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I. Uvod 
 

1. Opredelitev pojmov socialni in kulturni kapital 
 

Pojem socialni kapital1 je vstopil v družboslovni besednjak relativno pozno, v 90. letih 

prejšnjega stoletja. Branje del, ki se v naslovu kitijo s pojmi socialni kapital, človeški 

kapital in socialna omrežja razkrije bogato pestrost vsebin navedenih pojmov.  

 

Pojem socialni kapital nima enotne in splošno sprejete opredelitve. Razprave o 

obravnavanih pojmih se običajno pričnejo pri prikazu zamišljenih vsebin pojmov, kot 

jih je predstavil »oče« obravnavanih pojmov P. Bourdieu (Bourdieu 1986).2 

Bourdieu (1986) govori o treh temeljnih pojavnih oblikah kapitala: o ekonomskem 

kapitalu, ki ga je mogoče hitro spremeniti v denarno obliko oziroma lastniško 

pravico, o kulturnem kapitalu, ki ga je pod določenimi pogoji mogoče spremeniti v 

ekonomski kapital in se lahko izkazuje v obliki izobrazbenih kvalifikacij, in 

nenazadnje o socialnem kapitalu, ki vključuje »družbene vezi, stike in odnose« ter 

se ga prav tako lahko pod določenimi pogoji spremeni v ekonomski kapital. Socialni 

kapital Bourdieu opredeli kot skupek dejanskih ali potencialnih virov, ki so združeni 

v mrežo bolj ali manj institucionaliziranih odnosov, poznanstev, ali z drugimi 

besedami, s članstvom v skupinah. Posameznikov socialni kapital se lahko 

opredeljuje z velikostjo socialnega omrežja, vsoto kumuliranih virov (kulturnih in 

ekonomskih) in s tem, kako uspešno lahko posameznik z njimi upravlja (Bourdieu 

1986). Z drugimi besedami, Bourdieu socialni kapital opredeli kot količino 

(številčnost) in pomembnost stikov, s katerimi si posameznik lahko izboljša svoj 

družbeni položaj. Teoretika, katerih opredelitvi socialnega kapitala sta med bolj 

razširjenimi v slovenskem prostoru, sta še Putnam (1995),3 ki opredeljuje socialni 

kapital v organizaciji kot mrežo, stopnjo zaupanja in norme, ki utrjujejo koordinacijo 

                                                            
1 Klasiki razmišljanj o socialnem kapitalu so: Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam in Jane 
Jacobs. V slovenskem okolju pa je razprave o pojmu socialni kapital mogoče najti v delih Hajdeje Iglič, 
Franeta Adama, Boruta Rončevića, Mateja Makaroviča. 
2 Bourdieu, Pierre (1986) »The Forms of Capital.« V John G. Richardson (ur.) Handbook of Theory 
and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press: 241–258. 
3  Putnam, Robert D. (1995) »Bowling Alone: America’s Declining Social Capital.« The Journal of 
Democracy 6(1): 65–78. 



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

 

6 

in sodelovanje zaradi obojestranskih koristi, ter Coleman (1988, 1990),4 ki socialni 

kapital razume nekoliko manj zamejeno, in sicer kot socialni strukturni resurs, ki za 

posameznika pomeni neko dodano vrednost, in ob tem identificira šest oblik 

socialnega kapitala: obveznosti in pričakovanja, potencial informacij, norme in 

sankcije, povezavo z avtoriteto, družbene organizacije in organiziranost z 

namenom. Coleman opredeljuje socialni kapital predvsem z njegovimi funkcijami. 

Če povzamemo zgoraj povedano, socialni kapital ni značilnost posameznika (na tak 

način kot na primer človeški kapital), temveč se navezuje na odnose in omrežja 

med družbenimi akterji in je kot tak neločljiv del strukture ter kakovosti socialnega 

omrežja. Pojavlja se v različnih oblikah, vse pa imajo dva skupna elementa: 1) 

socialni kapital se odraža kot aspekt socialnih (družbenih) struktur in 2) akterji 

uporabljajo socialni kapital kot sredstvo za dosego svojih ciljev.5 

 

Pojem socialnega kapitala bo gotovo še desetletja predmet dodelovanja, 

dopolnjevanja in refediniranja, če sklepamo po vsebini vabila Slovenskega 

sociološkega društva na letno srečanje leta 2006. V vabilu so med drugim zapisali, 

da je pojem socialnega kapitala »izredno raznolik koncept na konceptualni ravni kot 

tudi v pogledu operacionalizacije« in povabili k sodelovanju vse prispevke, ki 

pristopajo k tematiki »skozi proučevanje egocentričnih in opornih omrežij, 

medosebnih odnosov, stališč o zaupanju in strpnosti do drugih, institucionalnem 

zaupanju in vzorcih sodelovanja v civilnodružbenih in političnih organizacijah ravni«.6 

 

Poleg pojma socialni kapital bosta predmet projektne obravnave tudi pojma človeški 

in kulturni kapital. Določanje vsebine omenjenih pojmov prinaša vsaj toliko pasti in 

težav, kolikor smo jih spoznali pri osvetljevanju pojma socialni kapital. Nabor 

interpretacij je pester in vsebinsko bogat. Za potrebe projekta bomo človeški kapital 

pojmovali kot zbir demografskih značilnosti in zdravja posameznika, »kulturni 

kapital pa se nanaša na posedovanje znanja, veščin, poznavanje norm in vrednot 

                                                            
4 Coleman, James (1988) »Social Capital in the Creation of Human Capital.« American Journal of 
Sociology 94 (priloga): 95–120; Coleman, James (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge: 
Mass. Belknap Press of Harvard University Press. 
5 Medvešek, Mojca, Sara Brezigar in Romana Bešter (2008) »Položaj priseljencev in njihovih 
potomcev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji.« Razprave in gradivo 58: 45–46. 
6 Korošec, Valerija (2008) Socialni in kulturni kapital kot dejavnika razlik v uspešnosti na trgu dela med 
staroselci, priseljenci in potomci priseljencev. Zbirka Delovni zvezki UMAR 17(12): 3. Ljubljana: Urad 
RS za makroekonomske analize in razvoj. 
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ter stopnjo motivacije posameznika«. Bourdieu (1986: 47–51) kulturni kapital 

obravnava v treh pojavnih oblikah, prvo imenuje 'utelešena' (embodied) oblika 

kulturnega kapitala in jo razume kot vse vrednote, tradicije, vzgojo in omiko, ki jih 

posameznik ponotranji v procesu socializacije, in sicer večinoma v krogu družine. 

Sem vključuje tudi jezikovni kapital v smislu znanja jezika. Drugo pojavno obliko 

imenuje materializirana oblika kulturnega kapitala, s čimer razume skupek vseh 

kulturnih dobrin, na primer umetniška dela, dragocene zbirke, itd., ki jih posameznik 

poseduje. Tretja, institucionalizirana oblika kulturnega kapitala pa se izraža z 

doseženo stopnjo izobrazbe. V raziskavah je kulturni kapital običajno merjen s 

kazalniki, kot so izobrazba, izkušnje na trgu dela oziroma posedovanje veščin. Pri 

tem je treba določena znanja in veščine posameznika vezati na konkretno okolje 

oziroma družbeni kontekst, v katerem so bile pridobljene, saj, kot ugotavljata Kanas 

in Tubergen (2006: 7),7 te niso vedno neposredno premakljive čez meje etničnega, 

nacionalnega konteksta. Na podlagi povedanega je očitno, da sta v primerjavi s 

finančnim in tudi človeškim kapitalom zlasti socialni in kulturni kapital teže 

»otipljiva« in tudi teže merljiva«.8 

 

Morda nam pri določanju vsebine pojma kulturni kapital lahko priskočijo na pomoč 

znanja iz drugih strokovnih okolij? V kolikšni meri si lahko pri določanju vsebine 

pojma kulturni kapital pomagamo z definicijo pojma kultura?  

 

Brskanje po strokovni literaturi ni posebej spodbudno. Z določanjem vsebine pojma 

kultura so namreč precejšnje težave. Aleksandra Pleško je v prispevku z naslovom 

Od mozaika do mavrične reke kultur in naprej: Unescova definicija kulture, zapisala 

naslednje: »Pri razmišljanju o opredelitvah in pomenih termina kultura ne morem 

mimo Kröberja in Kluckhohna, ki sta leta 1952 naštela več kot 160 opredelitev 

kulture in jih razvrstila v šest osnovnih skupin s sedmo skupino nepopolnih definicij.  

                                                            
7  Kanas, Agnieszka in Frank van Tubergen (2006) »The Impact of Human and Social Capital on 
Immigrants’ Employment and Occupational Status.« Department of Sociology, Utrecht University, 
(http://www.ercomer.eu/downloads/kanasvantubergen06.doc). 
8 Medvešek, Brezigar in Bešter, »Položaj …«, 46. 
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Če na kratko orišem njuno klasifikacijo: 

1. opisne razlage kulture, ki skušajo našteti ključne elemente, ki sestavljajo 

kompleksno celoto, ki jo imenujemo kultura; gre za nizanje elementov, 

najpogosteje pod vplivom Tylorjeve definicije (Tylor, Dixon, Benedict, Burkitt ...); 

2. poudarjanje zgodovinske razsežnosti kulture v smislu, da posameznik kulturo 

prejme kot neke vrste družbeno dediščino ali tradicijo (Park in Burgess, 

Sapir, Tozzer, Myres, Bose ...); 

3. normativne razlage kulture, ki kulturo pojmujejo kot nabor domnev o 

vrednotah in vedenju (Wissler, Bogardus, Klineberg ...); 

4. psihološke razlage kulture, ki proučujejo vlogo kulture v psihološkem življenju 

posameznikov in skupin (ustvarjanje občutka varnosti, urejenosti, 

pripadanja), podskupine se osredotočajo na (i) kulturo kot orodje 

prilagajanja, (ii) učenje, (iii) navade, najdemo pa tudi (iv) popolnoma 

psihološke definicije (Small, Dawson, Keller ...); 

5. strukturne razlage kulture, ki vidijo kulturo kot soodvisni sistem naučenih 

vzorcev ravnanja, ki sestavljajo kulturno specifične družbene institucije 

(Willey, Dollard, Redfield, Ogburn in Nimkoff ...); 

6. genetske razlage kulture, ki postavljajo poudarek na videnje kulture kot 

človeškega proizvoda, kar so (smo) ljudje sami ustvarili (Groves, Wilky, 

Folsom, Winston ...). (po Kröber in Klukhohn 1952: 77–143).«9 

 

Projekt z naslovom »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo 

predstavniki romske narodne skupnosti« ne sodi v zbirko temeljnih raziskovalnih 

projektov. Projekt ima še največ skupnega z aplikativnim projektom. Zapis dilem, ki 

jih srečamo pri razpravah o obravnavanih pojmih, rabi kot opozorilo bralcu, da je 

izbor vsebine posameznega pojma prilagojen namenu projekta.  

                                                            
9 Pleško, Aleksandra, Od mozaika do mavrične reke kultur in naprej: Unescova definicija kulture 
(http://www.kula.si/CasopisKula/teksti/druga_stevilka/pdf%20verzije/plesko_od_mozaika_do_mavricne
.pdf, 22. 6. 2010). 
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Za potrebe projekta z naslovom »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 

kjer živijo predstavniki romske skupnosti« so posamezni pojmi opredeljeni takole: 

 

1. Socialni kapital – vključenost posameznikov (v našem primeru pripadnikov 

romske skupnosti) v družbene vezi in omrežja znotraj »romskih« naselij ter 

njihova vključenost v družbeno dogajanje v širšem okolju. Socialni kapital je 

treba obravnavati tudi z drugega zornega kota; kot pripravljenost pripadnikov 

večinskega naroda za vzpostavljanje vezi s pripadniki romskega naroda; 

 

2. Človeški kapital se nanaša na izobrazbo, znanje in kompetence 

posameznika; dvig človeškega kapitala bomo spremljali na podlagi dviga 

izobrazbene ravni pripadnikov romske narodne skupnosti;  

 

3. Kulturni kapital – obravnava kulture in etničnosti (tradicije, jezika, itd.) ter 

koncept kulturne entropije (razpad notranjih kulturnih meja). 

 

Sinergijski učinki vseh treh oblik kapitala so pomemben element razvoja človeških 

virov10 in tako pomemben vir razvojne uspešnosti romske skupnosti v Sloveniji. Oba 

razvojna stebra, človeški viri in razvojna uspešnost, morata voditi k preseganju 

začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske narodne manjšine iz 

slovenske družbe. 

