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POVZETEK 

 

Romi so manjšinska etična skupina brez svoje matične države. Zaradi soočanja s specifičnimi 

težavami se težko vključujejo v okolje ter s tem posledično tudi v vzgojno-izobraževalni 

sistem. 

 

V pričujoči nalogi so predstavljeni osnovni pojmi, s katerimi se srečujemo, ko govorimo o 

zgodovini Romov in o njihovi tradiciji. 

 

Na ravni Evropske unije je bilo na temo vključevanja Romov v družbo in izboljšanja 

njihovega položaja sprejetih že več dokumentov. V tej nalogi smo se osredotočili predvsem 

na novi dokument »Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome 2017–

2021« ter na popis obstoječih politik v Sloveniji. S tem smo želeli predstaviti dostop Romov 

do izobraževalnega sistema ter prikazati veliko število dokumentov, ki jim sledimo. Nimamo 

pa realnega zapisa, kaj se dejansko dogaja na terenu, saj je zbiranje podatkov etično sporno, 

čeprav je smotrno in pomembno za nadaljnji razvoj romske populacije. Kot primer projekta 

smo podrobneje predstavili tekoči projekt »Skupaj za znanje – pridobivanje znanja 

pripadnikov romske skupnosti«, ki do leta 2021 poteka pod okriljem Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. S pomočjo intervjujev smo zbrali podatke o udejanjanju 

politik v izobraževalnem sistemu Republike Slovenije. Na koncu so v zaključku podane 

ugotovitve in načini za izboljšanje stanja na področju pridobivanja znanja pripadnikov romske 

skupnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: Romi, izobraževanje, romska skupnost, evropski kohezijski 

skladi, medresorsko povezovanje, dejavniki uspešnosti, ukrepi izboljšanja 



 

ABSTRACT 

 

Roma are a minority population without a home country. Due to specific issues, it can be 

difficult for them to integrate into the environment and consequently into the educational 

system. 

 

The present work outlines the basic concepts encountered when considering the Roma history 

and traditions. 

 

At European Union level, several documents were adopted on the topic of Roma inclusion in 

the society and the improvement of their situation. Our focus was on the new document 

“National Program of Action of the Government of the Republic of Slovenia for Roma 2017–

2021” and on the list of existing policies in Slovenia. Thus, Roma access to the education 

system is presented and the large number of relevant documents is shown. A real record of on 

the ground situation is not available, because data collection is ethically controversial, 

although it is rational and important for further development of the Roma population. As an 

example the current project “Together for knowledge – implementing activities of knowledge 

acquisition support mechanisms for members of the Roma community”, which is being co-

ordinated by the Ministry of Education, Science and Sport until 2021 is presented in detail. 

Data on policies implementation in the education system of the Republic of Slovenia was 

collected through interviews. To conclude, the findings and methods for improved knowledge 

acquisition for members of the Roma community are presented. 

 

KEY WORDS: Roma, education, Roma community, European cohesion funds, inter-

ministerial integration, performance factors, improvement measures 
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1 UVOD 

 

 

Izboljšati položaj Romov ter zmanjšati njihovo diskriminacijo sta velika izziva. Da bi dosegli 

sistemske spremembe, ki bi izboljšale izobraževanje Romov, bi morali odločno in močneje 

pristopiti k reševanju problema, saj bi le tako lahko osmislili in izboljšali njihovo prihodnost. 

V več poročilih lahko preberemo, da se pojavljajo kot skupina, ki je najbolj ogrožena in 

prizadeta. Ne samo da se srečujejo s problemi v izobraževanju, na kar se bom osredotočila 

sama, ampak tudi nimajo urejenih bivalnih razmer, diskriminacija se dogaja pri zaposlovanju, 

zdravstvene razmere so v naseljih slabo urejene, ponekod celo nimajo pitne vode. 

 

Poleg smernicam Evropske unije, ki že od leta 2005 močno pozivajo k pomoči pri 

sodelovanju in skupnemu ukrepanju za spremembo položaja Romov v Evropski uniji, se velik 

poudarek daje enakim možnostim, ki so že kar vrednota. To še posebej velja za vejo 

izobraževalnega sistema, saj ta vpliva na kakovost življenja v prihodnje. Šolski sistem tako ne 

sme biti pristranski, v njem ne bi smelo prihajati do razlikovanja. 

 

Na tem področju so potrebne dodatne spremembe in spodbude, saj do rezultatov prihaja 

prepočasi. Nekatere države so dodatno uvedle kulturna in medkulturna izobraževanja, tako da 

je smotrnost novih predlogov v sami konkretizaciji. V sistem je potrebno vključiti čim večje 

število otrok in se s tem približati staršem. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili dokumente in glavne značilnosti le-teh, se dotaknili strukture 

romske izobraženosti in njihovih ovir ter predstavili najbolj optimalne rešitve, ki se izvajajo 

na terenu. Zanimalo nas je, ali je izvedba kohezijske politike in sprejete zakonodaje 

učinkovita ter kaj vse vpliva na uspešnost otrok v izobraževanju. 

 

Namen diplomske naloge je predstaviti raziskovalne cilje s pomočjo analiziranja stališč 

intervjuvanih o načinu pridobivanja znanja romske skupnosti. 

 

Izhajajoč iz namena raziskave bomo sledili naslednjim raziskovalnim ciljem: ugotoviti, kako 

izvajanje projekta preko kohezijske politike vpliva na izobraževanje Romov; najti razloge, da 

projekt še ni sistemska rešitev; ugotoviti dejavnike uspešnosti in neuspešnosti Romov v šoli; 
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ugotoviti, zakaj je otrok romske skupnosti pogosteje kot otrok večinske skupnosti usmerjen v 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami; ugotoviti, kako pomembna je medresorska 

povezanost institucij. Zanima nas tudi, kakšni so nadaljnji ukrepi za spodbujanje vključevanja 

Romov v vzgojno-izobraževalni sistem. 

 

Osnovne hipoteze: 

 

H1 Čeprav država sprejema različne dokumente in iz njih izhajajoče ukrepe za boljšo 

vključenost Romov v izobraževanje, sklepamo, da je uspešnost Romov nižja, vendar se je ne 

da dokazati, ker ni možno zbiranje podatkov o uspešnosti po nacionalni/etični pripadnosti. 

 

H2 Okolje, iz katerega izhaja romski otrok, je ključen dejavnik za uspešnost pri pridobivanju 

ključnih kompetenc vzgoje in izobraževanja. 

 

H3 Za dvig učne uspešnosti je potrebno medresorsko povezovanje tako na lokalni kot tudi na 

nacionalni ravni, ki ga je danes premalo. 

 

Po predstavitvi osnovnih teoretičnih definicij kdo so Romi, od kod prihajajo, kakšna je 

njihova zgodovina in tradicija, bomo predstavili, kakšna je romska skupnost v Sloveniji ter 

kakšna je izobraženost Romov. Podrobneje bomo opisali, kaj vpliva na njihovo izobrazbo ter 

kakšne so specifične težave pri inkluziji. V nadaljevanju bomo popisali ukrepe za izvajanje 

politik na področju izobraževanja Romov in opisali obstoječe stanje. Ker se je politika iz 

nacionalnega financiranja zaradi premalo finančnih sredstev preusmerila v kohezijsko 

politiko, bomo podrobneje predstavili Evropske strukturne sklade. Ob koncu teoretičnega dela 

bomo podrobneje opisali tekočo operacijo, ki poteka na Ministrstvu za izobraževanje do leta 

2021. 

 

V empiričnem delu bomo predstavili stališča javnih uslužbencev, ki se ukvarjajo z inkluzijo v 

vzgojno-izobraževalni proces, in s pomočjo analize odgovorili na raziskovalna vprašanja. 

Njihova stališča bomo interpretirali v luči predstavljenih teoretičnih konceptov. 

 

V zaključku naloge bomo predlagali načine za izboljšanje stanja na področju pridobivanja 

znanja pripadnikov romske skupnosti. 
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2 KDO SO ROMI? 

 

2.1 Zgodovina Romov in njihova tradicija 

 

Romi so etična skupina, ki živi v večini evropskih državah: Romunija, Slovaška, Grčija, 

Turčija, Madžarska, Španija, Italija, Francija, Nemčija, Avstrija, Slovenija. Izhajali naj bi iz 

Indije. V Evropi jih živi 8–10 milijonov. V Sloveniji je za Roma v popisu prebivalstva 

opredelilo 3246 državljanov RS Slovenije. (Wikipedia 2017) 

 

O tem obstaja tudi ustno izročilo med Romi v Sloveniji: »Bog sam ve, kdo je povedal Mihu, 

da ciganski rod izvira iz Indije, to je trdil on in njegov tovariš v krčmi, medtem ko govore 

drugi cigani, da so Egipčani« (Trdina 1987) 

 

Romski poglavarji, ki so prišli v Evropo okoli 15. stoletja, so se predstavljali kot »Knezi 

Egipta«. Prav tako izvor besede »Cigan« izhaja iz grškega izraza »atsinganos«, ki pomeni 

»nedotakljivi«. Tako so nastale izpeljanke: Tsigan (Bolgarija), Zigeuner (Nemčija), zingari 

(Italija), Cigan (Slovenija) itd. (Kleibencetl 2004, 9) 

 

Andžej Mirga in Mruz Leh pravita, da Romi ne razpolagajo s svojo z lastno voljo v svojem 

jeziku napisane zgodovine, ki bi opevala narodnostne junake, slavne dogodke ali poraze, v 

kateri bi se pokazal njihov lastni odnos do dogodkov iz preteklosti. (Andžej in Leh 1997) 

 

Odkar so se Romi pojavili v Evropi, niso zahtevali ali kazali težnje po poudarjanju svojih ali 

teritorialnih pravic. Ni važno, ali se je zgodovina uresničila v ustnem izročilu, mitu ali legendi 

ali v pisni obliki – v obliki prava, izročila ali zakona. Od vedno so Romi predstavljali tujo 

skupnost. (Horvat 2011) 

 

Različni viri povzemajo različno število Romov v Evropi, v tabeli prikazujemo število 

poseljenosti Romov, ki ga je posredoval parlament in zbrali Crepaldi et al. (2008). 
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Tabela 2.1: Ocenjeno število Romov v preučevanih državah 

Avstrija 20.000–50.000 

Bolgarija 700.000–900.000 

Češka 300.000–450.000 

Finska 7.000–15.000 

Francija 100.000–500.000 

Italija 70.000–160.000 

Madžarska 190.046–1 mio 

Nemčija 70.000–700.000 

Portugalska 40.000–50.000 

Poljska 25.000–60.000 

Romunija 535.350–3 mio 

Slovaška 91.450–550.000 

Slovenija 3.246–10.000 

Španija 600.000–1 mio. 

Velika Britanija 90.000–300.000 

Vir: Crepaldi et al. (2008, 16–18) 

 

Ali so Romi v Evropi narod, najštevilčnejša manjšina ali le lokalno neprilagojena skupina, ki 

živi na obrobju družbe in jo skozi zgodovino označuje potujoči način življenja? Ali Rome kot 

skupino označuje skupen izvor, identiteta, jezik in kultura ali zgolj poseben način življenja? 

Romi so bili od ostalega prebivalstva prostorsko izolirani, živeli so na obrobju mest ali vasi. 

Te razlike so se le še stopnjevale v prelomnih trenutkih evropskega zgodovinskega razvoja, 

ob oblikovanju nacionalnih držav, ki je terjalo lastninska razmerja, na primer ob prehodu iz 

fevdalizma, v času industrializacije in v današnjem postmodernem času, ko se spreminjajo 

tradicionalni vzorci komunikacije, opuščajo nekdanji poklici in se za vključevanje v družbo 

zahteva predhodno izobrazbo ali določena specifična znanja. Vendar se je ohranjal specifični 

vrednosti sistem, ki tvori posebno zaključeno celoto nezapisanih pravil. Poudariti moramo, da 

je značilna njihova navezanost na družino in ljubezen do otrok. Zasebna lastnina je v 

intelektualnih romskih krogih poimenovana v smislu prevlade koncepta »biti« nad »imeti«, to 

naj bi bila gonilna življenjska energija. (Klopčič 2000) 
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Kdaj in kako so začeli Romi naseljevati v Sloveniji, osvetljujejo znani arhivski viri. Izbirali so 

kraje, blizu tistim državam, kjer je romskega prebivalstva mnogo več kot v Sloveniji. 

