ljudsko slovstvo. Povem, da imajo tudi Romi svoje zgodbe, ki se 

prenašajo iz roda v rod in eno izmed njih bom prebrala danes. Učencem naročim, naj se 

udobno namestijo in prisluhnejo.  

 

Premor pred branjem 
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Interpretativno branje besedila 

Preberem zgodbo Kako so nastale gosli in zraven kažem ilustracije iz slikanice. 

 

Čustveni premor po branju 

 

Vprašanja za razumevanje besedila 

Pogovorimo se o prebranem besedilu (zraven listam slikanico in učencem kažem ilustracije): 

• O čem pripoveduje zgodba? 

• Kdo vse nastopa v zgodbi? 

• Kaj je starka naročila ženi? 

• Kaj se je zgodilo z dečkovo materjo in kaj z očetom? 

• Zakaj je deček odšel v svet? Ali tudi mi odidemo iskat srečo v svet? Kje vse lahko 

najdemo srečo? Jo je mladenič uspel najti? 

• H komu je prišel mladenič? 

• Kaj je kralj obljubil mladeniču? 

• Zakaj je mladenič pristal v ječi? 

• Kaj je Matuja podarila mladeniču? Kaj mu je naročila? 

• Kako je Matuja pomagala mladeniču? 

• S čim je mladenič razveselil kralja? 

• Katere romske simbole opazimo v zgodbi? 

 

 

ZAKLJUČNI DEL – NOVE NALOGE 

 

Romsko pomočnico zaprosimo za prevod nekaj besed v romski jezik in jih skupaj ponovimo. 

Učenci na liste narišejo odlomek iz obravnavane pripovedke ali nekaj v povezavi z Romi. 
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9.3 Učna priprava za 3. razred osnovne šole 

 

UČNA PRIPRAVA 
 

Študentka: Ines Pavlin 

Šola: OŠ Grm Teden: Ura:  Datum: 12. 4. 2012 

Predmet: književnost 

Učna tema: Romska kultura Učna enota: Romska ljudska: Kako so nastale gosli 

Cilji: 
 
Učenci: 

− zbrano poslušajo odlomka romske glasbe, 
− se seznanijo z romsko kulturo, 
− razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti, 
− sodelujejo v pogovoru o prebranem besedilu, 
− prepoznajo glavno in stranske književne osebe, 
− vedo, kaj pomeni ljudsko slovstvo, 
− ustvarjalno pišejo. 

 

Metode dela: razlaga, pripovedovanje, delo z besedilom, opisovanje, pogovor 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Sredstva in pripomočki za delo: CD z romsko glasbo, radio, slikanica Kako so nastale 
gosli, fotografije Romov (življenje, kultura) 

Viri in literatura: 
 
 
 
 
 

 
 
Opombe: 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL 

 

Učenci se udobno namestijo in pripravijo na poslušanje posnetka. Predvajam dva posnetka 

romske glasbe. Učence vprašam, če morda prepoznajo glasbo, ki so jo ravnokar poslušali. V 

čem sta si posnetka podobna? V čem pa se razlikujeta? Katera glasbila smo slišali? V katerem 

jeziku je pela gospa na enem izmed posnetkov? Povem, da gre za romsko glasbo, torej za 

glasbo, ki je del romske kulture oz. njihovega načina življenja. 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Vprašam, če vedo, kdo so Romi in če poznajo oz. ali so že srečali kakšnega Roma. Ali Romi 

tudi hodijo z nami v šolo? Zakaj pa jih imenujemo Romi in ne Slovenci?  

 

S pomočjo slikovnega gradiva seznanim učence z Romi, njihovo kulturo, načinom življenja, 

obnašanja in podobnim.  

 

Romi oz. Cigani so ljudstvo, ki je včasih prebivalo v Indiji. Zaradi vojn so se od tam izselili. 

Danes nimajo svoje države in tako živijo po vsem svetu, tudi pri nas v Sloveniji. Imajo svojo 

kulturo, torej svoj romski jezik, društva, knjige, skladbe, himno (Dželem, dželem), zastavo in 

podobno. Velik poudarek v svoji kulturi dajejo glasbi – njihovo najznačilnejše glasbilo so 

gosli. Romi so temnejše polti in imajo navadno črne lase ter temne oči, nosijo pisana oblačila, 

njihove družine so velike oz. številčne. Beseda Cigan je zanje negativna, žaljiva in ne obstaja 

v njihovem jeziku. Sami sebe so poimenovali Romi, kar pomeni poročene, odrasle moške.  

 

Najava besedila 

Učence vprašam, če poznajo kakšno slovensko ljudsko pravljico ali pripovedko – katero? 

Pogovorimo se, kaj pomeni ljudsko slovstvo. Povem, da imajo tudi Romi svoje zgodbe, ki se 

prenašajo iz roda v rod in eno izmed njih bom prebrala danes. Učencem naročim, naj se 

udobno namestijo in prisluhnejo.  
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Premor pred branjem 

 

Interpretativno branje besedila  

Preberem zgodbo Kako so nastale gosli in zraven kažem ilustracije iz slikanice. 

 

Čustveni premor po branju 

 

Vprašanja za razumevanje besedila 

Pogovorimo se o prebranem besedilu (zraven listam slikanico in učencem kažem ilustracije): 

• O čem pripoveduje zgodba? 

• Kdo vse nastopa v zgodbi? 

• Katera je glavna književna oseba? Kako jih prepoznamo? 

• Kaj je starka naročila ženi? 

• Kaj se je zgodilo z dečkovo materjo in kaj z očetom? 

• Zakaj je deček odšel v svet? Ali tudi mi odidemo iskat srečo v svet? Kje vse lahko 

najdemo srečo? Jo je mladenič uspel najti? 

• H komu je prišel mladenič? 

• Kaj je kralj obljubil mladeniču? 

• Zakaj je mladenič pristal v ječi? 

• Kaj je Matuja podarila mladeniču? Kaj mu je naročila? 

• Kako je Matuja pomagala mladeniču? 

• S čim je mladenič razveselil kralja? 

• Katere romske simbole opazimo v zgodbi? 

 

 

ZAKLJUČNI DEL – NOVE NALOGE 

 

Učencem dam na voljo naslova za poustvarjalno pisanje. Vsak izbere enega in na list papirja 

zapiše svojo zgodbo. 

• Kako je nastal tamburin? 

• Kako je nastala harmonika? 
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9.4 Slikovno gradivo za učni uri književnosti 

 

          

Slika 8: Romska zastava                                       Slika 9: Romska ženska 
 
 

                     

Slika 10: Romska ženska                                     Slika 11: Romska družina 
 
 

                               

Slika 12: Romsko dekle s tamburinom                Slika 13: Romska deklica 
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Slika 14: Romska družina z vozom 
 

                   

Slika 15: Romski godec                                        Slika 16: Romi pri plesu in igranju 
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9.5 Zgodbe učencev 3. b razreda OŠ Grm 
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Izjava o avtorstvu diplomskega dela 

 

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 

literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 

 

 

 

 

Ljubljana, 6. 6. 2012                                                                                                   Ines Pavlin 

 