 

2. Kako do višjega socialnega in kulturnega kapitala? 

 

Projekt govori o dvigu socialnega in kulturnega kapitala. Če bi želeli empirično izmeriti 

dvig obeh kategorij med pripadniki romske skupnosti ob koncu projekta, bi morali 

poznati obseg, globino in širino posameznih segmentov kulturnega in socialnega 

kapitala. Za izvedbo takšnega popisa nimamo na razpolago ne finančnih ne kadrovskih 

potencialov. Izsledki mnogih raziskav govorijo o nizki stopnji izobrazbe, brezposelnosti 

in zamejenih stikih romskega prebivalstva z večinskim prebivalstvom. V okviru projekta 

                                                            
10 Glej o tem podrobneje: Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 
Ljubljana, 16. 2. 2007 (http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-
200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf 22. 6. 2010).  
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bomo prispevali k dvigu socialnega in kulturnega kapitala tako, da bomo ohranili in 

nadgradili vse tiste programe, ki so v preteklih letih obrodili sadove na področju 

izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine in romskega jezika. Dodali pa bomo še 

nekaj novih, inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja, ki bodo 

doprinesli k dvigu izobrazbene ravni romskega prebivalstva. Proces izobraževanja 

povečuje socialno mrežo, široka socialna mreža (družbene vezi in omrežja) pa 

omogoča integracijo pripadnikov romske skupnosti v širšo družbo. 

 

Med programi, ki jih kaže ohraniti in nadgraditi, je treba omeniti zlasti dva: 

 
1. Program »Romski pomočnik«, ki ga financira MŠŠ.  

Program »Romski pomočnik« izvaja Zveza Romov Slovenije. Program daje pozitivne 

rezultate pri inkluziji romskih otrok v šolsko okolje. Zato je potrebno nadaljevanje 

izvajanja programa, kljub temu da tovrstne aktivnosti v razpisanem projektu nimajo 

prioritetnega pomena. Postaviti pa kaže pogoj: zaposlitev želimo omogočiti tistim že 

delujočim romskim pomočnikom, ki imajo peto stopnjo izobrazbe in se želijo tudi 

dodatno izobraževati. To pomeni, da bi se morali vpisati na enega izmed univerzitetnih 

programov.  

 
Takšna usmeritev sledi smernicam, zapisanim v Strategiji vzgoje in izobraževanja 

Romov v Republiki Sloveniji. Projekt »Romski pomočnik« se mora ohraniti, da bodo 

lahko nudili učno pomoč tako v šoli kot doma v naselju, pa bi bilo treba ohraniti 

izobrazbeno raven romskih pomočnikov ter izboljšati njihove pedagoške veščine.  

 
2. Program javnih del z naslovom »Pomoč Romom pri socializaciji«, ki ga 

financira MDDSZ. 

Program se izvaja skladno s pogodbo o izvajanju aktivnosti pri izvajalcu aktivnosti 

osnovni šoli oz. vrtcu. Romski pomočniki nudijo pomoč romskih učencem pri 

opravljanju šolskih opravil, spremljajo učenca pri preostalih šolskih aktivnostih, 

opravljajo razgovore s starši, nudijo pomoč pri domačih nalogah in sodelujejo pri 

aktivnostih v podaljšanem bivanju. 

 
Obstoječim programom pa bomo dodali še nekaj novih, inovativnih pristopov za dvig 

socialnega in kulturnega kapitala romskih otrok. Med temi pristopi poudarjamo zlasti tri: 
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1. Vključitev romskih intelektualcev v pripravo, izvedbo, nadzor in evalvacijo 

celotnega projekta. Konzorcijski partner v projektu je Romski akademski klub (RAK), ki 

bo izvedel skoraj 40 odstotkov vseh aktivnosti. Romi (RAK) se bodo v okviru projekta 

izpopolnili na področju projektnega menedžmenta, pridobili si bodo izkušnjo 

konzorcijskega partnerja na projektu Evropskega socialnega sklada (ESS), kar bo 

pomembno pripomoglo k odpravljanju kolonialnih praks, po katerih pretežni del priprav 

prijav projektov, njihovo izvajanje in kontrolo izvajajo »civilne« vrste. Upravljalsko 

znanje, pridobljeno v okviru tega projekta, bo omogočilo Romom, da v prihodnosti sami 

pripravljajo projekte in jih sami vodijo. Le tako bo pretežni del finančne pogače, ki je 

Romom namenjena v okviru mnogih nacionalnih in mednarodnih projektov, tudi 

dejansko prišel v roke romski populaciji. 

 

2. Ustanovili bomo dva »Romska izobraževalna inkubatorja« (R.I.I.), ki bosta 

predstavljala osrednji produktni okvir projekta, in sicer: R.I.I. Prekmurje in R.I.I. Bela 

krajina. Prekmurski romski izobraževalni inkubator bo imel svoje prostore v Vanči vasi, 

Belokranjski romski izobraževalni inkubator pa v Črnomlju. Romski izobraževalni 

inkubator je prostor, v katerem se bodo odvijale različne aktivnosti, kot tudi zastavljeni 

program dejavnosti: učna pomoč, interesne dejavnosti, kulturne aktivnosti, itd. Odprta 

bosta vsaj 12 ur dnevno, vodili pa ju bodo usposobljeni Romi. 

 

Romski izobraževalni inkubatorji (R.I.I.) so poleg Slovenskega romološkega inštituta 

ključni trajnostni produkti projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer 

živijo predstavniki romskega naroda«. Pričakujemo, da se bodo pripadniki romskega 

naroda, ki so sodelovali pri tvorbi projekta in bodo sodelovali pri njegovem izvajanju, 

ustrezno usposobili za samostojno delo v omenjenih inštitucijah. Dejavnost 

inkubatorjev bo temeljila na štirih temeljih:  

a. izobraževanje za demokratično državljanstvo, 

b. spodbujanje romskih učencev za nadaljevanje šolanja v srednjih šolah, 

c. spodbujanje romskih dijakov za šolanje na univerzitetni ravni in  

d. spodbujanje dialoga z večinskim prebivalstvom, s posebnim poudarkom na 

ustvarjanju različnih vezi z večinskim prebivalstvom, ki živi v najbližji soseščini z 

romskim prebivalstvom.  
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Ad a) Izobraževanje za demokratično državljanstvo. 

Različne oblike dela (predavanje, učne delavnice, seminarsko delo, itd.) bodo vodile k 

pridobivanju treh vrst kompetenc: kognitivne, emocionalne in družbene. Prof. François 

Audigier v delu Osnovni pojmi in ključne kompetence izobraževanja za demokratično 

državljanstvo« takole opisuje kognitivne, emocionalne in družbene kompetence:  

»Kognitivne kompetence lahko razdelimo v štiri družine: 

 kompetence pravne in politične narave: znanje, ki se nanaša na pravila 

kolektivnega življenja in demokratičnih načel za njihovo določanje, znanje, ki se 

nanaša na pooblastila v demokratični družbi na vseh ravneh političnega življenja; z 

drugimi besedami – znanje o demokratičnih državnih inštitucijah ter pravila, ki urejajo 

svobodo in dejanja, za kar je potrebno spoznanje, da so te inštitucije in svoboščine 

odgovornost vseh državljanov. Pravne kompetence so tako »orožje«, s katerim 

državljani lahko branijo svoje svoboščine, ščitijo posameznike in nasprotujejo zlorabam 

tistih, ki so na oblasti; 

 znanje o svetu okoli sebe je znanje, ki, podobno kot že navedeno znanje, implicira 

zgodovinsko razsežnost in kulturno razsežnost. Če hočemo sodelovati v javni razpravi 

in sprejemati veljavne odločitve o predlaganih izbirah v demokratični družbi, je nujno, 

da vemo, o čem se govori, poznati moramo teme, o katerih se razpravlja. Glede na 

številčnost področij teoretičnega in praktičnega znanja en sam človek ne more biti 

popolnoma usposobljen; to povzroča težave v zvezi z izbiro na področju 

izobraževanja, katere še zaostri začasna narava precejšnjega dela omenjenega 

znanja in potreba po tem, da se ljudi usposobi za sprejemanje njegove gibljivosti ter za 

odprtost za nove ideje. Sposobnost kritične analize družbe je tu ključnega pomena. 

Takšno poznavanje današnjega sveta vključuje tudi sposobnost predvidevanja – 

sposobnost, da gledamo na težave in rešitve dolgoročno ter da se izognemo 

kratkoročnim analizam. Vemo, vendar kot kaže, včasih pozabimo, da bodo imele 

mnoge od današnjih odločitev posledice jutri, pa naj gre znova za vzpostavljanje 

ravnotežja v prej naravnem življenjskem prostoru, ki je zdaj postal popolnoma 

»umeten«, zagotavljanje zadostne energije ali prehranjevalnih virov za prihodnje 

generacije ali pa za obravnavanje dolgoročnih učinkov investicij v jedrsko energijo ali 

genetske manipulacije, če navedem le nekaj primerov; 
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 zmožnosti proceduralne narave, za katere upamo, da so prenosljive in zato 

uporabne v različnih situacijah. Poleg različnih splošnih intelektualnih sposobnosti, na 

primer za analizo in sintezo, bomo poudarili dvoje zmožnosti, ki sta še zlasti pomembni 

za demokratično državljanstvo: sposobnost argumentiranja, ki se nanaša na razpravo, 

in sposobnost premisleka – sposobnost vnovičnega pregleda dejanj in argumentov v 

luči načel ter vrednot, povezanih s človekovimi pravicami, sposobnost premisleka o 

smeri in mejah možnih dejanj, o konfliktih vrednot in interesov, itd.; 

 poznavanje načel in vrednot v zvezi s človekovimi pravicami in z demokratičnim 

državljanstvom: ta načela in vrednote izvirajo predvsem iz utemeljenega konstrukta, 

vendar na globlji ravni zahtevajo koncept človeškega bitja, ki je zasnovan na svobodi in 

enakem dostojanstvu vsakega posameznika. Ta zadnja družina nas pripelje naravnost 

na drugo področje kompetenc: 

 Etične kompetence in izbira vrednot: posamezniki gradijo sebe in svoje odnose z 

drugimi skladno z določenimi pravili. Ta vedno prisotna etična razsežnost zajema 

afektivne in čustvene vidike. Nekateri ljudje verjamejo, da bi moralo biti sprejemanje 

vrednot človekovih pravic in demokracije samo proizvod racionalnega konstrukta, drugi 

pa menijo, da za sprejemanje ni dovolj, če ga le predpišemo. Afektivni in čustveni vidiki 

so vedno prisotni, ko nekdo kot posameznik stopa v odnos z drugimi in s svetom. 

Izobraževanje za demokratično izobraževanje zahteva tudi obdelavo teh vidikov. 

Državljanstva ne moremo reducirati na katalog pravic in dolžnosti, ampak pomeni 

članstvo v skupini ali v skupinah, kar na zelo globok način vnese v igro identitete. 