Prepoznavna sta dva vala priseljevanja Romov, in sicer največji dotok Romov je bil iz 

severovzhodne strani, drugi val pa iz jugovzhoda. Tako ločimo tri pomembne romske 

skupine, kjer vsaka skupina govori svoje narečje. Delimo jih po krajih, in sicer na dolenjske, 

prekmurske in gorenjske. (Horvat 2011) 

 

Znani diplomat Aleš Bebler v svojih zapisih iz leta 1978 omenja, da sta se indijski predsednik 

Nehri ter predsednica Indira Gandhi večkrat srečala s predstavniki Romov. V Indiji so razvili 

institucionalne oblike kulturnega povezovanja. Skupni indijsko-romski kulturni center v 

indijskem mestu Chandigarhu se ukvarja s spodbujanjem umetniškega ustvarjanja, literature 

in kulture na mednarodni ravni. Organizirajo literarne in kulturne programe ter se aktivno 

ukvarjajo s promocijo indo-romske kulturne dejavnosti. Organizirajo številne programe v 

Indiji in drugod po svetu. Dogodkov se tako udeležujejo politični vodje, plesalci, slikarji, 

novinarji, pevci, pesniki – skratka gre za srečanja priznanih romskih ustvarjalcev. (Klopčič 

2010) 

 

2.2 Romska skupnost v Republiki Sloveniji 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije to skupnost smatra za posebno romsko etnično 

skupnost, živečo v Republiki Sloveniji. V besedilu Ustave Republike Slovenije je izraz 

»romska skupnost«. (Vlada RS 2010) 

 

Na nacionalni ravni je torej romska skupnost obravnavana kot tista etnična skupina, ki se 

sooča z največjimi eksistencialnimi težavami, zato ima poseben status. Romske skupnosti so 

kot manjšinske skupnosti v vseh okoljih najpogosteje deležne »socialne izključenosti, 

diskriminacije, segregacije in revščine.« (Vlada RS 2010, 5) Pravzaprav gre za manjšino, ki 

svoje države sploh nima. V Sloveniji je ustavno priznana kot manjšinska skupnost. V ustavi je 

posebej omenjena in zakonodaja ji daje posebno zaščito. Nima pa položaja klasične narodne 

manjšine, ima pa lastne kulturne in etnične značilnosti, kot so lasten jezik, kultura ter 

zgodovina. (Vlada RS 2010) 
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»Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen 

Ustave, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja 

zakon. S tem so bili postavljeni pravni temelji za zaščitne ukrepe. Do dosledne izpeljave 

ustavne določbe je prišlo s sprejemom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.« 

(Vlada RS 2017a) 

 

Po podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 2002 je v Sloveniji 3246 Romov. Največ naj bi jih 

bilo v Mariboru, Novem mestu, Murski soboti, Ljubljani, Puconci, Kočevju, Metliki, Lendavi, 

Tišini in Črnomlju. (Statistični Urad RS 2002) 

 

 

3 IZOBRAŽEVANJE ROMOV V SLOVENIJI 

 

3.1 Kratek opis dosedanjega izobraževanja Romov v Sloveniji 

 

Pred drugo svetovno vojno ni na voljo podatkov o vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju 

VIZ) romskih otrok. Menda nekatera poročil navajajo, da so nekateri otroci obiskovali pouk, 

vendar to ni bilo odvisno od njihove lastne volje, ampak učiteljev ter vaščanov. Do 2. 

svetovne vojne je vladalo splošno mnenje, da je šola le za moške, tako da je redko katero 

dekle obiskovalo pouk in še to le v Prekmurju; na Dolenjskem, kjer so pogoji slabši, pa skoraj 

nobeno. Že takrat so predlagali, da bi se ustanavljali posebni internati, kjer bi pouk prevzeli 

mladi dobri pedagogi. (Tancer 1994) 

 

S sprejetjem pomembnejši sklepov v izobraževalni skupnosti se je zgodil večji premik, saj so 

pomenili pedagoško reševanje romske problematike. 

 

Nadaljnje so navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence, ki ga je sprejel 

Strokovni svet RS, vsebovala smernice o: 

- vpisu v šolo, 

- razporejanju (v razredu naj bi bila vsaj dva romska otroka), 

- pomenu začetka šolanja, 

- prilagajanju učnega programa 1.–3. razreda (učenje slo. jezika) ter 4.–8. razreda, 

- šolskem obisku, ocenjevanju in napredovanju, pedagoških delavcih, 
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- povezovanju s starši. (MŠŠ 2011) 

 

V Evropi polovico od 8 milijonov Romov predstavljajo šoloobvezni otroci, od katerih jih je le 

malo vključenih v izobraževalni sistem. Za mnoge otroke predstavlja ta vključitev prvi stik z 

zunanjim svetom, kar jih zaznamuje za celo življenje: izločenost in ponižanje otroku že zelo 

zgodaj pustita določen obrambni mehanizem. 

 

Slika 3.1: Prikaz romskega prebivalstva glede na spol in izobrazbo za leto 2002 

 

Vir: Klopčič (2004, 23) 

 

V povprečju več kot 65 % (moški 60, ženske 70) pripadnikov romske skupnosti ni dokončalo 

osnovne šole, kar nakazuje na nizko izobrazbeno strukturo. Poleg tega pa ti podatki pričajo o 

tem, da je med tistimi, ki imajo končano osnovnošolsko izobrazbo manj žensk kot moških. 

 

3.2 Direktive in politike 

 

Leta 1989 je bil sprejet amandma k Ustavi, naj se z zakonom uredi pravni položaj Romov. 65. 

člen Ustave Republike Slovenije se tako glasi: »Položaj in posebne pravice romske skupnosti, 

ki živi v Sloveniji, določa zakon.« (INV b.l. in PIS RS b.l.) 
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Posebne pravice so romski skupnosti dodeljene poleg splošnih pravic, ki pripadajo vsakomur. 

Načelo enakosti namreč pri urejanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje 

vsako obliko diskriminacije, ki bi temeljila na rasi, narodnosti oziroma drugih okoliščinah, ki 

so določene v Ustavi Republike Slovenije (1. odstavek 12. člena). Določba o pravnem 

položaju Romov pa vsebuje pooblastilo zakonodajalcu, da romski skupnosti v Sloveniji preko 

zakona dodeli posebno dodatno varstvo. V pravni teoriji je to poznano kot »pozitivna 

diskriminacija« (pozitivno varstvo). Zakonodajalec tako pri urejanju posebnega položaja in 

posebnih pravic romske skupnosti ni omejen z načelom enakosti. (INV b.l. in PIS RS b.l.) 

 

Temeljna strateška dokumenta, ki se nanašata na področje izobraževanja Romov, sta: 

 Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013–

2020 (ReNPIO13-20): temeljna vizija ReNPIO13-20 kot strateško razvojnega 

dokumenta na področju izobraževanja odraslih je omogočiti vsakemu odraslemu 

prebivalcu Slovenije enake možnosti za kakovostno izobraževanje v vseh življenjskih 

obdobjih. Z uresničevanjem ReNPIO13-20 se želi v obdobju do leta 2020 odpraviti 

največje razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni temeljnih in poklicnih zmožnosti 

odraslega prebivalstva, njegove izobraženosti in vključenosti v vseživljenjsko 

izobraževanje. (ACS 2014) 

 Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004) in njena 

dopolnitev (2011). Odkar je Slovenija leta 2004 sprejela prvo Strategijo, je pripravlja 

različne ukrepe. Leta 2010 je bila narejena evalvacija dela, opravljenega med letoma 

2004 in 2010. Leta 2011 je bila sprejeta dopolnitev Strategije. (MŠŠ 2004, MŠŠ 2011) 

 

Pravne podlage s področja izobraževanja, s poudarkom na izobraževanju Romov, so: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 

– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15); 

 Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 

ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); 

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 

107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20092871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20101737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
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 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 

27/14); 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05); 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list 

RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15); 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 

dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list 

RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14 – popr. in 64/15). (Uradni list 

RS) 

 

Potrebni so različni ukrepi, da bi se lahko izobraževalna vrzel med večinskim prebivalstvom 

in Romi še naprej zmanjševala – predvsem tisti ukrepi, ki se izvajajo na podlagi Strategije 

vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji. Ti ukrepi so usklajeni z Zakonom o 

romski skupnosti v Republiki Sloveniji in z Nacionalnim programom ukrepov za Rome Vlade 

Republike Slovenije za obdobje 2010–2015. (Vlada RS 2015) 

 

Na podlagi strategije in evalvacijske študije o vzgoji in izobraževanju Romov se bodo ti 

ukrepi financirali iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS) in nacionalnih 

sredstev. Do avgusta 2015 je del sredstev zagotovljen še v okviru finančne perspektive 2007–

2014, nadaljnje financiranje pa se načrtuje v novi finančni perspektivi 2014–2020. 

 

Slovenija je od 1. maja 2004 članica Evropske unije. Institucije (Evropski parlament, Svet in 

Komisija), ki jih je ustanovila Evropska skupnost imajo daljnosežne zakonodajne pristojnosti. 

Uredbe in direktive, ki jih sprejmejo institucije evropske skupnosti, se v Sloveniji (kot članici 

EU) uporabljajo neposredno ali pa se prenesejo v slovensko zakonodajo. 

 

3.2.1 Direktiva o prepovedi diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti 

 

Leta 2000 sprejeta Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb 

ne glede na raso ali narodnost ima širši doseg kot istega leta sprejeta Direktiva Sveta 

2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Direktiva o 

načelu enakega obravnavanja oseb namreč državljane »ščiti tudi na področju izobraževanja, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142173
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083216
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142174
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143324
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socialne zaščite, vključno s socialnim in zdravstvenim zavarovanjem, na področju socialnih 

prejemkov ter pri dostopu do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno z 

nastanitvijo. Vendar pa ta zakonodaja ščiti samo tiste osebe, ki so ali bi lahko bile 

diskriminirane zaradi rasne ali etnične pripadnosti, ne pa oseb, ki bi lahko bile diskriminirane 

zaradi drugih osebnih okoliščin.« (Dolenc, Domadenik in Šušteršič 2011, 26) 

 

3.2.2 Strategija Romov 

 

»Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji« iz leta 2004 je bila v 

februarju 2011 dopolnjena in poimenovana: »Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji – Dopolnilo k Strategiji 2004« (v nadaljevanju: Strategija 2011). Novejše 

politike glede izobraževanja Romov so v Nacionalnem programu Romov, ki pa je širši 

dokument in obsega vse resorje, ki se ukvarjajo z Romi v Sloveniji. 

 

»Strategija 2011 posebno pozornost posveča področjem, ki jih Strategija 2004 ni podrobneje 

obravnavala, tj. predšolska vzgoja in srednješolsko izobraževanje, dotakne pa se tudi 

univerzitetne ravni, podiplomskega študija in izobraževanja odraslih.« (MŠŠ 2011, 5) 

 

Priti bi moralo do koordinacije med posameznimi področji posameznega družbenega 

delovanja, do večje povezanosti med nosilci posameznih aktivnosti, hkrati pa bi bilo morala 

biti romska skupnost vključena pri načrtovanju razvojnih aktivnosti, da bi tako postala aktiven 

sogovornik. Romska skupnost bi na ta način tudi sama prispevala k načrtovanju razvojnih 

ukrepov in bi tako prevzemala odgovornost za lastno usodo. 