Posledično zahteva etični premik, ki vsebuje osebno in kolektivno čustveno 

razsežnost. Do teh številnih vrednot ne moremo priti brez dela in premisleka, 

osredinjene so na svobodo, enakost in solidarnost. Implicirajo priznavanje in 

spoštovanje sebe ter drugih, sposobnost poslušanja, premislek o nasilju v družbi, 

njegovem obvladovanju ter o reševanju konfliktov. Zahtevajo pozitivno sprejemanje 

razlik in raznolikosti ter zahtevajo, da drugim zaupamo. V zvezi s tem je treba preseči 

zelo ozek pojem strpnosti, potrebo, za katero se tako pogosto izdaja. Dejstvo je, da 

strpnost ni omejena na sprejemanje razlik, sprejemanje, ki je včasih brezbrižnost; 

zahteva, da se zavemo lastnih meja in da drugega sprejemamo kot zaupnika, sebi 

enakega člana človeštva; vsak posameznik potrebuje drugega, da se oblikuje kot 

človeški subjekt; to sklicevanje na vrednote je izjemno pomembno, da se prepreči 

inštrumentalizacija zakona; 
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 Zmožnosti za dejanja, včasih jih imenujemo tudi družbene kompetence: znanje, 

drže in vrednote dobijo pomen v vsakdanjem osebnem in družbenem življenju; 

utelešajo jih zmožnosti za dejanja, družbene kompetence, ki pomagajo osmisliti 

posameznikovo prisotnost v odnosu do drugih in sveta. Gre za izboljševanje človekove 

kompetence prevzemanja pobude ter sprejemanja odgovornosti v družbi. Spet je 

nemogoče sestaviti izčrpen seznam; vseeno pa si oglejmo nekatere od teh pogosto 

omenjenih kompetenc: 

– kompetenca živeti z drugimi, kompetentno sodelovati, oblikovati in uveljavljati 

skupne projekte, sprejemati odgovornosti: v širšem smislu ta zmožnost prispeva 

k interkulturnosti, še zlasti znanje več jezikov. Jeziki tu niso zgolj sredstvo 

občevanja z drugimi posamezniki, ampak predvsem dostop do drugih oblik 

mišljenja in načinov razumevanja, do drugih kultur. Interkulturnost ni omejena 

na jezikovno razsežnost, ampak vključuje vse vidike kultur skupaj z zgodovino; 

– kompetenca reševanja konfliktov skladno z načeli demokratičnega prava, še 

zlasti z dvema temeljnima načeloma: posredovanje tretje osebe, ki ni vpletena v 

konflikt, in odprta razprava, v kateri se posluša stranki v sporu ter skuša 

ugotoviti resnico. Konflikte lahko rešujemo s posredovanjem, ki je namenjeno 

doseganju sporazuma med strankama, ali pa po sodniških načelih, kjer 

odločitev sprejme tretja oseba na podlagi zakonov in predpisov, ki so bili sprejeti 

pred konfliktom; 

– kompetenca udeleževanja javnih razprav, zmožnost argumentiranja in 

izbiranja v resničnem življenju. Te kompetence bi lahko predstavili v obliki 

trikotnika. Povezave bi slikovno predstavili tako, da bi bile v treh kotih besede 

»kognitivno«, »afektivno in vrednote« ter »družbeno«. Nobena kategorija ne 

izključuje drugih, v vsaki situaciji so omenjene kategorije medsebojno odvisne; 

so tri razsežnosti posameznikove prisotnosti v odnosu do drugih in sveta. Tako 

na primer mirno reševanje konfliktov implicira poznavanje demokratičnih načel, 

po katerih se organizira takšno reševanje, osebno držo, ki vključuje nadzor nad 

lastno nasilnostjo, odločitev, da zakona ne bomo vzeli v svoje roke ter zmožnost 

za dejanja v zvezi z razpravo. Večina tako klasificiranih kompetenc se nanaša 

tudi na drugi dve področji. Argumentacija in razprava na primer zahtevata 

poznavanje teme, o kateri se razpravlja, zmožnost poslušanja drugega in 

priznavanje njegovega mnenja kot tudi uporabo teh zmožnosti v natančno 



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

 

15 

določeni situaciji, v kateri se znajdejo ljudje. Ne obstaja nobeno drugo učinkovito 

državljanstvo kot tisto, ki se izvaja v dejanjih in z dejanji posameznika; po drugi 

strani pa so prav tako pomembni poznavanje in premislek o svojih dejanjih ter 

njihov družbeni, osebni, praktični ter etični pomen. Glede na merila 

usposabljanja in izobraževanja mora biti poudarek na najšibkejši razsežnosti. 

Dodatna prednost tovrstnega konstrukta je, da predstavlja orodje, ki nam je v 

pomoč pri vrednotenju in preusmerjanju praks.«11 

 

Ad b) Spodbujanje romskih učencev za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah. 

Izgradnja »romske izobrazbene piramide« napreduje le počasi. Prehod iz osnovne 

šole v srednjo šolo je številčno omejen in selektiven. Člani Romskega izobraževalnega 

inkubatorja bodo romskim učencem z različnimi oblikami individualnega dela prikazali 

pomen srednješolskega izobraževanja, tako izobraževanja za različne poklice kot 

izobraževanja, ki jim odpira pot na univerzitetni študij. 

 

Ad c) Spodbujanje romskih dijakov za študij na univerzitetni ravni. 

Brez visoko izobraženih posameznikov ni inteligence, ki je oblikovalka narodov. Brez 

inteligence bodo Romi skupnost v večni fazi adolescence. Romske dijake bodo 

seznanjali s štipendijsko politiko, nastanitvijo v mestu študija, s potekom študija ter 

nudenjem pomoči v primeru, ko študenti naletijo na raznovrstne težave. 

 

Ad d) Spodbujanje dialoga z večinskim prebivalstvom. 

Ustvarjanje različnih vezi z večinskim prebivalstvom nasploh ter zlasti dialoga z 

večinskim prebivalstvom, ki živi v najbližji soseščini z romskim prebivalstvom, je 

pomembna oblika socialnega kapitala.  

 

Romski izobraževalni inkubatorji so namenjeni izobraževalno/vzgojno aplikativnemu 

delu in so zato locirani v okolja, kjer živijo pripadniki romskega naroda. Romski 

izobraževalni inkubator bomo najprej ustanovili v Vanči vasi in Črnomlju. V omenjenih 

okoljih je na razpolago ustrezna bivanjska in kadrovska infrastruktura. V nekaterih 

                                                            
11 Audigier, François (2002) Osnovni pojmi in ključne kompetence izobraževanja za demokratično 
državljanstvo / François Audigier; [prevajalec Primož Trobevšek]. Ljubljana: Informacijsko 
dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK: i2, Zbirka Slovenija in Svet Evrope; št. 23 (Zbirka 
Civitas / i2): 20–21. 
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drugih naseljih, kjer že delujejo organizacije civilne družbe ali v njih delujejo druge 

organizacije (npr. Center za socialno delo), pa bomo ustvariti sinergijske programe za 

dvig socialnega in kulturnega kapitala. V Novem mestu bo Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela skupaj z nami razvijalo in izvajalo program v Šmihelu in Brezju, v 

občini Trebnje pa bomo skupni program oblikovali s Centrom za socialno delo. 

 

3. Slovenski romološki inštitut 

Slovenski romološki inštitut bo multidisciplinarni javni raziskovalni zavod. Pri svojem 

delu se bo povezoval z visokošolskimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Program 

inštituta se izvaja kot javno službo. Menimo, da je raziskovanje romske problematike 

za Slovenijo tako pomembno področje, da obstaja državni interes za dolgoročno 

raziskovanje omenjenega področja.  

 

Javni raziskovalni zavod Slovenski romološki inštitut ustanovi Republika 

Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike 

Slovenije. K soustanoviteljstvu kaže povabiti tudi zainteresirane znanstvene in 

izobraževalne ustanove. 

 

Dejavnosti Slovenskega romološkega inštituta bi bile, v skladu z Uredbo o uvedbi in 

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (UL RS, 2/2002), naslednje: 

K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, 

K/73.202 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, 

M/80.301 Višje strokovno izobraževanje, 

M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje, 

M/80.303 Univerzitetno izobraževanje, 

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n., 

DE/22.11 Izdajanje knjig, 

DE/22.13 Izdajanje revij in periodike, 

O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov. 

  

Slovenski romološki inštitut bo multidisciplinarni javni raziskovalni zavod. Pri svojem 

delu se mora povezovati z visokošolskimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Program 

inštituta se izvaja kot javno službo. Menimo, da je področje raziskovanja romskih 
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tematik za Slovenijo tako pomembno, da mora obstajati državni interes, da se to 

področje dolgoročno raziskuje.  

 

Če so Romski izobraževalni inkubatorji namenjeni izobraževalno/vzgojno 

aplikativnemu delu in so zato locirani v okolja, kjer živijo pripadniki romskega naroda, 

pa mora biti Slovenski romološki inštitut kot del akademske sfere lociran v Ljubljani. 

Njegova umestitev v Ljubljano je pomembna tudi zato, da se izloči iz dnevnega, 

operativnega dogajanja. Vsaj 75 odstotkov zaposlenih mora prihajati in vrst romskega 

naroda. 

 

Slovenski romološki inštitut bo opravljal naslednje dejavnosti: 

- temeljno, ciljno in aplikativno raziskovanje ter razvojne študije, 

- ekspertize in strokovna mnenja,  

- informacijsko, dokumentacijsko in arhivsko ter knjižnično dejavnost,  

- publicistično in izobraževalno dejavnost, 

- strokovno svetovanje,  

- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,  

- skrbi za razvoj delovanje infrastrukture s področja dela Inštituta.  
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II. Organizacijska struktura projektnega konzorcija  
 

Izvedba tako obsežnega in kompleksnega projekta je možna samo z združitvijo 

raziskovalnih potencialov mnogih raziskovalnih inštitucij, ki so že izvajale ali pa še 

izvajajo podobne (zlasti ESS) projekte. Zato smo v konzorcij povabili partnerje, kot 

so: Pedagoški inštitut, Geodetski inštitut Slovenije in Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto.  

 

V konzorciju je pomembno imeti tudi »praktike«, predstavnike šol iz okolij, kjer živijo 

pripadniki romske narodne skupnosti. Osnovna šola Leskovec pri Krškem je 

skupaj z enoto Vrtec v večdesetletnem ukvarjanju z romsko populacijo razvila 

tehnike, ki jih kaže preskusiti tudi v drugih okoljih. Prepletanje prakse in teorije se bo 

v skupnem sodelovanju v projektu pokazalo v kreiranju ustreznih metod dela s 

prebivalci v okoljih, kjer živijo pripadniki romske narodne skupnosti. 

 

Dodatno vednost prinaša sodelovanje organizacij, ki so zrasle znotraj civilne družbe. 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je poleg prekmurskega 

društva Misija S gotovo društvo z največ izkušnjami na področju romske 

problematike. Izkušnje obeh društev so neprecenljive, tako na vsebinski kot 

organizacijski strani.  

 

Visoko dodano vrednost k projektu predstavlja vključitev Centra za socialno delo 

Trebnje. Del svojih aktivnosti center prenaša v naselje Hudeje. Menimo, da bo imela 

združitev socialnih in izobraževalnih vsebin pozitiven učinek na dvig socialnega in 

kulturnega kapitala. 

 
In navsezadnje kaže kaže pri projektu posebej poudariti sodelovanje Romskega 

akademskega kluba kot enega ključnih stebrov, na katerem stoji filozofija projekta – 

Romi se bodo usposobiti za samostojno, suvereno in odgovorno upravljanje s 

projekti, ki prispevajo k dvigu socialnega in kulturnega kapitala pripadnikov romskega 

naroda. To je edina pot za odpravljanje kolonialnih nastavkov v odnosih med romsko 

narodno manjšino in večinskim narodom. 
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1. Koordinator projekta (PO): Inštitut za narodnostna vprašanja 
 

Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana 
Izr. prof. dr. Miran Komac, v. d. direktorja 

 

 

Inštitut za narodnostna vprašanja je pri projektu odgovoren za izvedbo 
naslednjih aktivnosti: 
 

Aktivnost 1:  
 

Pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov in opravljenega dela na 
področju izobraževanja Romov kot izhodišče za razvoj nadaljnjih oblik 
vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki. 

Aktivnost 2: 
Izdelava prostorske in demografske analize ter možnosti razvoja okolja na 
področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in preostalih 
aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

 
2.1 Zgodovinska analiza demografskega in prostorskega razvoja ter analiza 
sedanje demografske strukture naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji. 

Aktivnost 9: 
Nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti, 
ki so usmerjene v izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni 
proces. 

 9.1 Učna pomoč romskim učencem. 
 9.2 Učna pomoč romskim dijakom. 

Aktivnost 10: 
Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in 
drugih strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki s 
poudarkom na praktičnih izkušnjah dela. 

Aktivnost 12: 
Razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za otroke, 
mladino in starše v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

 12.1 Filmska in fotografska delavnica. 

Aktivnost 13: 
Transnacionalno povezovanje in izmenjava praks na področju vzgojno-
izobraževalnega dela z Romi. 

 
13.1 Seznanjanje s praksami vzgojno-izobraževalnega dela z Romi v drugih 
izbranih evropskih državah (obiski organizacij in institucij, delujočih na 
področju vzgoje in izobraževanja Romov). 

 
13.2 Organizacija mednarodnega srečanja z namenom transnacionalne 
izmenjave izkušenj in dobrih praks ter razprave o izboljšavah na področju 
vzgojno-izobraževalnega dela z Romi.  

 
13.3 Izdelava mednarodne primerjalne analize praks na področju vzgojno-
izobraževalnega dela z Romi. 

Aktivnost 14: Razširjanje informacij o projektu in rezultatih projekta. 

Aktivnost 15: Projektni menedžment. 
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Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega instituta, ki je kot ena 

prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu v Ljubljani deloval med letoma 1925 in 

1941. Manjšinski inštitut se je sprva ukvarjal s proučevanjem položaja Slovencev v 

zamejstvu ter s položajem nemške in madžarske manjšine v Sloveniji, pozneje pa je 

razširil svoje delovanje tudi na druga področja. INV kot njegov naslednik danes 

interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno vprašanje, položaj 

slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, položaj Slovencev v 

državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, položaj slovenskih izseljencev, položaj 

narodnih skupnosti (narodnih manjšin in drugih etničnih skupnosti) v Sloveniji, 

položaj migrantov v Sloveniji in pojavne oblike etničnega vprašanja (etničnosti, 

nacionalizma) v Evropi ter v svetu. Ob raziskovalnem in znanstvenem delu INV 

izdaja znanstveno revijo (Razprave in gradivo / Treatises and Documents) in druge 

publikacije, organizira konference, delavnice in seminarje, usposabljanja in 

predavanja. Predavanja z etnično vsebino izvaja na univerzitetnih in magistrskih 

programih Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, Univerze v Bologni, 

Univerze v Sarajevu, Trentu, Budimpešti in Regensburgu. INV pripravlja tudi 

strokovno gradivo in študije za različne vladne in mednarodne institucije/organizacije, 

pa tudi za nevladne organizacije in različne svetovalne odbore. Njegovi raziskovalci 

sodelujejo kot strokovnjaki in svetovalci v različnih skupinah in telesih mednarodnih 

organizacij in forumov (npr. OZN, Svet Evrope, OVSE, Pakt stabilnosti za JV Evropo, 

Srednjeevropska pobuda, itd.). 

 

Inštitut za narodnostna vprašanja je v zadnjih petih letih izvajal (samostojno, kot 

koordinator ali partner) številne nacionalne in mednarodne projekte: 9 temeljnih 

raziskovalnih projektov, 3 podoktorske raziskovalne projekte, 8 ciljnih 

raziskovalnih projektov, 7 drugih nacionalnih projektov, 4 bilateralne projekte in 29 

mednarodnih projektov.  

 

Od tega je bilo 7 projektov povezanih z romsko tematiko:  

1. Primerjava položaja romskih žensk v Sloveniji in Makedoniji / 

Izobrazbena raven in družbeni položaj, št. pogodbe BI-MK/07-08-022, 

partnerski organizaciji: Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana) in Inštitut 
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za sociologijo – Filozofska fakulteta (Skopje). Nosilki projekta: dr. Vera Klopčič 

(INV) in dr. Amalija Jovanović (Inštitut za sociologijo, FF – Skopje). Trajanje 

projekta: 2007–2008.  

2. »Practice of Minority Protection in Central Europe«. Nosilec 

raziskovalnega projekta: dr. Joseph Marko (Univerza v Gradcu). Koordinator: 

Zukunftsfonds der Republik Österreich, Competence Centre of South 

Eastern Europe at the Karl-Franzens-University Graz in European Academy 

Bolzano/Bozen. Partnerji: European Academy Bolzano/Bozen (Italija), Inštitut 

za narodnostna vprašanja (Slovenija), Center for the Research of Ethnicity 

and Culture (Slovaška), Terra Recognita Foundation (Madžarska). Z INV-ja v 

projektu sodelujejo: dr. Mitja Žagar, dr. Mojca Medvešek, dr. Sara Brezigar, 

dr. Romana Bešter. Trajanje projekta: 2008–2010. (Dostopno na: 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Projects/ProjectDetails.aspx?

pid=4688, 3. 7. 2010.) 

3. »Preprečevanje konflikta z integracijo: Participacija etničnih manjšin v 

političnem odločanju – primer Romov v JV Evropi«. Mentor/so-koordinator: 

dr. Mitja Žagar. Nosilka projekta: dr. Mirjam Polzer Srienz. Financer: Evropska 

komisija; evropski projekt v okviru Marie Curie Intra-European Fellowships, 

MEIF-CT-2005-515428. Trajanje projekta: 2005–2007. 

4. »Modeli za izobraževanje in usposabljanje Romov v Sloveniji in v Litvi«. 

Koordinator projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja. Nosilka projekta: dr 

Vera Klopčič (INV). Partnerji: Zveza Romov Slovenije, Zavod za izobraževanje 

in kulturo iz Črnomlja. Financer: EU v okviru programa mobilnosti Leonardo da 

Vinci, št. pogodbe: SI/05/A/EX/176131). Trajanje projekta: 2005–2007. 

5. »The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities: 

Assessing the Cultural Policies of Six Member States of the European 

Union«. Nosilka raziskovalnega projekta: dr. Tove H. Malloy (ECMI). Projektni 

partnerji: Estonija (dr. Aksel Kirch, Institute for European Studies, Audentes 

University), Latvija (dr. Brigita Zepa, Baltic Institute of Social Sciences), 

Republika Češka (dr. Milada Horakova, Research Institute of Labour and 

Social Affairs), Republika Slovaška (dr. Michal Vašečka, Center for Ethnicity 

and Culture), Slovenija (dr. Mitja Žagar, dr. Miran Komac, dr. Mojca 

Medvešek, dr. Romana Bešter, Inštitut za narodnostna vprašanja), Švedska 
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(dr. Antoinette Hetzler, Department of Sociology, Lund University). Financer: 

European Union’s Social Protection and Social Integration Policy, ID. št. 

VS/2005/0686). Trajanje projekta: 2005–2006. 

6. »Vseživljenjsko učenje/poklicno informiranje in svetovanje za Rome – 

PISR«, PHARE 2003, Vseživljensko učenje. Koordinator projekta: Zavod za 

izobraževanje in kulturo iz Črnomlja. Partnerji: Zavod za izobraževanje in 

kulturo Črnomelj, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Ljudska univerza 

Kočevje, Ljudska univerza Krško, Fakulteta za socialno delo Ljubljana, Inštitut 

za narodnostna vprašanja Ljubljana, Zavod RS za zaposlovanje OS Novo 

mesto, Romsko društvo ROM, Alianta Ljubljana in Razvojno izobraževalni 

center Novo mesto, št. SI.71-751-0303050008). Trajanje projekta: 2005–2006.  

7. »Romi v procesih evropske integracije: Modeli izobraževanja za Rome – 

pot k izboljšanju njihovega položaja in izboljšanju možnosti za 

zaposlovanje«. (Projekt v okviru dejavnosti Pakta stabilnosti za JV Evropo). 

Predlagatelj: Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana. Koordinatorka: dr. 

Vera Klopčič (INV). Soizvajalci: Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno 

Evropo – izpostava Ljubljana; Inštitut za migracije i narodnosti, Zagreb. 

Trajanje projekta: 2000–2006. (Dostopno na: 

http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=340&idmenu1=114&lang=

slo, 4. 7. 2010.) 

 

Naj spomnimo še na nekatera dela s področja romske problematike, ki so izšla pod 

okriljem Inštituta za narodnostna vprašanja:  

 Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi (1999); uredila Vera Klopčič in 
Miroslav Polzer, zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11.–12. 
april 1997, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja. 
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 Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. 

februar 2002 (2003); uredila Vera Klopčič in Miroslav Polzer, Ljubljana, Inštitut za 
narodnostna vprašanja. 

 
 

 Položaj Romov v Sloveniji: Romi in Gadže, Vera Klopčič, Ljubljana, Inštitut za 
narodnostna vprašanja, 2007 

 

 The aspect of culture in the social inclusion of ethnic minorities: Evaluation of the impact 
of inclusion policies under the open method of co-ordination in the European union: 
assessing the cultural policies of six member states (2006), By Mitja Žagar, Ph. D., Miran 
Komac, Ph. D., Mojca Medvešek, Ph. D., Romana Bešter, Ph. D., The Institute for Ethnic 
Studies, Ljubljana, Slovenia.  
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 Social inclusion of Roma: stories from Finland, Slovakia, Slovenia and Portugal (2007). 
Uredila Miran Komac in Romeo Varga. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; 
Murska Sobota: Regionalna razvojna agencija Mura, 2007. 
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2. Konzorcijski partnerji 

 

2.1 Pedagoški inštitut 

 
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana 

dr. Mojca Štraus, v. d. direktorice 
 

 

Pedagoški inštitut je pri projektu odgovoren za izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

Aktivnost 3: Zagovorništvo, informiranje in osveščanje strokovne in laične javnosti 
 3.1 O pomenu znanja in izobrazbe 
 3.2 Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju 

Aktivnost 4: 
Razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za 
predšolske otroke in njihove družine ter otroke, ki vstopajo v šolo, in njihove 
družine. 

 4.1. Spoznavno-animacijski dnevi v vrtcu in šoli 
 4.2. Dejavnosti v vrtcu za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše 

 
4.3 Oblikovanje in uvajanje kulturno in jezikovno primernih didaktičnih 
sredstev 

 4.4 Učenje drugega jezika in dvojezičnost v vrtcu 

Aktivnost 5: 
Programi za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in 
spodbujanju otrokovega razvoja 

 

Pedagoški inštitut je v Sloveniji osrednja ustanova za izvajanje temeljnih, razvojnih in 

aplikativnih raziskav na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ter za razvijanje 

edukacijskih znanosti in njihovega interdisciplinarnega povezovanja. Svojo dejavnost 

v okviru nacionalnega raziskovalnega programa inštitut opravlja kot javno službo. 

Inštitut opravlja dejavnosti tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen s 

programom razvoja in z letnim planom. Glede na sedanje raziskovanje so poglavitne 

dejavnosti inštituta še: povezovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi 

ustanovami; izpolnjevanje statusnih, kadrovskih in infrastrukturnih pogojev za 

vključevanje v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (OECD, 

IEA študije, Svet Evrope, itd.); usposabljanje in podiplomsko izobraževanje 

raziskovalcev; svetovanje in diseminacija rezultatov raziskovalnega dela; usmerjanje 

raziskovanja na področja, ki so za Slovenijo strateško pomembna; organizacija 

seminarjev, strokovnih srečanj in mednarodnih konferenc; sodelovanje sodelavcev 
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inštituta v dodiplomskem in podiplomskem pedagoškem delu; vključevanje v 

mednarodno raziskovalno dejavnost. 

 

Inštitut je razvil visoke standarde raziskovalnega dela; raziskovalne skupine in 

znanstveni organi skrbijo za to, da raziskovalci te standarde dosledno uveljavljajo. 

Posebna odlika inštituta je v tem, da lahko skupine polno zaposlenih raziskovalcev 

izvajajo metodološko zahtevne in delovno intenzivne temeljne in aplikativne projekte, 

ki jih ni mogoče izpeljati z raziskovalci, ki se izdatneje posvečajo tudi pedagoškemu 

delu. Vrsta osrednjih inštitutskih projektov je takšne narave, da zahtevajo poln 

delovni čas večjega števila raziskovalcev. To velja zlasti za mednarodne primerjalne 

projekte, ki bistveno prispevajo k temu, da slovenski izobraževalni sistem ohranja stik 

z razvojem izobraževanja v razvitih državah. Inštitut je izpeljal številne projekte, 

katerih rezultati so rabili izobraževalni politiki in strokovni javnosti pri razpravah o 

razvoju šolskega sistema. Ob tem je inštitut ohranil status neodvisne raziskovalne 

ustanove. Med pomembnimi mednarodnimi projekti je treba omeniti vsaj raziskave 

OECD PISA, OECD TALIS, Education for Citizenship project (Svet Evrope) in študije 

IEA (CIVICS/ICCS, TIMSS, TIMSS-R, TIMSS Advanced, SITES, PIRLS). Inštitut je 

razvil številne stike s tujimi akademskimi ustanovami in organiziral števile odmevne 

mednarodne znanstvene sestanke (med drugim Evropsko konferenco raziskovalcev 

vzgoje in izobraževanja), izvaja pa tudi stalno usposabljanje učiteljev in sodeluje v 

mednarodni izmenjavi pedagoške dokumentacije. 

 

Izkušnje s črpanjem sredstev evropske kohezijske politike: 

1. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, št. pogodbe: 311-

08-302004, št. konzorcijske pogodbe: 1. 

Projekt, ki je v 3., zadnji fazi izvajanja, se naslanja na: 

- pripravo programov, gradiv in izvedbo usposabljanj za strokovne delavce s 

področja vzgoje in izobraževanja za novo vlogo v družbi znanja ter za uvajanje 

sistemskih sprememb in inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo s 

poudarkom na uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje; 

- zagotavljanje podlag za enake možnosti dostopa do izobraževanja in uspešno 

vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja, doseganje boljših učnih uspehov 

romskih učencev in zmanjševanje prezgodnjega osipa romskih učencev; 
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- ozaveščanje javnosti o pomenu vzgoje in izobraževanja za ustvarjanje pogojev, 

ki omogočajo Romom sprejemanje in spoštovanje vrednot večinskega 

prebivalstva, večinskemu prebivalstvu pa strpno sprejemanje drugačnosti in 

kulturne raznolikosti Romov; 

- partnersko povezovanje in mreženje organizacij na področju vzgoje in 

izobraževanja Romov; 

- ustvarjanje podlag za akcijski načrt za uspešnejše vključevanje Romov v vzgojo 

in izobraževanje. 