 

Strategija 2011 poudarja, da »spreminjanje obnašanja na strani večinskega prebivalstva ne bo 

dovolj za dvig socialnega in kulturnega kapitala pripadnikov romske skupnosti. Prilagajanje 

sodobnim izobraževalnim trendom moralo nastopiti tudi v romski skupnosti.« (MŠŠ 2011, 6) 

»Uspešna integracija romskih otrok v slovensko družbo bo možna le ob aktivnem in sočasnem 

delovanju ter sodelovanju vrtcev in šol, centrov za socialno delo, ljudskih univerz, uradov za 

zaposlovanje, zdravstvenih ustanov, kulturnih centrov in nevladnih organizacij ter policije.« 

(MŠŠ 2011, 6) 
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Najpomembnejše rešitve na področju vzgoje in izobraževanja Romov so v Strategiji 2014 

opredeljene sledeče: 

 zgodnje vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem: vključevanje romskih otrok v 

predšolsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred pričetkom osnovne šole, tj. najpozneje s 

štirimi leti; namen vključevanja v vrtce je predvsem učenje jezika (tako slovenskega kot 

romskega) ter socializacija v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki posreduje izkušnje in 

vzorce, ki otroku omogočajo lažji vstop in vključevanje v osnovno šolo 

 romski pomočnik: neznanje slovenskega jezika ter neuspešno vključevanje otrok lahko 

odpravljamo oziroma ublažimo tudi z uvedbo romskega pomočnika, ki bo otrokom 

pomagal prebroditi čustveno in jezikovno bariero in bo predstavljal neke vrste most med 

vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo 

 vsebinsko prilagajanje programov: v osnovni šoli uvedba pouka romskega jezika na 

fakultativni ravni, učenje slovenskega jezika, identifikacija ciljev (npr. multikulturalnosti) 

oziroma standardov znanja v učnih načrtih, ki se dosežejo z vsebinami romske kulture, 

zgodovine in identitete 

 stalno strokovno izpopolnjevanje in doizobraževalni programi za strokovne delavce; 

 posebne oblike organizacije in materialni pogoji: vsaj ohranitev zdaj veljavnih 

normativov; še naprej finančna podpora oziroma pomoč Ministrstva RS za šolstvo, 

znanost in šport 

 ne segregacija, praviloma ne homogeni oddelki; uporabiti zakonsko že predpisane oblike 

individualizacije, notranje in fleksibilne diferenciacije, nivojskega pouka 

 različne oblike učne pomoči 

 vzpostavljanje zaupanja v šolo in odpravljanje predsodkov (poseben načrt šole, s katerim 

določijo aktivnosti komuniciranja in sodelovanja s starši otrok Romov, in načrt zaznavanja 

in kontinuiranega odpravljanja stereotipov in predsodkov, ki se pri večinski populaciji 

pojavljajo v razmerju do učencev Romov) 

 romski učenci kot etnična skupina niso učenci s posebnimi potrebami (učenčeva šolska 

neuspešnost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifičnosti romske kulture, ne more biti 

osnova za usmerjanje otrok v programe z nižjim izobrazbenim standardom) 

 izobraževanje odraslih: izhodišče za določanje ciljev izobraževanja odraslih Romov so 

temeljni cilji, zapisani v Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 

Sloveniji do leta 2010 (zviševati splošno izobraževalno raven odraslih, dvigniti 

izobrazbeno raven, pri čemer je 4-letna srednja izobrazba temeljni izobrazbeni standard, 

povečati zaposljivost in povečati udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju). Posebna 

pozornost bo namenjena izobraževanju odraslih Romov za dvigovanje izobrazbene ravni 
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in razvoj delovne sile, razvijanju svetovalnih središč oziroma omrežja v okoljih, kjer 

živijo Romi, in institutu romskega koordinatorja, posebnim normativom in standardom za 

programe, v katere so vključeni odrasli Romi, zagotovitvi sredstev za možnost brezplačne 

udeležbe v programih in brezplačne učne pomoči. 

(MŠŠ 2004, 6) 

 

Opozorila učiteljev praktikov: 

Ob pripravljanju Strategije 2011 so bili izvedeni mnogi globinski intervjuji med učitelji 

praktiki na temo uspešnosti/neuspešnosti romskih otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Enotno mnenje je, da je bil na tem področju storjen zaznan premik, toda le majhen korak 

naprej. V nekaterih okoljih so bili celo mnenja, da se je stanje na področju izobraževanja 

poslabšalo. Vzroki za takšno stanje so različni. Najpogosteje pa se omenjajo naslednji: 

 zaradi nenehnega komaj doseganja minimalnih standardov se razlika v znanju med 

neromskimi in romskimi učenci (ki pouk obiskujejo neredno) iz leta v leto povečuje; 

 velik razkorak v znanju povečuje pri romskih otrocih občutek, prepričanje o neuspešnosti; 

 pogosto je izostajanje od pouka; 

 osip je največji pri prehodu z razredne stopnje na predmetno, ko pouk iz matičnih učilnic 

preide v kabinetni pouk; 

 neznanje slovenskega jezika; 

 nizka spodbuda staršev; starši otrokom znanja ne predstavljajo kot vrednote in metode za 

dvig življenjske ravni. 

(MŠŠ 2011, 11–12) 

 

3.2.3 Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–

2021 

 

Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021 izhaja iz starejšega programa 

2010–2015 in je bil sprejet 24. 5. 2017. Izhaja iz dejanskega stanja na terenu, ko so ga 

sporočile organizacije romske skupnosti, občine, različne institucije in organizacije, ki 

delujejo na terenu ter se pri svojem delu z njim srečuje tudi Urad Vlade RS na narodnosti. 

 

Cilja nacionalnega programa ukrepov sta izboljšanje položaja in pospeševanje socialne 

vključenosti ter zmanjšanje socialne izključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti 

na vseh tistih področjih, za katera se na podlagi dosedanjih izkušenj državnih organov, občin, 
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romske skupnosti in organizacij civilne družbe ocenjuje, da je to potrebno. Ukrepi segajo na 

različna področja družbenega življenja, s poudarkom na dvigu izobrazbene ravni, zmanjšanju 

brezposelnosti, izboljšanju zdravstvenega varstva, izboljšanju bivanjskih razmer, odpravi 

predsodkov, stereotipov in diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter 

spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti. 

 

Ključno spoznanje pri pisanju programa je, da morajo biti ukrepi s prioritet povezani, saj le 

skupno uresničevanje lahko obrodi uspehe. 

 

Na prvem mestu med glavnimi prioritetami med leti 2017 in 2021 je tako navedeno 

izobraževanje Romov. 

 

Na področju izobraževanja Nacionalni program predvideva naslednje prioritete: 

1. Izobraževanje 

2. Spodbujanje zaposlovanja Romov 

3. Socialno varstvo, socialno vključevanje, zaščita otrok, žensk in mladih 

4. Zdravstveno varstvo 

5. Bivanjske razmere in dostop do stanovanj 

6. Vključevanje v družbeno in kulturno življenje ter krepitev vloge skupnosti 

7. Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji 

8. Celostni ukrepi/pristopi na lokalni ravni 

(Vlada RS 2017a) 

 

»Poleg mednarodnih mehanizmov, ki države usmerjajo h kakovostnejšemu delu in 

vključevanju Romov v izobraževanje, je v Republiki Sloveniji na tem področju prišlo do 

pomembnih premikov. Ob tem je pomembno poudariti, da je uspešno vključevanje Romov v 

sistem vzgoje in izobraževanja odvisno tudi od uspešnosti ukrepov na drugih področjih: 

urejanja bivanjskih razmer, napredka na področju zaposlovanja, zdravstva itd.« (Vlada RS 

2017b, 15) 

 

Premiki pri uresničevanju ciljev iz Strategije 2004 in Strategije 2011 so bili narejeni na več 

področjih, zlasti v okviru projektov, financiranih s strani Evropskih strukturnih skladov in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na podlagi evalvacij posameznih projektov je 
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pristojno ministrstvo z vsakim javnim razpisom za Rome razpisalo tiste vsebine, ki so 

potrebne za vzgojo in izobraževanje Romov. (Vlada RS 2017b) 

 

Glede na to, da je program pripravljalnega vrtca stroškovno zahteven, so dobra alternativa 

tudi programi za predšolske otroke v okviru večnamenskih centrov v povezavi z romskimi 

pomočniki, ki delujejo tudi v vrtcih. Zato se bo dosegalo še dodatne cilje: 

 kjer bo možno, se bo romske pomočnike vključevalo v predšolsko vzgojo; 

 integracija romskih otrok v redne oddelke; 

 z ukrepom se bo skušalo povečati deleža predšolskih otrok Romov v vrtcih, še 

posebno v zadnjem letu oziroma dveh pred vstopom v osnovno šolo. Osnovni namen 

tega cilja je otroke naučiti slovenščine (ker obstaja jezikovni primanjkljaj in je to tudi 

predpogoj za uspešno integracijo kasneje v šolo) ter spoznavanje različnih socialnih 

veščin; 

 večji poudarek bo na usposabljanjih za vzgojitelje in pomočnike za delo z romskimi 

otroki, ki se srečujejo z različnimi problematikami: večkulturnost, večjezičnost in 

vključevanje v skupne aktivnosti, namenjene romskim in neromskim otrokom, za 

povezovanje in lažje vključevanje v skupnost; 

 nudilo se jim bo stalno podporo ter spremljalo, kako poteka prenos znanj v prakso 

(stalno spremljanje kakovosti dela, sprotna evalvacija dela romskih pomočnikov); 

 nadaljevati delo znotraj romskih inkubatorjev; 

 romskim staršem zbuditi zaupanje do institucij in jih ozavestiti, da je izobrazba pogoj 

za uspešno vključevanje v družbo. (Vlada RS 2017b) 

 

Vendarle pa MIZŠ tudi opaža, da so predšolski otroci zelo motivirani za obiskovanje različnih 

aktivnosti, zato bi veljalo predšolsko vzgojo s poudarkom na spoznavanju slovenskega in 

romskega jezika ter osnovne discipline in skupinske dinamike vključiti v programe večine 

romskih izobraževalnih inkubatorjev. Pri razvijanju modela je ključno sodelovanje z lokalno 

skupnostjo ter osveščanje romskih staršev o pomenu vključevanju romskih otrok v predšolsko 

vzgojo in premagovanje predsodkov staršev. 

(Vlada RS 2017b, 18) 

 

V Nacionalnem programu se posebej poudarja, da integracija otrok v redne oddelke vrtcev 

ostaja težava, in sicer večinoma zaradi plačila vrtca in organizacije prevoza. V prihodnosti bi 



Jančar, Iza. 2017. »Pridobivanje znanja pripadnikov romske skupnosti.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

 

15 

bilo smiselno poiskati rešitve. Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izda 

pristojni center za socialno delo (CSD). 

 

So pa takšna posploševanja lahko zelo zavajajoča, ker to ne velja za vsa območja. Romi živijo 

na zelo različno razvitih območjih, pa tudi romske skupnosti med seboj zelo razlikujejo. 

(Vlada RS 2017b, 19) 

 

Ponovna vzpostavitev aktivnosti na področju predstavlja problem, ker prekinitev povzroči 

izgubo zaupanja romske skupnosti v izvajalce in v same aktivnosti. Nujno je, da je lokalna 

skupnost zavezana, da večnamenski center vzpostavi in skrbi za njegov obstoj ter da se daje 

večji poudarek aktivnostim, ki otroke in njihove starše popeljejo iz naselja. (Vlada RS 2017b, 

21) 

 

 

4 KAJ VPLIVA NA IZOBRAZBO ROMOV 

 

 

Politike izobraževanja niso uspešne, če istočasno niso uspešni ukrepi drugih resorjev (npr. če 

otrok živi v slabih stanovanjskih pogojih in brez osnovnih dobrin, ne more biti enako uspešen 

v izobraževanju). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešnost romskih otrok v izobraževalnem sistemu. 

 

4.1 Prostor in infrastruktura 

 

Bivalne razmere so tako večno vprašanje v večini evropskih držav, zaradi tega je vprašanje 

romske problematike eno najbolj zahtevnih področji z vidika okoljevarstvenega in 

prostorskega planiranja. To je tesno povezano z izobraževanjem, zdravstvom in socialo. 