 

Usposabljanje strokovnih delavcev temelji na usposabljanju za: uspešno vključevanje 

romskih otrok v vzgojo in izobraževanje, vključevanje romskega jezika in kulture v 

izvedbeni kurikulum ter seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo, 

pomoč romskim otrokom za uspešno šolanje in sodelovanje med romsko skupnostjo 

in šolo. Rezultati (do julija 2010) so: izvedba usposabljanja Ozaveščanje in 

premagovanje stereotipov in predsodkov; izvedba usposabljanja Uvajanje načel 

multikulturnosti, romske in slovenske kulture ter jezika v vzgojno-izobraževalni 

proces; Izvedba usposabljanja Spodbujanje razvoja osebne in skupinske identitete 

romskih otrok kot pogoj za vzpostavljanje medkulturnega dialoga in sožitja med 

romsko skupnostjo in šolo; izvedba usposabljanja Dvojezično učno okolje in izvedba 

usposabljanja Spremljanje in načrtovanje učenčevega napredka. 

 

2. ESS Mednarodne evalvacijske študije, št. pogodbe 3311-06-968003. 

Projekt Mednarodne evalvacijske študije je nastal na osnovni vključenosti Slovenije v 

mednarodne primerjalne študije dosežkov v izobraževanju, kot so Program 

mednarodne primerjave dosežkov učencev OECD PISA, Mednarodna primerjalna 

raziskava bralne pismenosti IEA PIRLS, Mednarodna raziskava trendov znanja 

matematike in naravoslovja IEA TIMSS in Druga mednarodna raziskava o uporabi 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju IEA SITES. Projekt je 

potekal po sprotno mednarodno usklajenih metodologijah, ki so v svetu uveljavljene 

kot ustrezne za zbiranje podatkov za primerjavo med sodelujočimi državami. 

Projektna skupina je pred letom 2006 že izvajala prejšnje cikle zajemov podatkov iz 

teh raziskav, kar pomeni, da so bili metodologija in postopki že preizkušeni v večini 

sodelujočih držav. 
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Glavni rezultati projekta so bili izvedba mednarodnih zajemov podatkov OECD PISA, 

IEA PIRLS, IEA SITES in IEA TIMSS, skladno z mednarodno metodologijo in s 

terminskim planom za leti 2006 in 2007, kar vključuje tudi pripravo baz podatkov in 

objavo rezultatov raziskav, ki so se v tem času končale (OECD PISA, IEA PIRLS in 

IEA SITES – nacionalno poročilo). Vsi cilji projekta so bili doseženi in usklajeni s cilji 

raziskav na mednarodni ravni in se nadaljujejo tudi po obdobju upravičenosti projekta 

ESS Mednarodne evalvacijske študije. Evalvacije dela projektne skupine na 

Pedagoškem inštitutu s strani mednarodnih centrov za vodenje teh raziskav so bile v 

celoti pozitivne.  

 

Rezultati posameznih aktivnosti projekta so bili naslednji:  

Aktivnost OECD PISA: V obdobju upravičenosti projekta Mednarodne evalvacijske 

študije so bili v okviru mednarodne raziskave OECD PISA izvedeni zajem podatkov, 

oblikovanje nacionalne baze in umeščanje baze v mednarodno bazo podatkov iz 

vseh sodelujočih držav, objavljeni so bili slovenski podatki v mednarodnem poročilu 

OECD, objavljeno je bilo nacionalno poročilo o primerjavah dosežkov slovenskih 

učencev z dosežki učencev iz drugih držav, izvedena je bila tiskovna konferenca o 

rezultatih raziskave PISA dne 4. 12. 2007 na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki se je 

je udeležil tudi minister dr. Milan Zver. 

 

Aktivnost IEA TIMSS: V obdobju upravičenosti projekta so bili doseženi rezultati: 

Izveden zajem podatkov za raziskavo TIMSS 2007 in končno oblikovanje nacionalne 

baze podatkov ter umeščanje baze v mednarodno bazo podatkov iz vseh sodelujočih 

držav. Zasnovane so bile tudi prve analize podatkov za nacionalno in mednarodno 

poročanje o rezultatih raziskave.  

 

Aktivnost IEA PIRLS: V obdobju upravičenosti projekta so bili v okviru mednarodne 

raziskave IEA PIRLS izvedeni zajem podatkov, oblikovanje nacionalne baze in 

umeščanje baze v mednarodno bazo podatkov iz vseh sodelujočih držav, objavljeni 

so bili slovenski podatki v mednarodnem poročilu IEA, objavljeno je bilo nacionalno 

poročilo o primerjavah dosežkov slovenskih učencev z dosežki učencev iz drugih 
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držav, izvedena je bila tiskovna konferenca o rezultatih raziskave PISA dne 28. 

novembra 2007. 

 

Aktivnost IEA SITES: V obdobju upravičenosti projekta so bili v okviru mednarodne 

raziskave IEA SITES izvedeni zajem podatkov, oblikovanje nacionalne baze in 

umeščanje baze v mednarodno bazo podatkov iz vseh sodelujočih držav. Javno 

objavljeno je bilo tudi nacionalno poročilo o slovenskih podatkih.  

 

3. ESS Evalvacija vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, 

št. pogodbe 3311-08-968002. 

Projekt je zasnovan v treh glavnih aktivnostih: Aktivnost 1 – Priprava baz podatkov 

mednarodnih študij, Aktivnost 2 – Sekundarne analize podatkov in indikatorji 

kakovosti in Aktivnost 3 – Nacionalne evalvacijske študije. Rezultati posamezne 

aktivnosti so naslednji: 

Aktivnost 1 – Priprava baz podatkov mednarodnih študij 

Rezultati aktivnosti so: Priprava poročila o rezultatih TIMSS 2007 po mednarodnem 

terminskem in vsebinskem načrtu; Izvedba glavnega dela raziskave TIMSS 

Advanced 2008 po mednarodnem terminskem in vsebinskem načrtu; Priprave na 

glavni del raziskave ICCS 2009 po mednarodnem terminskem in vsebinskem načrtu; 

Izvedba poskusnega dela raziskave PISA 2009 (Field Trial) po mednarodnem 

terminskem in vsebinskem načrtu; Izvedba zbiranja podatkov za objavo v ESG 2008 

po mednarodnem terminskem in vsebinskem načrtu; Izvedba glavnega dela 

raziskave TALIS 2008 po mednarodnem terminskem in vsebinskem načrtu; Priprava 

spletnega portala o bazah podatkov mednarodnih študij in podatkovnega skladišča 

ter analitičnega orodja.  

Aktivnost 2 – Sekundarne analize podatkov in indikatorji kakovosti 

Rezultati aktivnosti so: – Opredelitev in metodološka priprava indikatorjev kakovosti 

življenja otrok v šoli; objava izsledkov rezultatov v monografiji za šole, objava 

priročnika z inštrumentom za samoevalvacijo šol; izvedba nacionalne konference o 

izsledkih analiz in širša razprava o detekciji in reakcijah na slabo ravnanje z otroki; – 

Analiza in opredelitev indikatorjev kakovosti poklicnega izobraževanja; – Sekundarne 

analize podatkov o učiteljevih kompetencah v okviru projektov TIMSS in PISA, tudi v 

povezavi z dosežki učencev; – Opredelitev in analiza indikatorjev kompetenc 
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učiteljev v matematiki, naravoslovju, pri učenju za demokratično državljanstvo in 

poučevanju človekovih pravic; – Razvoj učiteljevih kompetenc in didaktičnih modelov 

za osnovnošolsko vertikalo in predmete, ki vključujejo državljanske vsebine 

(seminarji, spletna mesta, ki omogočajo izmenjavo strokovnih dosežkov in širjenje 

inovacij); – Analiza doseženih in potrebnih kompetenc za poučevanje predmetov, ki 

vključujejo državljanske vsebine; izvedba seminarjev, namenjenih razvoju kompetenc 

učiteljev matematike in naravoslovja; – Izdelava didaktičnih modelov in priročnikov za 

učitelje; – Priprava in objava strokovnih in didaktičnih gradiv, namenjenih razvoju 

kompetenc učiteljev; – Aktivnosti v okviru nacionalnega programa za državljansko 

vzgojo, ki temelji na dokumentih Sveta Evrope; oblikovanje spletnih mest in drugih 

komunikacijskih kanalov za izmenjavo strokovnih dosežkov učiteljev in širjenje 

inovacij; – Raziskovanje vplivov na razvoj kompetenc pri učiteljev, udeležencih 

različnih oblik usposabljanja; – Priprava gradiv, povezanih z aktivnostmi, ki jih 

predvideva nacionalni program za državljansko vzgojo; izvedba mednarodne 

konference o učiteljevih kompetencah; – Evalvacija inovacijskih projektov in njihovih 

učinkov v slovenskih šolah; – Metodološka analiza indikatorjev in priprava priporočil 

za nadaljnje zbiranje podatkov v okviru nacionalnih dodatkov k instrumentom 

mednarodnih raziskav; – Oblikovanje modelov spremljanja procesa v gimnazijskem 

izobraževanju; priprava indikatorjev kvalitete dela srednjih šol; – Oblikovanje 

instrumentov merjenja kakovosti dela srednjih šol; – Analize in interpretacije povezav 

med dosežki učencev in spremljajočimi dejavniki s poudarkom na socio-ekonomskih 

dejavnikih; diseminacija rezultatov analiz v obliki objav publikacij in izvedb več 

posvetov in delavnic (Analiza dosežkov slovenskih učencev v raziskavah PISA, 

TIMSS in PIRLS v povezavi s psihosocialnimi in drugimi dejavniki njihovega okolja v 

šoli in doma (odnos do učenja; zanimanje za posamezna področja znanja; uporaba 

IKT doma in v šoli; dejavniki na ravni šole in sistema). Interpretacija dosežkov obeh 

spolov v luči razlik ali nerazlik. Analiza uporabe podatkov mednarodnih raziskav za 

oblikovanje odločitev o razvoju šolskega sistema (metaanaliza). Izvedba posveta 

PISA (28.–29. maj 2008) in delavnic o analizah mednarodnih baz podatkov (maj, julij 

2008), posvet o bralni pismenosti (avgust 2008). Izvedba povezovalne študije 

dosežkov med TIMSS 2007 in NPZ 2008. Izvedba študije usklajenosti vrednotenja 

NPZ v 6. razredu med slovenskimi šolami in krovna povezava z usklajenostjo 

vrednotenja iz mednarodnih raziskav kot pomoč učiteljem pri vrednotenju in 
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ocenjevanju. Analiza povezave dosežkov učencev v TIMSS z indikatorji nasilja v 

šolah. Analiza podatkov o vzgojnih stilih staršev, kot jih doživljajo učenci, z dosežki 

PISA. Strukturna analiza nalog PISA in TIMSS glede primerljivosti veljavnosti in 

zanesljivosti med državami.); – Priprava in objava elektronskih didaktičnih gradiv za 

poučevanje matematičnih konceptov v šoli (priprava didaktičnih gradiv za 

spodbujanje interesa za naravoslovno-matematične vsebine); – Priprava gradiv za 

delo po modelu EFQM (Podroben načrt in rokovnik dela za 1. leto (2007/2008), 

priprava gradiv in načrta dela, izbor področij. Izbor področij za začetek vpeljave 

modela merjenja na šoli. Priprava informacij in predstavitev za zbornico učiteljev na 

šoli. Poseben poudarek na vzpostavitvi načinov seznanjanja vseh sodelavcev s 

potekom dela na projektu, njihovo vključevanje v posamezne dele, presoja, predlogi, 

pomisleki, vprašanja. Izobraževanje dveh članic ožjega tima za ocenjevalki po 

metodologiji EFQM. Začetek pilotnega projekta v sodelovanju z Uradom RS za razvoj 

šolstva in SFPO. Izbor instrumentarija za sprotno evalvacijo projekta.); – Izvedba 

konference TEPE v februarju 2008, priprava in objava zbornika prispevkov; – 

Jezikovni viri in kompetence učiteljev za poučevanje slovenščine (oceno povezav 

med jezikovnimi viri in kompetencami za poučevanje slovenščine); – Priprava in 

objava didaktičnih gradiv za učenje tujih jezikov, ki so nastali v mednarodnem krogu 

sodelujočih šol, učiteljev in učencev; – Priprava gradiv za razvoj zdravstvene vzgoje 

v slovenski šoli; – Izvedba analize razvoja kariere učitelja; – Priprava meril in 

postopkov priznavanja znanj in spretnosti v okviru vseživljenjskega učenja (Program 

usposabljanja evalvatorjev. Raziskava o učinkovitosti srednjih šol in fakultet. 