Urejanje zahteva celosten pristop, ki bi moral povezati vse prebivalce, občine, vlado in 

prostorske načrtovalce. Ta naloga je tako zaradi same svojevrstnosti velik izziv urbanistom in 

planerjem, ki se s tem področjem tudi ukvarjajo. 

 

Romska naselja se pojavljajo v oblikah popolnoma ločena od ostalega prebivalstva in to 

ponavadi strnjenja na njihovem robu. Ta mesta niso privlačna, znotraj naselij je središčni 
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prostor oblikovan ob bivališču osrednjega člana družine. Naselja imajo simbolni vhod, ob 

naselju pa je ponavadi gozdno naselje, ki služi kot varovalni pas in vir surovin. S 

preučevanjem naselji lahko napovedujemo prihodnost prostorskega razvoja. (Žagar et al. 

2013) 

 

Na samem terenu sem tudi sama opazila velike razlike med samimi romskimi naselji, zato je 

skoraj vsako potrebno svoje obravnave in posledično rešitve. 

 

Izraz »romsko naselje« se je prijel na podlagi elaborata strokovne skupine za reševanje 

prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji. (Zupančič 2010) 

 

4.1.1 Prostorska in geografska analiza območij z romskim prebivalstvom 

 

Prostorska in geografska analiza območij z romskim prebivalstvom, analize nepremičnin, 

infrastrukture in topografije romskih naselij. Prikazati želimo primer rezultatov omenjenih 

analiz, ki so bile opravljene v sklopu projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v 

okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. Napravil ga je Geodetski Inštitut 

Slovenije. 

 

Z izpostavljanjem značilnosti naselij smo opisali tudi izobraževalni del romskega 

prebivalstva, saj je zaradi slabih bivalnih razmer ta posledično manjši. 

 

4.1.2 Prostorski del 

 

Osnovni namen prostorskega dela je geolociranje pridobljenih podatkov o romski populaciji 

ter kartografski prikaz območij. Podatki so pridobljeni iz popisa prebivalstva RS, Ministrstva 

ter centrov za socialno delo. 
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Slika 4.1: Pregledna karta poselitve Romov v Sloveniji 

 

Vir: Žagar et al. (2013, 11) 
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Slika 4.2: Podrobnejši prikaz naselij z romskim prebivalstvom znotraj občin (primer Beltinci, 

Turnišče, Dobrovnik, Črenšovci) 

 

Vir: Žagar et al. (2013, 12) 

 

Točke prikazujejo lokacijo romskih naselji, torej vsaj 3 hiše, ki so vidno ločene od ostalih 

objektov večinskega prebivalstva, tako da gre očitno za drugačno organizacijo poselitve. Kot 

se pogosto navaja v literaturi, je razporeditev hiš in drugih poslopij nenačrtna. Bivalni pogoji 

so večinoma slabi, čeprav so nekdanja zasilna bivališča in barake zdaj že nadomeščene z 

zidanimi zgradbami, bivalnimi kontejnerji in počitniškimi prikolicami. Glede na to, da vse več 

najdemo naselja, kjer so bivališča zidana, se stanje očitno izboljšuje. 
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4.2 Socioekonomski status staršev 

 

Brezposelni ljudje, ki so na zavodu za zaposlovanje in dobivajo otroške dodatke, na svoje 

otroke gledajo kot na njihovo bogastvo – več otrok kot imajo, več otroškega dodatka dobijo in 

nočejo služb, kar je začaran krog, saj takšno sporočilo dajejo otrokom. Izobrazba se ne splača. 

 

Nacionalni program določa, da se bodo Romi vključevali v vse ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja, ki so namenjeni brezposelnim osebam, na naslednje načine: 

- usposabljanja in izobraževanja, 

- spodbude za zaposlovanje, 

- kreiranje delovnih mest, 

- spodbujanje samozaposlovanja, 

- delavnice Storitve na trgu dela in 

- Karierna središča. (Vlada RS 2017b) 

 

4.2.1 Socialno varstvo, socialno vključevanje, zaščita otrok, žensk in mladih 

 

V Sloveniji je 62 centrov za socialno delo, od tega jih približno tretjina pokriva območja 

poseljena z Romi. V skladu z sistematizacijo delovnih mest aktivnosti in pooblastila v teh 

centrih opravljajo strokovni delavci in delavke. Poleg strokovnih delavcev, ki se od leta 2004 

specializirano ukvarjajo s celostno obravnavo romske populacije je treba dodati da so bili v 

preteklosti storjeni koraki v smeri uvedbe romskega koordinatorja, vendar do njihove 

zaposlitve zaradi posledično dodatnih finančnih bremenitev državnega proračuna ni prišlo. 

(Vlada RS 2017b) 

 

Romske koordinatorje se bo pod imenom »romski aktivator« zaposlilo v okviru projekta JR 

MDDSZ v obdobju 2017–2021. Projekt se še ni začel izvajati. 

 

V raziskavi PISA 2015 je zaveden faktor ESCS (ang. economic, social and cultural status), ki 

nazorno kaže, kako socialno-ekonomski status vpliva na izobrazbo otroka. Družinsko ozadje 

merijo z izobrazbo staršev, njihovo zaposlitvijo, številom nepremičnin ter številom knjig v 
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domu. V povprečju otroci socialno-ekonomskih naprednih staršev dosegajo višjo izobrazbo. 

(OECD 2016) 

 

4.3 Specifike pri izobraževanju Romov 

 

4.3.1 Opis težav pri izobraževanju romskih otrok 

 

Specifične težave: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je pristojen za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

kjer otroka s posebnimi potrebami uvrstijo v posebne oddelke, glede na kriterije za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. To 

so »otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.« (ZRSŠ b.l.) 

 

Namen tega usmerjanja je določiti ustrezen program, ki otrok s posebnimi potrebami 

omogoča uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, in/ali zagotoviti različne 

načine oblik pomoči. (ZRSŠ b.l.) 

 

Med take otroke usmerjajo veliko Romov, čeprav so ti velikokrat usmerjeni, ker denimo ne 

poznajo slovenskega jezika, ne pa zaradi motenj v duševnem razvoju ali zaradi govorno-

jezikovnih motenj, primanjkljajev na posameznih področjih učenja itd. 

 

Usmerjanja otrok, mladostnikov in polnoletnih oseb poteka na podlagi Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku. 

 

Tako se negativna identiteta romskih otrok razvije že zelo zgodaj, kot na primer učitelji 

nimajo dovolj potrpljenja, s tem otrok dobi občutek, da zanemarjajo njegov potrebe, do njega 

celo gojijo negativna čustva in mu kažejo jezo. Tako se otrok počuti slabo in se prične 

zaničevati, kar lahko vodi v socialnopsihološke posledice, ki ne vodijo do višjega 

izobraževanja ali zaposlitve. 
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Slika 4.3: Prikaz deleža brezposelnih Romov glede na aktivno prebivalstvo v letu 2002 

 

Vir: Klopčič (2004, 25) 

 

 

4.3.2 Ovire inkluzije romskih otrok v VIZ 

 

Te ovire so zelo kompleksne, med seboj povezane in so splošni vzrok za navedene težave. 

Mednje prištevamo zlasti: 

– izobraževalno politiko za Rome, 

– revščino Romov, 

– predsodke, rasizem in diskriminacijo Romov, 

– pomanjkljivosti v izobrazbi učiteljev in 

– posamezne obrazce romske kulture. (Macura-Milovanović 2006) 

 

Ko je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja celotna izobraževalna politika do Romov v 

Evropi vodena še pod nacionalnimi okvirji, so za te otroke odprli posebne oddelke. S tem pa 

so povzročali stigmatizacijo in negativno podobo o Romih. Pozitivnih rezultatov v preteklosti 

na področju izobraževanja ni bilo in strokovna skupina Evropskega Sveta za Rome in podala 

mnenje, da so problemi Romov na področju izobraževanja ravno posledica te dolgotrajne 

politike v preteklosti. Pomanjkljivosti sedanje izobraževalne politike za Rome pa se nanašajo 

predvsem na neusklajenost med teoretičnim modelom ter njegovo praktično uporabo. 

(Macura-Milovanović 2006) 

 

Ker je veliko Romov zelo revnih, ni jasno, ali so nevključevanje otrok v šolo, zgodnje 

zapuščanje izobraževanja in pogosti izostanki pouka posledice revščine, ali pa gre pri tem za 
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njihov življenjski slog, torej avtentično romsko vedenje. Kulturni obrazec, ki najbolj ovira 

šolanje, je zgodnje ustvarjanje družine. Skoraj po vsem svetu Romi v zakonsko zvezo 

vstopajo že celo pri starosti 13–16 let. Tako mladi Romi večino svoje pozornosti posvetijo 

družini in zagotavljanju eksistence potomstva. Rojstvo otroka jim simbolično predstavlja 

obnavljanje tradicije in obstoj romske kulturne identitete. Šolanje je za večino romske 

populacije boleč proces. Večina odrasle romske populacije ne vidi povezanosti med 

ekonomskih položajem in obiskovanjem šole. Pomanjkanje znanja pisanega jezika in 

nomadski način življenja še dodatno prispevata k temu, da se romski otroci slabo znajdejo v 

izobraževalnem sistemu. (Macura-Milovanović 2006) 

 

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o vrtcih in z 

Zakonom o osnovni šoli so pripadnikom romske skupnosti zagotovljeni posebni pogoji in 

posebna skrb za njihovo izobraževanje in socializacijo. Ločevanje romskih otrok od drugih 

učencev dolgoročno vodi v segregacijo že tako in tako odrinjenih romskih otrok zato je bil 

velik korak k integraciji v izobraževanju Romov in preprečevanju diskriminacije, da so bili od 

leta 2003 prepovedani ločeni razredi za romske otroke. 

 

Raziskave kažejo, da imajo Romi z višjo stopnjo izobrazbe boljše možnosti na trgu dela in da 

so bolj pripravljeni spodbujati svoje otroke za obiskovanje pouka in nadaljnje izobraževanje. 

 

Zaradi izključenosti iz izobraževalnega sistema so romski otroci prikrajšani za eno od 

temeljnih človekovih pravic – pravico do izobraževanja, ki posamezniku omogoča popoln 

osebnostni razvoj ter razvoj otrokovih potencialov. 

 

Na samem področju izobraževanja obstajajo trije vidiki vključevanja romskih otrok v 

izobraževalni sistem: 

– Fizični vidik (fizična navzočnost v šoli); 

– Izobraževalni vidik (nanaša se na šolski uspeh in obiskovanje pouka); 

– Socialni vidik (odnosi med romskimi in ne-romskimi otroci ter odnosi med romskimi 

otroci in učitelji). 

 

Kaj je pri inkluziji romskih otrok v izobraževalni sistem pomembno: 

– Inkluzija se nanaša na fizično navzočnost, socialno sprejemanje in pripadanje učencev; 
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– Potrebno je nujno prilagajanje šol posebnim izobraževalnim potrebam učencev; 

– Za proces inkluzije je potrebno neprestano odpravljanje ovir pri učenju in socialni 

participaciji; 

– Kulturna prenova šolskega sistema je eden od pogojev za realizacijo inkluzije; 

– Eden od elementov kulturne prenove se nanaša tudi na spremembo vsebine kompetenc in 

vloge učitelja. 

 

 

5 UKREPI ZA IZVAJANJE POLITIK NA PODROČJU 

IZOBRAŽEVANJA ROMOV – PRIMER UKREPOV FINANCIRANIH IZ 

ESS 

 

 

5.1 Kaj so Evropski strukturnih skladi 

 

Slovenija ni imela sredstev v državnem proračunu za izvajanje ukrepov s področja 

izobraževanja Romov, zato se je usmerila v pridobivanje sredstev iz kohezijske politike in tu 

uspešno dela od leta 2008. 