Instrument priznavanja različnih oblik neformalnega izobraževanja.); 

Aktivnost 3 – Nacionalne evalvacijske študije 

Rezultati aktivnosti so: Preučevanje razmerja med poklicnim izobraževanjem in 

depriviligiranimi družbenimi skupinami, iskanje odgovora na vprašanje, kako je 

odločitev za poklicno izobraževanje pogojena z depriviligiranostjo dijakov. 

Preučevanje vloge šolske svetovalne službe v Sloveniji – preliminarna študija. Razvoj 

metodoloških inštrumentov za ugotavljanje značilnosti in trendov strokovnega razvoja 

učiteljev in ravnateljev (povezava z vprašalniki mednarodne raziskave OECD TALIS 

2008, povezava z demografskimi kazalniki, preučevanje medgeneracijskih razlik pri 

zaznavanju pedagoških pristopov). Preučevanje karakteristik šol, katerih učenci so v 

okviru mednarodnih raziskav (PISA, TIMSS, PIRLS) dosegli zelo ugodne rezultate, v 
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primerjavi s šolami, ki so v okviru mednarodnih raziskav dosegli zelo neugodne 

rezultate; dodatni zajem podatkov na osnovi opazovanja in spremljanja; 

pojasnjevanje zveze med dosežki in šolskim vzdušjem, organizacijo dela na šoli, itd. 

 

Izkušnje izvajalca projekta na relevantnem področju v zadnjih treh letih 

 

1. ESS Evalvacija vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, št. 

pogodbe 3311 – 08 – 968003, januar 2008–avgust 2008. 

V okviru vključenosti Slovenije v mednarodne primerjalne študije je glavni cilj projekta 

izvedba tekočih zajemov podatkov za omenjene študije in priprava poročil o rezultatih 

analiz, izvedba sekundarnih analiz dosedaj zbranih podatkov iz mednarodnih 

raziskav na različnih področjih in izvedba nacionalnih študij. Rezultati projekta so 

baze podatkov o slovenskem šolskem sistemu, ki so vključene v mednarodne baze 

podatkov iz sodelujočih držav v posamezni raziskavi in nacionalna ter mednarodna 

poročila o teh raziskavah; poročila o izsledkih sekundarnih analiz mednarodnih baz 

podatkov in o izsledkih nacionalnih evalvacijskih študij. Podrobneje so rezultati 

opisani v točki 1.5 omenjene prijave, Izkušnje s črpanjem sredstev evropske 

kohezijske politike. 
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2.2 Geodetski inštitut Slovenije  

 

Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana 
mag. Borut Pegan Žvokelj, direktor 

 

Geodetski inštitut Slovenije je pri projektu odgovoren za izvedbo naslednjih 
aktivnosti: 
 

Aktivnost 2: 
Izdelava prostorske in demografske analize ter možnosti razvoja okolja na 
področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in preostalih 
aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

 2.2 Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 

 2.3 Demografska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve  

 
2.4 Prostorska analiza in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-
izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov 

 
2.5 Izdelava detajlne prostorske dokumentacije naselij z romskim 
prebivalstvom s širšo okolico 

 
2.6 Analiza nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z romskim 
prebivalstvom 

 
2.7 Alokacija (določitev) potencialnih lokacij bodočih vzgojno-izobraževalnih, 
kulturnih, športnih in drugih objektov ter izdelava simulacije morebitnega 
razvoja izbranih naselij z romskim prebivalstvom 

 
Geodetski inštitut v svojem 55-letnem delovanju beleži vrsto dosežkov, povezanih z 

upodabljanjem prostora. Kot prva institucija v Sloveniji in kot prva civilna institucija v 

tedanji Jugoslaviji smo uvedli sodobne metode izdelave kart. S tem ostajamo v 

zgodovini zapisani kot začetnik institucionalne kartografije za najširši krog uporabnikov.  

 
Že leta 1983 smo začeli uvajati avtomatizirane kartografije, že zgodaj smo zaznali 

pomen informatike in zato spodbujali razvoj prostorske informatike ter geokodiranja. 

Strokovnjaki Inštituta smo že leta 1984 izdelali računalniški atlas občine, prvi tovrstni 

izdelek v tedanji Jugoslaviji. Pozneje smo sodelovali pri izdelavi aplikacij za digitalni 

model reliefa (DMR), registra osnovnih teritorialnih enot (ROTE) in evidence hišnih 

številk (EHIŠ). Postavili smo prvi integralni geografski informacijski sistem (GIS) v 

tedanji Jugoslaviji z vključenim zemljiškim katastrom, topografijo, 3D modelom terena 

in 3D modelom zgradb mesta Cavtat.  

 
Po letu 1990 je izredno hiter razvoj informatike povzročil povsem spremenjene 

okoliščine dela. Večletno načrtno razvojno in operativno delo na področjih kartografije, 
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fotogrametrije, geodezije in nepremičnin oziroma širše geomatike so Inštitutu prinesli 

tudi mednarodno prepoznavnost ter več priznanj na področju fotogrametrije (3D 

modeli) in kartografije (priznanje za prvo, s sistemom GPS kompatibilno, digitalno 

navigacijsko pomorsko karto v Sredozemlju, dvakratno priznanje Mednarodne 

kartografske zveze – ICA, »Odličnost v kartografiji« za mestno karto Maribora v letu 

1999 in mobilni taktilni načrt Ljubljane za slepe v letu 2003). Za zasnovo in izdelavo 

taktilnega mobilnega načrta, ki je geografsko-orientacijski didaktični pripomoček za 

slepe in slabovidne osebe, smo pridobili tudi patent. 

 
Danes Inštitut v okviru nalog državne geodetske službe izvaja zahtevne razvojne in 

strokovno-tehnične naloge na področju osnovnega geodetskega sistema, državnih 

topografskih in kartografskih baz podatkov ter baz podatkov o nepremičninah.  

 
Strokovni kadri Inštituta vse od ustanovitve sodelujemo tudi v pedagoškem procesu 

Univerze v Ljubljani in občasno Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v 

Ljubljani. Inštitut je kartografsko in geodetsko dejavnost na sodoben, pedagoški in 

otrokom prilagojen e-način (tudi skladen s to ponudbo) v preteklih letih predstavil tudi 

več deset različnim osnovnim šolam, ki so nas obiskale.  

 
Inštitut zagotavlja stalen prenos izkušenj in spoznanj na mlajše rodove in v širšo 

strokovno javnost ter skrbi za popularizacijo stroke. Izvajamo svetovanja 

uporabnikom, organiziramo izpopolnjevanja ter usposabljanja v okviru lastnega 

andragoškega Izobraževalnega središča za geomatiko (ISG), stalno pa smo prisotni 

tudi na trgu. 

 
Izkušnje s črpanjem sredstev evropske kohezijske politike: 

 

1. E-gradiva: Kartografija v geografski učni vsebini OŠ predmetov; št. pog: 

3311-09-303033 (ESS). 

2. E-gradiva: Kartografija v geografski učni vsebini SŠ predmetov; št. pog: 

3311-09-303032 (ESS). 

Spletni portal, ki prijavljenim uporabnikom (učiteljem) omogoča izdelavo lastnih 

spletnih strani na podlagi izdelanih gradnikov na portalu (komponente e-gradiv z že 

izdelano vsebino in funkcionalnostjo) ali lastnih gradiv. Za 23 tem je bilo izdelanih več 
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kot 230 komponent e-gradiv, ki so dostopne vsem uporabnikov spleta v obliki 

tematskih kart v elektronski obliki, interaktivnih prikazov, večpredstavnostnih 

prostorskih okolij, dinamičnih predstavitev in prostorskih iger. Za navedeno količino 

komponent je bilo skupaj izdelanih več kot 10 animiranih prikazov geografskih 

vsebin, izdelanih več kot 300 kart in drugih prostorskih prikazov ter uporabljenih več 

kot 1000 fotografij, ilustracij in drugih upodobitev. 

 
Kvalitativni cilji projekta so usmerjeni v izboljšavo prostorskih percepcijskih, 

kognitivnih in navigacijskih sposobnosti učencev. Kakovost dojemanja realnega sveta 

s pomočjo generaliziranih in abstrahiranih oblik njegovega prikazovanja (kot npr. s 

kartami) je namreč povezano s sposobnostjo kreiranja in pomnjenja miselnih oz. 

kognitivnih kart. Te človeku omogočajo dojemanje geografskih informacij pri 

predmetu Geografija in navigacijo v realnem prostoru, tako na mikro- kot na 

makroravni (tj. na relaciji od neposredno zaznavne bližnje okolice osebe pa do 

geografskega prostora, ki je obsežnejši od neposredno vidnega horizonta te osebe). 

 

3. E-gradiva: Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov; št. pog: 

3311-09-303030 (ESS). 

4. E-gradiva: Kartografija v zgodovinski učni vsebini SŠ predmetov; št. pog: 

3311-09-303031 (ESS). 

Spletni portal, ki prijavljenim uporabnikom (učiteljem) omogoča izdelavo lastnih 

spletnih strani na podlagi izdelanih gradnikov na portalu (komponente e-gradiv z že 

izdelano vsebino in funkcionalnostjo) ali lastnih gradiv (teksti, slike, video vsebine, 

...). Za 15 tem je bilo izdelanih več kot 200 komponent e-gradiv, ki so dostopne vsem 

uporabnikov spleta v obliki tematskih kart v elektronski obliki, interaktivnih prikazov, 

večpredstavnostnih prostorskih okolij, dinamičnih predstavitev in prostorskih iger. Za 

navedeno količino komponent je bilo skupaj izdelanih več kot 10 animiranih prikazov 

geografskih vsebin, izdelanih več kot 200 kart in drugih prostorskih prikazov ter 

uporabljenih več kot 1.500 fotografij, ilustracij in drugih upodobitev. 

 
Kvalitativni cilji so usmerjeni v izboljšavo percepcijskih in kognitivnih sposobnosti 

učencev in dijakov, brez katerih ne morejo absorbirati znanja pri predmetu Zgodovina. 

Kakovostno razumevanje sosledja preteklega, sedanjega in prihodnjega realnega 

sveta je kognitivni problem obvladovanja štirirazsežnega prostora, v katerem se 
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zgodovinski dogodki odvijajo v trirazsežnem geografskem prostoru v različnih časovnih 

zaporedjih in logičnih povezavah. Dojemanje s pomočjo generaliziranih in 

abstrahiranih oblik prikazovanja zgodovinskih dogodkov (kot npr. z zgodovinskimi 

kartami in animacijami) je namreč povezano s sposobnostjo kreiranja in pomnjenja 

miselnih vzorcev in kognitivnih kart v pravilnem odnosu do časa dogajanja. 

 
5. Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem 

(akronim DEDI II); št. pog: 3211-09-000533 (Evropski sklad za regionalni razvoj). 

Rezultat celotnega projekta je spletna aplikacija za urejanje, pregledovanje in 

uporabo podatkov naravne in kulturne dediščine Slovenije. GI je v projektu izdelal 3D 

model in 360-stopinjske panorame zunanjosti ter notranjosti Plečnikove cerkve v Črni 

vasi za virtualno ekspedicijo po Ljubljanskem barju, 3D modele za prikaz razcveta in 

zatona Žičke kartuzije, 3D model zunanjosti Zoisove hiše v Ljubljani in 3D model 

Zoisovega kabineta v notranjosti stavbe ter 4D časovni model rasti mesta Ljubljane v 

zadnjih 200 letih. Cilji: Projekt DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega 

raziskovalnega projekta DEDI, ki je bil namenjen izdelavi koncepta spletne zbirke 

naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k 

predstavitvi dediščine (napredne dediteke), njeni umeščenosti v prostor (poleg 

geolokacije tudi časovna komponenta) ter dostopnosti – Portal je dostopen najširši 

javnosti, ki je vabljena k soustvarjanju in ocenjevanju ponujenih vsebin. DEDI II 

ponuja napredne načine povezovanja objektov kulturne in naravne dediščine, 

napredne načine pripovedovanja oz. pregledovanja objektov (nelinearne pripovedi) 

ter napredne načine predstavitve (spreminjanje objekta, njegove lokacije, ipd. skozi 

čas – t. i. 4D predstavitev). Odprtost projekta ni samo na uporabniški ravni – objekti 

dediščine so na voljo tudi preko spletnih servisov drugim ponudnikom tovrstnih 

vsebin. Preko implicitne podpore večmedijskim materialom in semantično podprte 

kategorizacije, na katerih so osnovani spletni servisi za prelivanje vsebin, bodo te 

ponujene tudi EURopeana-i, ki je že za DEDI I pokazala izjemen interes. 