 

Leta 2004 je Slovenija postala upravičena do sredstev strukturnih skladov in kohezijskega 

sklada. Sredstva evropskih skladov so namenjena zagotavljanju zaposlovanja in 

konkurenčnosti v regijah ter okrepitvi čezmejnega sodelovanja. Za uresničevanje ciljev je 

Evropska unija Sloveniji namenila dobrih 4,2 milijarde evrov za obdobje od leta 2007 do leta 

2013. (SVLR b.l.) 

 

Prebivalcev Evropske unije je 493 milijonov. Sestavljena je iz 271 regij, med katerimi 

obstajajo velike gospodarske in socialne razlike. Te razlike pa želi Evropska kohezijska 

politika odpraviti in sicer preko strukturnih skladov. Namen skladov je vlaganje v projekte v 

vseh evropskih regijah ter s tem spodbujanje ekonomsko in socialno razvitost. Torej je namen 

strukturnih skladov zmanjševanje razlik med državami članicami Evropske unije ter regijami 

znotraj le-teh. Kohezijska politika je največji vir finančne podpore na ravni evropske unije za 

vlaganje v rast in delovna mesta. (EK 2009) 
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Poleg smernicam Evropske unije, se velik poudarek daje enakim možnostim, ki so že kar 

vrednota. In ker to še posebej velja za vejo izobraževalnega sistema, saj ta vpliva na kakovost 

življenja v prihodnje. Šolski sistem tako ne sme biti pristranski, v njemu naj ne bi smelo 

prihajati do razlikovanja. 

 

V resoluciji je še vedno dejanski rezultat nezadovoljiv, v njem so zbrani vsi podatki poročil 

držav iz EU, ter Sveta Evrope. Izobraževanje se spodbuja s socialno kohezijo in je eden izmed 

treh ciljev lizbonske strategije, ker naj bi se z njem oblikovali sposobnost razvijanja odnosov, 

tako ideja ni le v klasičnem šolanju. 

 

5.2 Vrste strukturnih skladov 

 

Iskra (2009) opiše strukturne sklade, kot finančne instrumente regionalne politike Evropske 

unije. Strukturni skladi podpirajo razvoj tistih evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov 

zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in 

uravnotežen razvoj vseh držav in regij Evropske unije. Do teh sredstev so upravičene regije, 

ki po bruto domačem proizvodu na prebivalca, merjenem v paritetah kupne moči, ne dosegajo 

75 % povprečja Evropske unije. 

 

Vrste strukturnih skladov: 

- Evropski sklad za regionalni razvoj, 

- Evropski socialni sklad, 

- Kohezijski sklad. (EUROCON 2013) 

 

Mrak (2004) dodaja, da strukturni skladi usmerjajo svoja sredstva v regije v pretežni meri 

glede na prednostne cilje, ki so smernice, predstavljene s strani Evropske unije. Cilji odražajo 

prioritete v regionalni politiki in služijo kot osnova za razdeljevanje sredstev strukturnih 

skladov. Mulec (2008) je mnenja, da so prednostni cilji v tesni povezavi z načelom 

koncentracije, ki je glavno načelo izvajanja strukturnih pomoči, saj določa, da se sredstva 

porabijo za namene, ki izhajajo iz prednostnih ciljev. Wostner (2005) še dodaja, da se za 

posamezno območje določenega cilja pripravi samostojna razvojna strategija, ki predstavlja 

sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo. 
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5.3 Evropski socialni sklad 

 

5.3.1 Splošni opis Evropskega socialnega sklada 

 

V publikaciji Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko iz leta 2009 je 

Evropski socialni sklad naveden kot najstarejši strukturni sklad, ustanovljen z Rimsko 

pogodbo leta 1957, »z namenom zmanjševanja razlik v bogastvu in življenjskih standardih v 

državah članicah EU in regij ter spodbujanja gospodarske in socialne kohezije. Poslanstvo 

Evropskega socialnega sklada je investirati v človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, 

spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti ter krepitev inovativnosti.« Peko Evropskega 

socialnega sklada je več kot 10 % sredstev proračuna Evropske unije namenjeno investicijam 

v ljudi, ki najpomembnejši kapital Evropske unije. (SVLR 2009a in SVLR 2009b) 

 

5.3.2 Namen Evropskega socialnega sklada 

 

Glavni namen Evropskega socialnega sklada (ESS) je spodbujanje zaposlovanja v Evropski 

uniji. »ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena 

k izboljševanju kakovosti življenja državljanov EU, tako da jim nudi boljše znanje skozi 

izobraževanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše možnosti za zaposlitev.« (SVLR 

2009a in SVLR 2009b) »ESS posebno pozornost namenja invalidnim osebam, migrantom, 

manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki se težje vključujejo na trg dela.« (SVLR 

2009a in SVLR 2009b) 

 

Mrak (2004) še dodaja, da cilje in namene Evropski socialni sklad dosega s financiranjem 

programov in aktivnosti namenjenih izobraževanju in usposabljanjem delavcev, ter pripravi 

delavcev in delodajalcev na nove razvojne izzive. Na ta način se prepreči, da bi ljudje izgubili 

stik s trgom dela, ustvarjajo se nova, boljša delovna mesta, izboljšajo se možnosti 

posameznikov, hkrati pa se ohranja konkurenčnost evropskega gospodarstva. 

 

5.3.3 Operativni program razvoja človeških virov 
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Operativni program razvoja človeških virov je skupni programski dokument Slovenije in 

Evropske unije. Sprejet je na predlog države članice po uskladitvi z Evropsko komisijo, ko 

slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. 

(SVLR 2007) 

 

Sredstva razvoja človeških virov so namenjena spodbujanju podjetništva in prilagodljivosti, 

spodbujanju zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, razvoju človeških virov in 

vseživljenjskega učenja, področju enakih možnosti in spodbujanju socialne vključenosti, 

razvoju institucionalne in administrativne usposobljenosti ter podpori učinkovitejšemu 

izvajanju programa. (Gerželj 2010) 

 

Ker je cilj Operativnega progama razvoja človeških virov doseganje večje zaposlenosti, 

socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjševanje regionalnih 

razlik, bo le-tega moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo 

zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. (SVLR 2007) 

 

5.4 Evropski sklad za regionalni razvoj 

 

5.4.1 Splošni opis Evropskega sklada za regionalni razvoj 

 

Evropski sklad za regionalni razvoj je bil ustanovljen leta 1975 kot odziv na neenakost 

življenjskega standarda med posameznimi regijami znotraj evropske unije (Mrak 2004). 

Predstavlja finančni instrument Evropske kohezijske politike, ki skupaj z Evropskim 

socialnim skladom sodi v okvir strukturnih skladov ter tako predstavljata del proračuna 

Skupnosti. (SVLR 2009b) 

 

5.4.2 Namen Evropskega sklada za regionalni razvoj 

 

Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter 

pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti, ter tako 

prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij, torej gre za regije z 

najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče 
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industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska 

območja, redko poseljena območja in mejne regije. (SVLR 2009b) 

 

5.4.3 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov predstavlja skupni programski 

dokument Slovenije in Evropske unije, ki je sprejet na predlog države članice, po uskladitvi z 

Evropsko komisijo, ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj 

izvajata in financirata. (SVLR 2007) 

 

Sredstva so namenjena izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalni 

odličnosti, spodbujanju podjetništva, gospodarsko-razvojnim logističnim središčem, 

informacijski družbi, izobraževalno-raziskovalni infrastrukturi, dvigu konkurenčnosti 

turističnega gospodarstva, mreženju kulturnih potencialov, športnorekreacijski infrastrukturi, 

regionalnim razvojnim programom in razvoju obmejnih področij. (Gerželj 2010) 

 

 

6 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA NA PODROČJU 

VKLJUČEVANJA ROMOV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

DO LETA 2013 

 

 

6.1 Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje I 

 

Namen projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje I«, za katerega je 

bil leta 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje, je bil razvoj mehanizmov za 

učinkovitejše vključevanje Romov v vrtce in osnovne šole ter za poznavanje romske kulture, 

zgodovine in identitete. Zveza Romov Slovenije je ta projekt koordinirala od konca maja 

2008 do konca avgusta 2011. (MIZŠ 2015) 

 

V projekt je bilo vključenih več kot 1000 učencev. Izkazalo se je, da so pogosteje obiskovali 

pouk in njihov šolski uspeh se je dvignil. Odnosom med otroki in učitelji, kot tudi med starši 
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in šolo so se izboljšali. Zasluga gre romskim pomočnikom, ki so bili v okviru tega projekta 

uvedeni v vzgojno-izobraževalni proces (30 ljudi je pridobilo nacionalno poklicno 

kvalifikacijo »romski pomočnik«). V okviru projekta so se izvajala tudi izobraževanja za 

starše romskih otrok in nastala so gradiva o romskem jeziku, o njihovi zgodovini in kulturi. 

(MIZŠ 2015) 

 

»Projekt je prejel posebno omembo na tekmovanju za nagrade 2010 RegioStars Awards, ki jih 

podeljuje Evropska komisija.« (MIZŠ 2015, 2) 

 

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007–2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; 

prednostne usmeritve 4.2. »Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in 

izobraževanja«. Financirala sta jo Evropska unija iz ESS (85 %) ter MIZŠ (15 %). (MIZŠ 

2015) 

 

Doseženi projektni kazalniki: 

• št. vključenih romskih pomočnikov: 30, 

• št. vključenih romskih otrok in učencev: 1236, 

• št. vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 36. 

(MIZŠ 2015, 2) 

 

6.2 Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti 

 

Projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti« je potekal pod vodstvom Inštituta za narodnostna vprašanja, sicer pa ga je izvajal 

konzorcij sedmih partnerjev. Potekal je od začetka junija 2010 do konca avgusta 2013. (MIZŠ 

2015) 

 

Ključna v projektu (bistvena nadgradnja prejšnjega projekta), je bila vzpostavitev takrat tako 

imenovanih romskih »izobraževalnih inkubatorjev«. Te so bili vzpostavljeni znotraj romskega 

naselja, in sicer kot novi objekti ali v sklopu že obstoječih vrtčevskih prostorov. Tako se je 

vzpostavila povezava med romskimi starši, otroci in vrtci. V predšolski vzgoji se je v sklopu 
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teh inkubatorjev izvajal celovit program z najrazličnejšimi oblikami dela z romskimi otroki, 

mladino in njihovimi starši v njihovem domačem okolju, se pravi v samih romskih naseljih. 

(MIZŠ 2015) 

 

Cilji projekta so bili usmerjeni v: 

• razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v romski skupnosti 

s posebnim poudarkom na predšolski vzgoji; 

• izobraževanje in usposabljanje učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter 

strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki 

ter 

• razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino in 

starše v romski skupnosti. 

(MIZŠ 2015, 3) 

 

Eden izmed pomembnih elementov projekta v okviru vrtcev je bilo razvijanje dvojezičnosti – 

učenje drugega oziroma tujega jezika. Ker ima romski jezik več dialektov, je so nastale 

slikanice v slovenskem jeziku, prekmurski romščini in dolenjski romščini, skupaj s tremi 

priročniki, ki vsebujejo različne primere dejavnosti, ki se lahko izvajajo po branju slikanic. Te 

slikanice so bile za otroke pripomoček za branje in pripovedovanje zgodb v maternem jeziku. 

Če posameznemu otroku materni jezik ni bil romščina, pa so ta gradiva istočasno omogočala 

učenje romskega jezika. (MIZŠ 2015) 

 

Doseženi projektni kazalniki: 

• št. inovativnih in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega dela (inkubatorjev): 8, 

• št. obšolskih in drugih aktivnosti: 44, 

• št. vključenih romskih otrok in učencev: 240, 

• št. vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 26, 

• št. vključenih učiteljev, socialnih delavcev in ostalih strokovnih delavcev: 268. 

(MIZŠ 2015, 4) 

 

6.3 Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II 
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Izhodišče za ta projekt so bili rezultati projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in 

izobraževanje I« iz leta 2008. Ta projekt z oznako »II« je potekal od začetka septembra 2011 

do konca avgusta 2014, pod vodstvom Ljudske univerze Kočevje. (MIZŠ 2015) 

 

Namen projekta je bil še dodatno izboljšati delo romskih pomočnikov, zato so jim omogočili 

dodatno izobraževanje. S tem naj bi zadostili pogojem za sistemsko reševanje položaja 

romskih pomočnikov na nacionalni ravni. Z dvigom kakovosti dela romskih pomočnikov bi 

pripomogli tudi k dvigu znanja romskih učencev v osnovnih šolah ter nato k številčnejšemu 

vpisovanju v srednje šole. (MIZŠ 2015) 

 

Šole so z romskimi pomočniki pripravile načrte njihovega vključevanja in dela, pa tudi 

različna gradiva za učence. Romski pomočniki niso bili prisotni v aktivnostih romskih 

inkubatorjev, čeprav so sicer delovali kot povezovalni člen med naseljem in šolo. Izkazalo se 

je, da bi bilo treba tesneje sodelovati s širšo lokalno skupnostjo, kar so potem tekom projekta 

tudi delali. Z uvedbo obšolskih in šolskih dejavnosti (povezovanje romskih naselji, šol in širše 

lokalne skupnosti) se je romsko naselje začelo odpirati širšem okolju. Pomen takšnega 

sodelovanja se je pokazal tudi pri rezultatih: pri uspešnejšem zaključevanju osnovne šole ter 

nadaljnjemu vpisovanju romskih otrok v srednje šolske. (MIZŠ 2015) 

 

Doseženi projektni kazalniki: 

• št. vključenih romskih pomočnikov: 22 (zadnje leto 21), 

• št. vključenih romskih otrok in učencev: 665, 

• št. vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 31, 

• št. učiteljev in mentorjev: 41. 

(MIZŠ 2015, 5) 

 

6.4 Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov 

v RS 

 

Skoraj vse aktivnosti so se v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru predhodnih 

projektov. Projekt »Skupaj do znanja« je aktivnosti povezal v smiselno celoto in s tem ustvaril 

pozitivne sinergične učinke. Romski pomočniki tako poleg dela v šoli sodelujejo tudi pri 

aktivnostih v domačih okoljih romskih otrok. Izvajalci učne pomoči iz romskih 
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izobraževalnih inkubatorjev sodelujejo s šolami. Tako romski pomočniki kot izvajalci učne 

pomoči sodelujejo tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za romske otroke, ki jih izvajajo 

učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Na ta način se  rezultati predhodnih projektov 

medsebojno povežejo in prepletejo, vse aktivnosti so združene v enem projektu. (MIZŠ 2015) 

 

Tako je bil namen projekta razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik 

vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje romskih otrok v VIZ. Romski 

pomočniki so svoje delo opravljali v 31 vrtcih in šolah  Romskim otrokom so pomagali 

premagovati jezikovne in čustvene ovire ob vstopu in nadaljevanju šolanja. Druga dejavnost v 

sklopu tega projekta je bilo nadaljevanje dela v romskih inkubatorjih, ki pa s tem projektom 

dobijo novo ime, in sicer »večnamenski centri«. S tem se aktivnosti iz šolske učne pomoči 

razširijo tudi na izvajanje obšolskih dejavnosti za šolske in predšolske otroke. Vzpostavi se 

prvi pripravljalni vrtec v Kerinovem Grmu, na različnih lokacijah pa se za otroke Rome 

izvajajo dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij. (MIZŠ 2015) 

 

Doseženi projektni kazalniki v letu 2014: 

• št. načrtov osnovnih šol in vrtcev: 15, 

• št. vključenih romskih pomočnikov: 22, 

• št. vključenih romskih otrok in učencev: več kot 400, 

• št. vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 31, 

• št. učiteljev in mentorjev: 44. 

(MIZŠ 2015, 6) 

 

Na 15 lokacijah je v okviru projekta delovalo 8 večnamenskih centrov, organiziranih v skladu 

s posebnostmi posameznega lokalnega okolja: 

• RII Prekmurje (stalno Vanča vas – Borejci) 

• RII Maribor (stalno OŠ Janka Padežnika in OŠ Franceta Prešerna) 

• RII Grosuplje (stalno Smrekec ter občasno Oaza, Polica, Mali Vrh pri Šmarju in OŠ 

Louisa Adamiča Grosuplje) 

• RII Trebnje (stalno Vejar in občasno OŠ Trebnje) 

• RII Novo mesto (stalno Brezje in Šmihel) 

• RII Škocjan (stalno Dobruška vas) 

• RII Krško (stalno Kerinov Grm) 

• RII Bela Krajina (stalno Lokve – po domovih učencev) 
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(MIZŠ 2015, 8) 

 

Lokacije so se od začetka projekta sproti dodajale glede na priložnosti na terenu ter kadrovske 

in finančne zmožnosti v okviru projekta. Znotraj centrov so se izvajale delavnice tujih 

jezikov, naravoslovne delavnice, ustvarjalne delavnice (likovne, ples, lutke ipd.), športne igre 

in tečaji, ure pravljic ter delavnice kuhanja in razvijanja socialnih veščin. V sklopu centra, ki 

je pod vodstvom dveh trenerjev deloval v Prekmurju, se je tako otrokom kot staršem želelo 

približati zdrav način življenja ter jim omogočiti ustrezen psihofizični razvoj. (MIZŠ 2015) 

 

6.5 Glavni poudarki politike in ESS od 2016 dalje 

 

6.5.1 Predšolska vzgoja 

 

Predšolska vzgoja otrok Romov se izvaja v skladu z Zakonom o vrtcih in drugimi predpisi. 

Lahko se sprejmejo posebni normativi in standardi. 

 

Od 22 romskih pomočnikov jih je 11 zaključilo program Predšolska vzgoja – srednje 

strokovno izobraževanje. Predvideno je, da jih bo 10 nadaljevalo v naslednjem projektu, 

ostalih 15 romskih pomočnikov bo to izobrazbo še moralo doseči. Financiranje je predvideno 

do leta 2021 in vključuje tudi kritje celotnih stroškov izobraževanja. Kot model predšolske 

vzgoje služi primer dobre prakse: pripravljalni vrtec v naselju Kerinov Grm z nadgradnjo 

aktivnosti. (CSOD 2015) 

 

Trenutno integracija otrok v redne oddelke vrtca iz pripravljalnega vrtca Kerinov Grm (redno 

ga obiskuje do 20 predšolskih romskih otrok) poteka tako, da se otroci in starši v 

pripravljalnem vrtcu navadijo sistema vrtca, da bi se kasneje lažje vključili v redne oddelke. 

Namen je, da se otroci že sproti oz. najkasneje eno leto pred šolo, vključijo v redne oddelke 

vrtca. Gre torej za sistem zaporednih korakov do integracije. V praksi se v redne oddelke 

otroci vključijo, šele ko ne morejo več v pripravljalni vrtec (leto pred šolo), še pogosteje pa se 

starši za ta korak zaradi različnih vzrokov sploh ne odločijo (cena, prevoz ipd.). Učinek na 

področjih navajanja na skupinsko delo ter spoznavanja slovenskega jezika je torej dober, 

slabši pa je na področju integracije romskih otrok z ostalimi že pred vstopom v šolo in to 

potem oteži vstop v šolo. V prihodnosti v pripravljalnem vrtcu možnosti udeležbe ne bo več 
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starostno omejena – programa se bodo lahko udeleževali vsi predšolski otroci, tudi tisti, ki 

imajo le še eno leto do vstopa v šolo. Sistem zaporednih korakov do integracije bo zamenjal 

sistem vzporedne integracije, saj se bodo otroci praviloma dvakrat tedensko skupaj s 

strokovnimi delavkami odpravili v redne oddelke vrtca, kjer se bodo vključevali v redne 

programe z ostalimi otroki. Občasno bodo izvedeni tudi daljši izleti, ki naj bi bili koordinirani 

tako, da se jih bodo lahko udeležili tako romski kot ostali otroci. Na vseh aktivnostih bodo 

dobrodošli tudi starši otrok. (CSOD 2015) 

 

Ugotovitve iz preteklih projektih pri delu v Kerinovem Grmu in prihodnje ugotovitve iz 

novega projekta se bo uporabilo tudi pri delu s predšolskimi otroki v drugih romskih naseljih. 

Tam sicer ne bo organiziran pripravljalni vrtec, bodo pa romski pomočniki z otroki vsaj 

enkrat na teden obiskovali redne oddelke vrtca. S tem se bo dosedanje aktivnosti na področju 

predšolske vzgoje romskih otrok povezalo z dosedanjimi aktivnostmi romskih pomočnikov, ki 

so se za delo s predšolskimi otroki v preteklem projektu tudi izobraževali, kar predstavlja 

bistveno nadgradnjo obeh sistemov. (CSOD 2015) 

 

Na vseh lokacijah, kjer bodo delovali večnamenski centri (prej imenovani romski 

izobraževalni inkubatorji) bodo potekale redne aktivnosti za predšolske otroke, med tem ko so 

se prej te aktivnosti izvajale le na nekaterih lokacijah. (CSOD 2015) 

 

Tudi za strokovne sodelavce (mentorje romskih pomočnikov in po potrebi tudi vzgojitelje) v 

vrtcih bodo organizirana specializirana usposabljanja za kvalitetnejše delo na področju 

integracije predšolskih romskih otrok. (CSOD 2015) 

 

6.5.2 Vključevanje romskih pomočnikov v vzgojno-izobraževalni proces 

 

Za preprečevanje zgodnjega osipa se je izkazalo, da je potrebnih več ukrepov med samim 

šolanjem (predvideni so tudi s Strategijo 2011). Z uvedbo romskega pomočnika, ki otrokom 

pomaga prebroditi čustveno in jezikovno oviro, lahko izboljšujemo vključevanje otrok 

oziroma zmanjšujemo zgodnji osip. Romski pomočnik predstavlja nekakšen most med 

vrtcem/šolo in romsko skupnostjo. (MIZŠ 2015) 
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Ukrep je v letu 2014 pokrival projekt »Skupaj do znanja« z aktivnostjo »Romski pomočniki«, 

pred tem pa se je izvajal v okviru projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in 

izobraževanje II« (UVRVI II). 

 

Ministrstvo je zagotovilo različne oblike učne pomoči (na šoli in v romskem naselju), da bi 

tako še dodatno okrepili šolsko uspešnost v okviru ESS projektov. Pri tem je pomembno, da 

tudi izobraženi Romi, ki so končali (ali končujejo) pedagoške študijske programe, nudijo učno 

pomoč. S tem je bil dosežen še drug učinek, in sicer da so mladi izobraženi Romi dobili 

zaposlitev. V šolah se izvaja tudi učna pomoč, ki jo nudijo usposobljeni inštruktorji. (MIZŠ 

2015) 

 

6.5.3 Izobraževalni inkubatorji, ki so se spremenili v večnamenske centre 

 

Nudenje učne pomoči je mogoče v primerih, ko v romskih naseljih ni ustreznega prostora, 

rešiti s pomočjo večnamenski centrov. Romska naselja so pogosto relativno zaprti sistemi, kar 

negativno vpliva na razvoj socialnega in kulturnega kapitala posameznikov in skupnosti, ki v 

teh naseljih živijo. Praksa je pokazala, da je nujno delo z Romi v njihovem naselju in na 

krepitvi njihovega socialnega in kulturnega kapitala, saj se na ta način vzpostavi zaupanje in 

se lahko poveže različne resorje, ki delajo z njimi na različne načine. Za doseganje večjega 

učinka in zastavljenih ciljev dviga socialnega in kulturnega kapitala posameznikov in 

skupnosti je nujno sodelovanje in povezovanje med institucijami (izobraževanje, sociala, 

zdravje, delo, družina, kultura, itd.) ter usklajeno in dopolnjujoče se delo v naseljih, kjer 

večinsko živi romsko prebivalstvo. (CSOD 2015) 

 

Najboljši začetni korak za odpiranje naselij je vzpostavitev aktivnosti v samem naselju in, če 

je le mogoče, tudi v obliki vzpostavitve primernih prostorov za izvajanje teh aktivnosti. V 

preteklih letih je ta ideja zaživela predvsem z vzpostavitvijo romskih izobraževalnih 

inkubatorjev v okviru projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev ESS. Na terenu je še več 

primerov dela v romskih naseljih, ki pa so med seboj programsko in organizacijsko 

nepovezani. (Pirc 2016) 

 

V prihodnje je želja ohraniti 7 obstoječih romskih izobraževalnih centrov, saj je ponovna 

vzpostavitev aktivnosti na področju, kjer se aktivnosti za neko obdobje prenehajo izvajati, 
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močno otežena, ker gre pri prekinitvi aktivnosti za izgubo zaupanja romske skupnosti v 

naselju, tako v izvajalce kot v aktivnosti. Pri tem je nujna zavezanost lokalne skupnosti, da tak 

večnamenski center vzpostavi in skrbi za njegov obstoj (finančno, materialno, ga vzdržuje). 