 
6. Prevrednotenje degradiranih naravnih območij z vidika ekologije, tradicije in 

identitete; INTERREG IVB (akronim: TransEcoNet); št. projekta: 1CEO61P3 

(Central EU). 

Izdelava metodologije za analizo zgodovinskih kart in izvedba analize zgodovinskih 

kart na podlagi izbranih kriterijev, Kartografski prikaz sprememb v rabi tal skozi čas, 
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Inventarizacja naravne in kulturne dediščine v ciljnih regijah, Analiza in vizualizacija 

funkcionalnosti pokrajine/raba tal, Vizualizacija stanja pokrajin v preteklosti in 

trenutnega stanja. Kvalitativni cilji so usmerjeni na monitoring in analizo ekoloških 

mrež v Srednji Evropi. Poseben poudarek je namenjen zgodovinskemu prikazu 

pokrajin skozi čas in vizualizaciji pokrajin v prostoru in času. S tem bo povečana 

ozaveščenost ljudi glede vrednosti naravne in kulturne dediščine. Cilji so 

osredotočeni na zgodovinski razvoj transnacionalnih ekoloških mrež s kartografskim 

prikazom skozi čas in kartografskim prikazom sprememb v rabi prostora in rabi tal kot 

pomembnih dejavnikov za napoved prihodnjega razvoja proučevanih pokrajin. 

Naštete metode razvoja pokrajin in ekoloških mrež skozi čas so podlaga ekološkega 

načrtovanja in upravljanja območij, zlasti tistih, ki še niso zaščitena. 

 

7. SISTEMaPARC, Interreg IIIB CADSES, pog. št. 3B038 (EU). 

Pripravljena so bila navodila za prehod prostorskih podatkov na območju 

Triglavskega narodnega parka in parka Julijsko predgorje iz državnih koordinatnih 

sistemov Slovenije in Italije v evropski koordinatni sistem ETRS 89. Analizirali smo 

historične karte za območje Triglavskega narodnega parka. Pomen analize je prikaz 

dinamike spreminjanja rabe tal in pokritosti površja skozi čas, od konca 18. stoletja. 

 

8. HarmoGeo, INTERREG IIIA PHARE CBC Italija-Slovenija, pog. št. 1536-06-

400047 (EU). 

Harmonizacija in posodobitev obstoječih prostorskih podlag v skupnem koordinatnem 

sistemu za potrebe lokalnega planiranja. Z izvedbo laserskega skeniranja Nove Gorice 

je izdelan 3D model mesta. Izvajale so se tudi delavnice za prenos strokovnega 

znanja, izkušenj in izmenjavo podatkov. 

 

9. ENYGMA, INTERREG IIIB CADSES, pog. št. 2511-06-700061 (MOP). 

Okoljsko in hidrološko upravljanje z zemljišči – inovativne rešitve za območje 

CADSES. Opravljeno je bilo snemanje s sateliti, z ladjo, letalom in terestrično z GPS 

(multispektralno, vidni spekter, lidar, sonar). Izdelane so bile tematske karte poplavne 

ogroženosti za del porečja reke Tise na Madžarskem. 
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Izkušnje izvajalca projekta na relevantnem področju v zadnjih treh letih 

 

1. Sporazum št. 2311-09-000124 o obnovi evidence dejanske rabe kmetijskih 

in gozdnih zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo); junij 2009–december 2009. 

Namen projekta je bila obnova podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 

zemljišč na podlagi razpoložljivih ortofoto (DOF) posnetkov. Obnovili smo dejansko rabo 

za celotno območje, ki je bilo predvideno za leto 2009, to je območje, za katerega so bili 

v letu 2009 posneti novi DOF-i (40,2 odstotka območja Slovenije, to je 1.310 enot). 

 

2. Vzdrževanje državne in vojaške topografske karte RS merila 1 : 50000 

(Geodetska uprava RS, Ministrstvo za obrambo RS), avgust 2009 – november 

2009 

V letu 2005 sta naročnika končala izdelavo državne in vojaške topografske karte 

merila 1 : 50 000 (DTK 50 in VTK 50). V letu 2009 in 2010 smo nadaljevali z 

vzdrževanjem karte. Naloga je obsegala spremljanje in nadzor izvajanja del zajema 

popravkov in dopolnitev, vzpostavitev vektorske zbirke podatkov ter kartografsko 

finalizacijo (dokončno izdelavo) 12 listov DTK 50 in VTK 50 (v večletnem poteku 

celotna izvedba obsega območje celotne države – 56 listov). Rastrske slike po 

posameznih barvah, za združeno vsebino in za izvenokvirno vsebino za 12 listov 

DTK 50 in VTK 50, reprodukcijski originali po posameznih barvah za 12 listov DTK 

50 in VTK 50, vektorska zbirka podatkov. 

 

3. Strokovno-tehnične naloge za podporo uvedbe sistema množičnega 

vrednotenja nepremičnin, 14. 5. 2008–29. 10. 2009. 

Priprava na izvedbo generalnega vrednotenja nepremičnin, izvedba poskusnega 

pripisa vrednosti nepremičnin. Izvedena so bila usposabljanja in izobraževanja 

strokovnih kadrov Urada za množično vrednotenje nepremičnin pri MOP-GURS in 

uporabnikov sistema na lokalni ravni, izvedeno zahtevno svetovanje za posamezna 

področja vrednotenja, pripravljene analize podatkov in modelov vrednotenja, izdelana 

kvartalna, polletna in letna poročila o stanju trga nepremičnin in informativne 

publikacije UMVN ter izveden poskusni pripis vrednosti nepremičnin. 
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2.3 Romski akademski klub  

 

Romski akademski klub, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana 
Tina Friedreich, predsednica društva 

 

Romski akademski klub je pri projektu odgovoren za izvedbo naslednjih 
aktivnosti: 
 

Aktivnost 9: 

Nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti, 
ki so usmerjene v izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni 
proces. 

 9.1 Učna pomoč romskim učencem 

Aktivnost 12: 
Razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za 
otroke, mladino in starše v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

 12.2 Poletni romski tabor  

 
12.3 Izvajanje izobraževalnih vsebin v okviru festivala romske kulture 
Romano Čhon/Romski mesec 

 12.4 Priloga »Projektne novine« časopisa Romano Glauso  
 12.5 Obšolski program »Nogometna šola« 
 12.6 Predavanja za otroke, mladino in starše 

 

 

Romski akademski klub (RAK) je bil ustanovljen leta 2008. Istega leta je bil vpisan v 

register društev Upravne enote Ljubljana. Društvo ima sedež na Inštitutu za 

narodnostna vprašanja v Ljubljani. 

 

Društvo je nastalo z namenom:  

- Promovirati pomen izobraževanja nasploh ter zlasti visokošolskega izobraževanja 

Romov in Sintov v Sloveniji.  

- Prizadevati si za izboljšanje bivanjskega, socialnega in ekonomskega položaja 

pripadnikov romskega naroda in Sintov v Republiki Sloveniji.  

- Prizadevati si za ohranjanje in razvijanje narodne identitete pripadnikov romskega 

naroda in Sintov, zlasti jezika in kulture. 

- Zavzemati se za enakopravno vključevanje in integracijo Romov in Sintov v javno 

življenje. 

- Zoperstavljati se pojavom etnične odbojnosti in diskriminacije do Romov in Sintov. 
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Cilji društva RAK so: Povečati število dijakov romskega naroda v srednjih šolah, 

zlasti gimnazijah, Povečati število študentov romskega naroda na slovenskih 

univerzah in ustanovitev štipendijskega sklada za dijake in študente romskega 

naroda. Člani društva od njegovega nastanka aktivno sodelujejo pri:  

- Pripravljanju in izvedbi učnih delavnic za romske otroke v naseljih, kjer živijo 

pripadniki romske skupnosti.  

- Nudenju brezplačnih inštrukcij za učence in dijake romske narodnosti. 

- Organiziranju skupnih srečanj med dijaki romske narodnosti in dijaki, pripadniki 

večinskega naroda. 

- Sodelujejo pri tvorbi slovnice in slovarja romskega jezika. 

- Pripravljajo krajše informacije o življenju romskega naroda v Sloveniji v obliki 

časopisnih notic in člankov. 

 

Reference: 

1. Romski akademski klub je v letu 2009 uspešno organiziral romski poletni 

tabor v naselju Vanča vas.  

2. Dve leti zapored (2009, 2010) pa so bili tudi soorganizatorji izjemno odmevnega 

festivala romske kulture v Sloveniji Romano Čhon/Romski mesec. 

Program in vsebina festivala romske kulture v Sloveniji Romano Čhon/Romski 

mesec sta dostopna na spletni strani: 

http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=182&idmenu1=125&lang=slo . 
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2.4 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto 
Bojan Božič, predsednik društva 

 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je pri projektu 
odgovorno za izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

Aktivnost 6: Dnevni center za romske otroke – Brezje  

Aktivnost 7: Dnevni center Šmihel  

 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je humanitarna organizacija, ki 

s strokovnim in prostovoljnim delom vključuje socialno izključene skupine ter 

povezuje posameznike in organizacije z namenom prispevati k bolj vključujoči in 

odprti družbi za vse. S svojim delovanjem širimo vrednote solidarnosti, strpnosti, 

prostovoljstva in medkulturnega dialoga. 

 
Program,i s katerimi uresničujemo poslanstvo: 

Program 1: Preventivni programi za otroke. Ciljna skupina: otroci, ki imajo težave v 

socialni integraciji (tujci, revni in socialno izključeni, Romi). 

Program 2: Programi za socialno izključene skupine prebivalstva. Ciljna skupina: 

Romi, tujci. 

Program 3: Program za ozaveščanje širše javnosti. Ciljna skupina: širša javnost. 

Program 4: Regijski NVO center. Ciljna skupina: (vodilni) člani nevladnih organizacij, 

prostovoljci, širša javnost. 

Program 5: Mednarodno sodelovanje, razvojna in humanitarna pomoč. Ciljna skupina: 

partnerske organizacije iz Zahodne in Jugovzhodne Evrope. 

Program 6: Usposabljanje in izobraževanje za prostovoljno delo. Ciljna skupina: 

prostovoljci, mentorji in organizatorji prostovoljnega dela. 

Program 7: Promocija prostovoljnega dela. Ciljna skupina: širša javnost. 

 
Reference in izvedeni programi in projekti: 

1. Različnost je bogastvo družbe. Partnerstvo šestih slovenskih NVO v okviru 

Projekta za promocijo raznolikosti in medkulturnega dialoga. Aktivnosti: 
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promocijske aktivnosti, javni dogodki. Sofinancer PROGRESS (Posredniško telo: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). 

2. Dnevni center za otroke (od leta 1998); Program Dnevni center za otroke (od 

leta 1998) je namenjen otrokom s težavami v socialni integraciji (tujcem, revnim in 

socialno izključenim, otrokom z učnimi težavami ...). Bistvo programa je 

vzpostavljanje vsakodnevnega kvalitetnega stika med otroki, prostovoljci in 

izvajalci programa ter organiziranje različnih aktivnosti: socialnih delavnic, 

ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, učenja slovenščine za tujce, učne 

pomoči. Sofinancer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna 

občina Novo mesto, FIHO. 

3. SKUPA – Program za socialno vključenost Romov (od leta 2000); Primarni 

namen programa je povečanje možnosti v smeri emancipacije, osebnostne in 

socialne integracije Romov ter osveščanje širše javnosti. Aktivnosti potekajo vsak 

dan v štirih naseljih: v naselju Brezje vsak dan (Dnevni center za romske otroke), 

dvakrat tedensko v Šmihelu, dvakrat tedensko v Jedinščici in enkrat tedensko v 

Žabjaku. Sofinancer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, FIHO, 

Mestna občina Novo mesto, Ministrstvo za kulturo, Norveški finančni mehanizem 

in finančni mehanizem EGP.  

4. Programi za osveščanje širše javnosti. Program je namenjen informiranju in 

ozaveščanju javnosti o vrednotah, kot so strpnost, spoštovanje, medkulturni 

dialog, človekove pravice in opozarjanje na njihovo kršitev. V ta namen 

organiziramo javne prireditve, okrogle mize, kulturne prireditve, mediacijske 

delavnice, objave v medijih, izdajo publikacij, delavnice o človekovih pravicah po 

metodi Sveta Evrope KOMPAS. Sofinancer: Ministrstvo za notranje zadeve, Urad 

za komuniciranje, Ameriška ambasada, Nizozemska ambasada. 