Za boljše doseganje cilja dviga socialnega in kulturnega kapitala se vzpostavlja en nov romski 

izobraževalni inkubator (Občina Kočevje), vse večnamenske centre se bo nadgradilo v prostor 

v katerih bodo lahko potekale različne aktivnosti, ki bodo vezane tudi na druga področja, ne 

samo izobraževanje (zaposlovanje, sociala, zdravje, kultura ipd.). (CŠOD 2015) 

 

Večji poudarek se želi dati aktivnostim, ki otroke in njihove starše popeljejo iz naselja. Na 

področju izobraževanja so to obšolske dejavnosti, ki vključujejo učenje na prostem, strokovne 

ekskurzije, obisk različnih predstav in razstav ter podobno. Ker je dolgoročni cilj odpiranje 

romskih naselij, so romski večnamenski centri prva faza, s katero se pridobi zaupanje, v drugi 

fazi pa se jim pridružijo obšolske dejavnosti, ki na podlagi tega zaupanja poskrbijo za 

dejansko odpiranje naselij skozi predstavljanje širšega sveta (naravnega in kulturnega) tako 

otrokom kot staršem v naselju. (CŠOD 2015) 

 

6.5.4 Povezovanje medresorskih institucij 

 

Skupaj z ostalimi ministrstvi (ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

ministrstvo za zdravje, ministrstvo za kulturo) se romski izobraževalni inkubatorji povezujejo 

v širši centre, kjer romski koordinator skrbi za povezovanje različnih vsebin, tudi 

izobraževalnih. To bi dosegli s povezovanjem institucij, ki delujejo na različnih področjih 

ukrepov za delo z Romi in na številnih lokacijah že izvajajo različne aktivnosti. Na terenu bi 

bilo smiselno povezati in uskladiti predvsem šole in vrtce, lokalne oblasti, zavode za 

zaposlovanje, centre za socialno delo, policijske uprave in vse ostale, ki izvajajo aktivnosti na 

terenu, vključno z nevladnimi organizacijami. Dolgoročno bi romski večnamenski centri 

pomenili središče aktivnosti in razvoja v posamezni lokalni romski skupnosti. Pri delu v 

romskih izobraževalnih inkubatorjih/centrih je smiselno večje vključevanje Romov. V praksi 

se je izkazalo, da je hkratno zaposlovanje in sodelovanje Romov in večinskega prebivalstva 

pri aktivnostih, ki se izvajajo v naselju, zelo dobra metoda za izmenjavo znanj in spoznavanje 

kulturnih razlik, skozi to pa prihaja do vsaj dveh pomembnih rezultatov: preseganja 

predsodkov in medsebojnega učenja romskega in slovenskega jezika. Oba rezultata se nato 
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skozi izvajalce prenašata tudi na otroke in njihove starše. Ta pristop sicer zahteva nekoliko 

več časa in truda, vendar so dolgoročni rezultati izredno pozitivni. (MIZŠ 2015) 

 

 

7 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Raziskava sodi na področje kvalitativnega raziskovanja. Naša metoda zbiranja podatkov bo 

osredotočena na izvajanje intervjujev, kjer bomo iskali podobnosti med stališči ali v našem 

primeru ali je uspešnost vključevanja Romov v izobraževanje navkljub sprejemanju številnih 

dokumentov in iz njih izhajajočih ukrepov na strani države višja ali nižja, kot prejšnja leta. 

 

7.1 Postopek kodiranja 

 

Odprto kodiranje je postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, iz enot besedila, kot 

smo jih določili sami pri razčlenjevanju besedila. To je postopek kjer razvrščamo podatke in 

jih kategoriziramo, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme (kode), 

besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug 

pojem, in tako organiziramo podatke. 

 

Izmed velikega števila kod in kategorij izberemo tiste, ki so bolj relevantne glede na problem, 

ki ga raziskujemo. Izločimo lahko tudi kode, ki so preveč oddaljene in na katerih ne vidimo 

povezave z raziskovanim. 

 

7.2 Vprašanja za intervju 

 

Glede na namen naloge smo intervjuvanim zastavili naslednja vprašanja: 

 

• Kako izvajanje projekta Skupaj do znanja, ki poteka preko kohezijske politike, vpliva na 

izobraževanje Romov? 

• Rezultati projekta kažejo na zadosten uspeh, to je tudi že četrti niz projektov, ki se dotika 

romske skupnosti. Zanima me kaj vi menite, da so razlogi, da to še ni sistemska rešitev? 

• Kateri dejavniki po vašem vplivajo na uspešnost Romov v šoli? 
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• Kaj menite kateri so dejavniki neuspeha? 

• Podatki kažejo da je verjetnost, da je romski otrok usmerjen v izobraževanje za otroke s 

posebnimi potrebami bistveno večja, kot za otroka večinske skupnosti. Kaj menite da je 

razlog? 

• Ali so postopki usmerjanja (testi) nepristranski 

• Kako pomembno se vam zdi medresorsko povezovanje z drugimi organizacijami? 

 

7.3 Raziskovalni problem 

 

Glavni pritiski so, da država ne zna vzpostaviti dovolj učinkovitega sistema, ki bi zadovoljiv 

zadostno črpanje sredstev. Tako sredstva na letni ravno ostajajo, finančni prenosi med leti so 

vsako leto težje izvedljivi, kar pomeni da Slovenija evropski denar vrača v kohezijsko 

politiko. 

 

Ena izmed prednostnih osi je socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 

prednostna naložba aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti s ciljem opolnomočenja ciljnih skupin za 

približevanju trga dela in prepričevanja zdrsa v revščino oz. socialno izključenost in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

 

Cilj raziskave je da ugotovim, kako izvajanje politike, ki poteka preko evropske kohezijske 

politike v okviru projekta vpliva na izobraževanje Romov, kaj se bo zgodilo po zaključku 

financiranja, in sicer leta 2021, kateri najbolj pomembni dejavniki za uspešnost Romov 

vzgojno izobraževalnem procesu, kakšni so razlogi, da je romski otrok usmerjen v program za 

otroke s posebnimi potrebami, ter pomembnost povezovanj medresorskih institucij. 

 

7.4 Opis vzorca 

 

Intervju sem opravila z štirimi zaposlenimi na javnem zavodu Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti, predstavnico ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter zaposlenim na 

inštitutu za narodnostne vede. V centru šolskih in obšolskih dejavnosti, sem intervju opravila 

z vodjo projekta, ki je odgovoren za uspešnost celotnega projekta kohezijske politike Skupaj 

do znanja. Za to funkcijo so nujne izkušnje pri vodenju podobnih projektov, ki se financirajo 
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iz evropskih sredstev. Drugi intervju je z koordinatorjem projekta, ki je odgovoren za 

korektnost vodenja dokumentacije projekta in primerno poročanje investitorju. Predstavnica 

ministrstva se dolgoletno ukvarja s področjem manjšin in ostali depriviligiranih skupin, sedaj 

je vodja sektorja na visokem šolstvu. Na inštitutu za narodnostne vede se z romsko populacijo 

vrsto let ukvarja strokovni sodelavec, ki ima polovični delovni čas na drugem javnem zavodu. 

Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno na področje migracij in etničnih študij. Podrobneje se 

ukvarja z mednarodnimi migracijami, procesi integracije priseljencev, ter izbranimi 

družbenimi procesi. 

 

7.5 Opis metode raziskovanja 

 

Najbolj primerna metoda za raziskavo bi bila opazovanje s prisotnostjo v kulturnem okolju 

Romov ter pogovor z otroci ali njihovimi starši. Metodo opazovanje z prisotnostjo bi lahko 

izvedla na vseh področjih kjer je zaposlen romski pomočnik in postavljen večnamenski 

center, vendar bi bilo zelo vprašljivo ali bi uspela pridobiti ustrezne podatke v tako kratkem 

času. Tako sem se odločila za intervju. 

 

Intervju je priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, da odkrije nove ključne točke, odpre 

nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, vseobsežna spoznanja, 

vendar pa včasih podcenjujemo njegovo kompleksnost. Primerno opravljanje intervjujev 

vzame veliko časa. Spraševalec si mora pripraviti vprašanja in jih prečistiti dokler ni 

prepričan o njihovi veljavnosti. Predpostavka je, da spraševalec vpraša vsakega intervjuvanca 

enako vprašanje. (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005) 

 

Intervju sem oblikovala tako, da sem lahko z njim pridobila take odgovore ki bi mi najbolj 

ustrezali pri razrešitvi moje problematike glede uspešnosti kohezijske politike. Verjamem, da 

so mi intervjuvanca odgovarjala iskreno na zastavljena vprašanja. 

 

7.6 Potek zbiranja podatkov 

 

Postopek pridobivanja podatkov: intervjuji so potekali na CŠOD, v pisarnah zaposlenih, v 

pisarni ministrstva, ter na delovnem mestu zaposlenega na inštitutu. 
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Intervjuje smo posneli z mobilnim telefonom. 

 

Naredili smo transkripte. Za analizo transkriptov smo uporabili metodo kodiranja. 

 

7.7 Obdelava podatkov metoda kodiranja 

 

Bogdan in Biklen pravita, da gre v drugem primeru »za to, da določimo vnaprej tematske 

vidike zbiranja podatkov, kasneje pa postanejo taki vidiki kodirne kategorije«. (Sagadin 1993, 

119) 

 

Postopek kategoriziranja oz. kodiranja podatkov poteka na različne načine – lahko v 

pridobljenih podatkih najprej poiščemo teme in vzorce, na podlagi katerih oblikujemo kodirne 

kategorije; lahko pa postopek izvedemo tudi v obratni smeri – kodirne kategorije določimo 

vnaprej. 

 

Uporabili smo prvi način: iz transkriptov intervjujev smo izluščili teme, ki so v zvezi s cilji 

naloge in podajo odgovore na raziskovalna vprašanja, na osnovi le-teh pa smo določili 

kodirne kategorije. Nato smo iz odgovorov razbrali kodirne pojme v posamezni kodirni 

kategoriji in prikazali določene izjave, ki po našem mnenju sodijo v kodirno kategorijo. 

 

 

8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

S pomočjo intervjujev smo prišli do ugotovitev, da je vpliv kohezijske politike pozitiven, saj 

se Rome izobražuje s pomočjo romskega pomočnika, večnamenskih centrov, obšolskih 

dejavnosti in vključevanjem otrok v predšolske dejavnosti. Vendar je poudarjeno, da vplivi 

niso odvisni le od projekta samega, temveč tudi od zunanjih dejavnikov, kot so socialne 

okoliščine v katerih otroci živijo, od šolskega sistema, lokalnega okolja, kar je zelo različno 

od regij kjer se otrok nahaja. Oseba pove, da je osnovni cilj projekta »Skupaj za znanje« 

usmerjen v zagotavljanje različnih oblik pomoči romskih otrokom in njihovim staršem pri 

vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven 

šolskih prostorov, pri tem pa izhaja iz osnovnih načel in ciljev Strategije vzgoje in 
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izobraževanja Romov v RS. Druga oseba pravi, da projekt poleg vsebinske pokritosti projekt 

pomembno prispeva k dvigu interesa in motivacije za dokončanje osnovne šole oziroma 

nadaljevanje šolanja. Ugotovimo lahko, da ravno zaradi vključevanja različnih aktivnosti 

projekt dosega pomembne premike, vendar je odvisen tudi od drugih resorjev, ki se ukvarjajo 

z ostalimi področji, kot je zdravje, infrastruktura, družina in delo. 

 

Glede na tako visoko dosežene rezultate/kazalnike projekta, ki smo jih prikazali v teoretičnem 

delu vključenosti Romskih otrok v šolski sistem, me je zanimalo, zakaj potemtakem to še ni 

sistemska rešitev. Dobili smo odgovore, da pravi kadri pred leti še niso bili dovolj dobro 

izobraženi, da bi jim lahko dodelili naziv delovnega mesta, kar naj ne bi bila težava ob 

zaključku projekta. Izprašani se ne strinjajo, da je politična volja pozitivna, saj po mnenju 

prvega sistematizacija ne dobiva zadostne politične podpore, drugi pa meni, da je politične 

volje dovolj. Razlog za takšno mnenje bi lahko bila nezadostna oz. neustrezna komunikacija s 

pristojnimi, ki te politike vodijo. Oseba iz javnega zavoda trdi, da se bo s postopki za 

sistematizacijo delovnega mesta romski pomočnik začelo ob pridobitvi zadostne izobrazbe. 

Država je izkoristila možnost financiranja iz kohezijske politike, ker je problem izobraževanja 

Romov kompleksen in presega zgolj šolske institucije, ampak je povezan z delom s starši, z 

lokalno skupnostjo, romskih naseljem. Iz intervjujev lahko ugotovimo, da se aktivnosti 

financirajo projektno, da vsi računajo na uspeh projekta, ki bo lahko naredil premike naprej 

brez konstantnega financiranja. Zelo oprijemljiv uspeh je precejšnja zaposlitev Romov v teh 

projektih in višanje izobrazbene strukture Romov. 

 

Vsi anketirani se strinjajo, da je najpomembnejši dejavnik uspešnosti Romov v šoli okolje, iz 

katerega otroci izhajajo, saj če je slednje uspešno, bodo uspešni tudi Romi. Intervjuvani pravi, 

da težave povzročajo otroci iz romskih naselij, ki delujejo kot zaprte skupnosti ali izoliranih 

naselij, saj je v teh skupnostih zelo nizek socialni in kulturni kapital. Otroci tako težko črpajo 

tista znanja, ki jih otroci iz drugačnih okolji že prinesejo s seboj v šolo. Vodja službe v javni 

upravi dodaja, da če je okolje spodbudno, bodo Romi uspešni, zaključili bodo šolanje, iskali 

možnost da se zaposlijo. Če mu okolica daje sporočila, da ni smisla, da pridobi znanje in 

izobrazbo, saj če je bolje, da je brezposeln z otroki doma, ker bo dobil tako več finančnih 

dodatkov, potem so šolski delavci postavljeni pred hudo oviro. Prepričana je, da se v romskih 

naseljih srečujejo z različnimi ljudmi, ki jih motivirajo in jim predstavljajo drugačno življenje, 

se kot otroci socializirajo, naučijo slovenskega jezika ob spoštovanju romske kulture in jezika. 
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Poudari še, da mora otrok imeti streho nad glavo in pitno vodo. Imeti mora oblačila in hrano, 

živeti mora v higiensko primernih prostorih, kjer je mnogokrat v Sloveniji še problem. 

 

Poudarili so pomembnost predhodne vključenosti v programe predšolske vzgoje, znanja 

slovenskega jezika, učinkovitega sistema podpornih aktivnosti na šoli ter podpore in 

motivacije s strani staršev. 

 

Problemi so z otroci, ki živijo v romskih naseljih, ki delujejo kot zaprte skupnosti, ali v 

romskih naseljih, ki so izolirana, saj v tej skupnostih zelo nizek socialni in kulturni kapital, 

starši imajo nizko izobrazbo, na splošno v skupnostih nimajo veliko izobraženih ljudi, tako da 

otroci težko iz svojega okolja črpajo tista znanja, ki jih otroci iz drugačnih okoljih že 

prinesejo s seboj v šolo. 

 

Vsem smo nato postavili vprašanje, kateri naj bi bili dejavniki neuspešnosti romskih otrok v 

vzgoji in izobraževanju, kjer vsi intervjuvani mnenja, da so povezani z dejavniki uspeha in da 

se med seboj ne izključujejo. S tem vprašanjem smo želeli prikazati, kako pomembno je 

medresorsko sodelovanje. Lahko sklepamo, da se večje premike lahko doseže le skupaj. 

 

Zanimalo nas je, kako to, da je verjetnost, da je romski otrok usmerjen v izobraževanje za 

otroke s posebnimi potrebami bistveno večja, kot za otroka večinske skupnosti. Izkazalo se je, 

da se dve osebi na to področje ne spoznata dovolj. Sicer pravi, da te otroci imajo zaostanke v 

znanju, vendar ne pozna postopka vključevanja v posebne potrebe. Vodja pravi, da je 

pomemben faktor poznavanje slovenskega jezika. Če ga otroci ne znajo, bi ga morali testirati 

v njemu znanem jeziku. 

 

Ker je problem izobraževanja Romov kompleksen, nas je zanimalo mnenje o medresorske 

povezovanju z drugimi organizacijami. Vsi se pravijo, da je to ključno. Resor izobraževanja je 

na področju dela z Romi zelo aktiven. Ima svojo strategijo, veliko ukrepov in dejansko je to 

eno izmed področji, ki je zelo urejeno. Oseba iz javnega zavoda pravi, da je veliko stvari, 

kako je s socialno situacijo posameznih otrok teh družin, odvisnih od angažmaja resorja 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in kako je z bivalnimi pogoji, ki jih te otroci 

imajo, odvisno do infrastrukturnega resorja. Gre za kompleksno zgodbo, ki se ne bo razrešila, 

če ne bodo vsi resorji opravili svojega dela. Na projektu »Skupaj do znanja« smo še vedno pri 
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izvajanju vsebin, še vedno ni sistemske rešitve, da bi se romska naselja potegnila iz situacije, 

v kateri so. Mnenje osebe zaposlene na projektu je, da bi lahko bilo več povezovanja na 

nacionalnem nivoju, in sicer z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. Vodja službe v 

javni upravi poudarja, da je izobraževanje pri obravnavanju Romov naredilo pomemben 

premik naprej, saj to priznavajo tudi mednarodne institucije, ki državo preverjajo preko 

mehanizmov človekovih pravic. Nadaljuje da, MIZŠ pozdravlja skupni projekt večnamenskih 

centrov z MDDSZ, ki bo zaživel in bil uspešen le, če bodo vsi resorji opravili vse, kar je 

potrebno. Poudarja, da bi k sodelovanju bilo potrebno še bolj pozivati Urad vlade za 

narodnosti, ki prvenstveno skrbi za Rome, saj večinoma naloge deli, namesto da bi bolj 

aktivno posegel v medsebojno sodelovanje resorjev in bil bolj aktiven. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

 

Izkazalo se je, da je za preprečevanje zgodnjega osipa potrebnih več ukrepov med samim 

šolanjem. Z uvedbo romskega pomočnika, ki otrokom pomaga prebroditi čustvene in 

jezikovne ovire, lahko otrok olajšamo vključevanje in zmanjšujemo zgodnji osip. Romski 

pomočnik predstavlja nekakšen most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo. 

Financiranje romskega pomočnika je zagotovljeno do leta 2021. Zato bomo hipotezo 1, in 

sicer: »Čeprav država sprejema različne dokumente in iz njih izhajajoče ukrepe za boljšo 

vključenost Romov v izobraževanje, sklepamo, da je uspešnost Romov nižja, vendar se je ne 

da dokazati, ker ni možno zbiranje podatkov o uspešnosti po nacionalni/etični pripadnosti,« 

sprejeli. Menimo, da je treba zagotoviti kontinuiteto v izvajanju uspešnih programov in 

projektov, ki so za zdaj odvisni zlasti od uspešnega kandidiranja na razpisih in ne od 

sistemske podpore. Strategija bi morala biti osvežena in začrtana dolgoročno. Treba je 

poiskati sistemske rešitve na nacionalni ravni. Vse že načrtovane operativne rešitve bi bilo 

potrebno upoštevati kot izhodišče pri uveljavitvi v sistem in bi jih lahko evalvirali vsako leto 

na državni ravni ali jih vpeljali v posodobljeno strategijo. Poudarjamo nujnost vključevanja 

romske populacije v pisanje spodbud, saj bi s tem dali večjo moč romski skupnosti, da sama 

poskrbi za svojo usodo. Kohezijska politika sicer pozitivno vpliva na vključevanje romskih 

otrok v izobraževalni sistem in rezultati kažejo, da je uspeh dovolj visok, da bi se splačalo 

projekt po zaključku vpeljati v sistem. 

 

Izboljšanje položaja Romov v Evropi sodi med prednostne naloge uresničevanja programov 

socialne kohezije. Rome se na podlagi številnih študij in poročila smatra za izrazito socialno 

ogrožene marginalne skupine. Zato naj bodo ukrepi usmerjeni v točno določen cilj, hkrati pa 

se mora dogajati stalna analiza stanja. Ključni za izvajanje ukrepov so večnamenski centri, saj 

pod eno streho združujejo več ukrepov. 

 

Drugo hipotezo, in sicer: »Okolje, iz katerega izhaja romski otrok, je ključen dejavnik za 

uspešnost pri pridobivanju ključnih kompetenc vzgoje in izobraževanja,« bomo sprejeli. 

 

Romski pomočniki se nam tako zdijo ključni za delo v šoli, saj so most med romskimi starši 

in šolo ter naseljem, v katerem otroci bivajo. To pa je pomembno za odpiranje romskega 
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naselja. Projekt bi se dalo nadgraditi z aktivnostmi, ki bi k temu pripomogle. Menimo, da 

romski otroci na romskega pomočnika na nek način lahko gledajo kot na vzornika, da lahko 

uspejo. 

 

Pomembno je, da učno pomoč nudijo tudi izobraženi Romi (tisti, ki so končali ali končujejo 

pedagoške študijske programe). Na ta način je bil dosežen še drug učinek, in sicer da so mladi 

izobraženi Romi dobili zaposlitev. Tako aktivnosti prispevajo k preprečevanju zdrsa v 

revščino oziroma socialno izključenost in celostno obravnavajo problematiko vključevanja 

Romov v lokalno skupnost, kar bo prispevalo k opolnomočenju in povečanju socialnih in 

kulturnih kompetenc, s tem pa se bo povečal tudi delež te ranljive skupine, ki bo ob zaključku 

programov vključena v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje 

kvalifikacij ali v zaposlitev. 

 

Tretjo hipotezo, in sicer da je za dvig učne uspešnosti potrebno medresorsko povezovanje 

tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni, ki ga je danes premalo, lahko sprejmemo. 

 

Menimo, da je še vedno premalo prizadevanja za sodelovanje z ostalimi resorji. Urad za 

narodnosti bi moral stremeti k večjemu sodelovanju pri medsebojnem delu in ne le k dajanju 

določenih nalog. Dejstvo je, da lahko nek resor, kot je izobraževanje, opravi za Rome le del 

potrebnih ukrepov, za druge morajo poskrbeti ostali resorji, saj je izziv Romov celosten in 

kompleksen. Povezovanje resorjev bo nujno, saj se le skupaj lahko doseže večje premike. 

 

Kot lahko zaznamo skozi celotno nalogo, se premiki dogajajo zelo počasi, vendar je 

pomembno, da sodelujoči ne izgubijo volje do doseganja ciljev. 
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