 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je v vseh zgoraj navedenih 

projektih, razen v projektu Različnost je bogastvo družbe, v katerem smo nastopili v 

partnerstvu s še šestimi slovenskimi nevladnimi organizacijami, odigralo vodilno vlogo.  

 
Pomembnejše druge reference: 

1. Nagrada ERSTE Fundacije za socialno integracijo. Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto se je konec leta 2007 s svojim programom za 

integracijo etničnih manjšin »Živeti skupaj« prijavilo na razpis za nagrado 
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avstrijske ERSTE Fundacije za dosežke na področju socialne integracije in se v 

konkurenci 402 projektov po izboru mednarodne komisije uvrstilo med 20 

najboljših – na slovenski ravni med prve tri. Društvo je tako postalo ustanovni 

član neformalnega združenja ERSTE Fundacije z nazivom Mreža izjemnih 

primerov v socialni praksi, kar mu zagotavlja dobro medijsko pozornost ter dostop 

do mreže potencialnih pokroviteljev in sponzorjev. 

2. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je pridobilo status društva 

v javnem interesu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, odločba št. 

012-03-001/02-423 z dne 16. 12. 2002 (zaporedna številka: JI – 062) in status 

humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, odločba št. 

21502-30/2005/4 z dne 17. 7. 2006 (zaporedna številka: HO-SD-031).  

3. Septembra 2006 je društvo v Novem mestu gostilo in pripravilo spremljevalni 

program ob postanku Tovornjaka raznolikosti v okviru kampanje Evropske 

komisije »Za raznolikost. Proti diskriminaciji.«  

4. Septembra 2006 je društvo pripravilo mednarodno okroglo mizo z naslovom 

»Prihodnost večkulturnih družb: Kaj smo spregledali pri reševanju romskega 

vprašanja«, na kateri so nastopili gostje iz Velike Britanije. 

5. Novembra 2006 je društvo ob podpori Republike Slovenije – Ministrstva za 

notranje zadeve in Evropskega sklada za begunce posnelo 30-minutni 

dokumentarni film o integraciji beguncev in tujcev »Živeti skupaj«, ki ga je v letu 

2008 predvajala tudi TV Slovenija. 

6. Leta 2007 je društvo začelo redno razpisovati nagradne natečaje (2007: literarni 

natečaj za mlade na temo »Imamo res enake možnosti?«, 2008: literarni 

natečaj za mlade »Pasti in prednosti večkulturnega okolja«, natečaj za naj 

slogan na temo »Zdaj pa nekaj lepega o Romih«). 

7. Leta 2007 je društvo lansiralo metodo mediacijske delavnice s predstavniki 

romske skupnosti in večinskega prebivalstva. V letih 2007 in 2008 je pripravilo 

delavnico za dijake in romske vrstnike, v 2009 pa tudi za odrasle – sosede 

romskega naselja Žabjak. 

8. Z aktivnim delovanjem na področju integracije tujcev in Romov je društvo leta 

2007 pritegnilo pozornost tujih ambasad, ki so delovanje podprle finančno in z 

osebnimi obiski (marec: veleposlanik Velike Britanije Tim Simmons, marec: 

veleposlanik ZDA Thomas B. Robertson, junij 2007: veleposlanik Kraljevine 
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Nizozemske John Groffen, oktober 2007: nizozemski princ Oranski R. H. Willem 

Alexander in njegova žena princesa Maxima). 

9. Leta 2008 je društvo z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za javno upravo 

pridobilo sredstva Evropskega socialnega sklada in postalo Regijski NVO 

center – stičišče nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije.  

10. Z inovativnim programom vključevanja socialno izključenih skupin si je leta 

2008 prislužilo vrsto priznanj: 

 Postalo je ustanovni član neformalnega združenja avstrijske ERSTE 

Fundacije »Mreža izjemnih primerov v socialni praksi«, kar zagotavlja dobro 

medijsko pozornost. 

 Pritegnilo pozornost Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ), 

ki ga je izbral za prejemnika njihove letne donacije. 

 Povabljeno je bilo v prvo partnerstvo Progress, ki ga izvaja Evropska 

komisija. 

 Postalo je ustanovni član Foruma humanitarnih organizacij Slovenije. 

11. Leta 2008 je postalo nacionalni partner Evropskega leta medkulturnega dialoga 

2008 (na povabilo Nacionalnega koordinacijskega odbora, saj že več let 

uspešno delujemo v skladu z vrednotami in s cilji, ki jih je v ospredje 

vseevropskih aktivnosti postavila Evropska komisija). 

12. Leta 2008 je postalo partner nacionalne kampanje »Dosta! Osvobodimo se 

predsodkov, spoznajmo Rome!«, ki sta jo lansirala Urad RS za narodnosti v 

sodelovanju z Informacijskim uradom Sveta Evrope v Republiki Sloveniji. 

13. Leta 2008 se je na podlagi bogatih referenc iz preteklosti društvo uvrstilo med 

pet slovenskih humanitarnih organizacij, za katere so poslušalci Vala 202 

glasovali v znani ponedeljkovi rubriki Ime tedna. 

 
Izkušnje s črpanjem sredstev evropske kohezijske politike: 

1. Kultegracija – socialno vključevanje etničnih kultur in romske skupnosti, št. 

pogodbe: 3511-08-692002; sofinancer: Evropski socialni sklad (posredniško telo 

Ministrstvo za kulturo); trajanje projekta: 2008–2009. 

Namen projekta je spodbuditi razumevanje sobivanja v narodnostno, etnično in 

kulturno raznoliki družbi ter hkrati spodbuditi razumevanje integracije kot 

dolgotrajnega in dvosmernega procesa, v katerem mora nujno sodelovati tudi 
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večinsko prebivalstvo. Aktivnosti: usposabljanja, seminarji, delavnice, javni 

dogodki, Teden medkulturnega dialoga.  

Rezultati: usposobljeni strokovni vodje folklore, ljudskega petja in igranja 

inštrumentov – 16; usposobljeni literati – 5; usposobljeni likovniki – 9; zaposlen 

koordinator kulturnih projektov – 1; izveden kulturni projekt – Teden 

medkulturnega dialoga. 

 

2. Živeti skupaj, št. pogodbe: 3511-09-692008 (v teku). 

 

3. Regijski NVO center, št. pogodbe: 311-JRNVOS/2008-95. 

Rezultati: 

- Informiranje: spletni portal, tedenske novice, izdelava spletnih strani za 20 

izbranih NVO, izdaja priročnika z odgovori na najbolj pogosta vprašanja NVO. 

(Od okoli 1.400 nevladnih organizacij, ki so registrirane v regiji, smo vzpostavili 

stik z okoli 600 aktivnimi in jih vključili v svojo mrežo obveščanja. Za potrebe 

informiranja smo vzpostavili dnevno ažurirani spletni portal www.nevladnik.info z 

različnimi obvestili in bazami podatkov. Vsak teden so organizacije prejemale 

tedenske pakete e-novic. Dvajsetim organizacijam smo izdelali predstavitveno 

spletno stran. V tisku je priročnik z vsemi potrebnimi informacijami o vzpostavitvi 

in vodenju nevladne organizacije.) 

- Izobraževanje: računalniško opismenjevanje, predavanja in delavnice o 

strateškem načrtovanju, učinkovitem vodenju in poslovanju NVO, zbiranju 

sredstev, odnosi z mediji, retorika. 

(Izvedli smo 15 delavnic in predavanj v Kočevju, Trebnjem, Črnomlju in Novem 

mestu (Retorika, Odnosi z mediji za NVO, Delovno pravo za NVO, Pridobitna in 

nepridobitna dejavnost društev z davčnega vidika, Kako organiziramo in izpeljemo 

javne debate) in 24 delavnic računalniškega opismenjevanja.) 

- Svetovanje: pravno in finančno svetovanje ter svetovanje in tehnična pomoč 

pri javnih razpisih. 

(V okviru svetovalne dejavnosti je bilo na voljo 80 ur pravnega svetovanja, 80 ur 

finančnega svetovanja ter 360 ur svetovanj in tehnične pomoči v zvezi z javnimi 

razpisi.) 

- Mreženje: srečanja z NVO, bazar. 
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(Vzpostavili smo 5 informacijskih točk v vsaki od petih upravnih enot, ki poleg 

novomeške spadajo v regijo JV Slovenija: Trebnjem, Ribnici, Črnomlju, Metliki in 

Kočevju. Okoli 120 organizacij se je osebno srečalo na Bazarju nevladnih 

organizacij v Novem mestu.) 

- Promocija NVO: radijske oddaje, obvestila medijem, bazar, zloženke. 

(O vseh dejavnostih smo redno obveščali medije, izdali smo promocijsko 

zloženko. Na radijski postaji Studio D predvajali 7 oddaj o nevladnem sektorju. 

Organizirali smo Bazar nevladnih organizacij v Metliki.) 

 

4. Socialna integracija Romov, št. pogodbe: C1528-09P000035. 

Vzpostavili smo Dnevni center za romske otroke v romskem naselju Brezje, ki je 

deloval vsak dan od ponedeljka do petka od 13.30. do 17. ure. V program smo 

vključili 45 otrok. Vsak dan je bilo v program vključenih povprečno 15 otrok po 

2,20 ure (tri šolske ure). Dnevni center za otroke je bil skupaj odprt 198 dni. V 

tem času so bile izvedene naslednje skupinske aktivnosti: 50 socialnih delavnic, 

155 ustvarjalnih delavnic, 120 delavnic s športno vsebino in z družabnimi 

aktivnostmi ter drugimi interesnimi vsebinami (romska folklora, glasba, 

gledališče). Izvedli smo 1.999 individualnih ur z romskimi otroki, predvsem učne 

pomoči, učenja slovenščine in pomoči pri domačih nalogah. 

Izvedli smo 4 srečanja Šole za starše (Nasilje v družini, Zdrav način življenja – 

2-krat, Rak dojke). Izvedli smo 210 ur individualnega svetovanja na domu, 

predvsem glede težav, ki smo jih opazili pri vključevanju otrok v Dnevni center 

za otroke: postavljanje meja, fizično kaznovanje in konstruktivno reševanje 

konfliktov, razvajenost, prevzemanje odgovornosti, zdrav način življenja, 

sodelovanje in vključenost v šolo. 

Izdano je bilo dvojezično slovensko-romsko učno gradivo Učim se pisati, 

namenjeno tako otrokom kot tudi učiteljem, svetovalnim delavcem in romskim 

pomočnikom.  

Za potrebe obveščanja strokovne in širše javnosti smo natisnili zloženko v 500 

izvodih, ki poleg projektnih aktivnosti vključuje še fotografije iz projektnih 

aktivnosti in zmagovalni slogan natečaja »Zdaj pa nekaj lepega o Romih«. 
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2.5 Center za socialno delo (CSD) Trebnje 

 
Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, 8210 Trebnje 

Matej Križanič, direktor 
 
 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je pri projektu odgovorno za 
izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

Aktivnost 11: 
Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za romske učence v romskem naselju 
Hudeje 

 
 
Center za socialno delo (CSD) je Vlada RS ustanovila za naloge, ki jih poleg osnovnih 

zakonov – o socialnem varstvu, starševskem varstvu in družinskih prejemkih in o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih ureja še preko 40 zakonov in podzakonskih predpisov. Poleg 

področij, ki jih ureja zakon tako glede pravic kot postopkov in jih poimenujemo kot javna 

pooblastila, so še področja, kjer so v zakonu predvideni okviri, urejajo pa se s storitvami in 

skupnostnimi nalogami za socialno ogrožene skupine prebivalstva. 

 

Dosežki: 

Zadnjih nekaj let CSD Trebnje razvija različne preventivne programe, kot so poletni tabori 

za romske otroke, prispevek k boljšemu rejništvu, skupina za pomoč enostarševskim 

družinam. Zadnjih nekaj let smo skladno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti vključeni tudi v izvajanje programa javnih del na dveh področjih, in 

sicer: 

1. prispevek h kompleksni psihosocialni pomoči družinam s posebnimi potrebami, 

2. pomoč pri socializaciji in integraciji Romov. 

 

V okviru javnih del zaposlujemo tri do štiri delavce. Že drugo leto zaposlujemo javno 

delavko iz naselja Hudeje. 

 

Aprila 2009 smo ustanovili Dnevni center za otroke in mladostnike Kher šu beši (Hiša za 

druženje) v romskem naselju Hudeje, kjer so potekale ustvarjalne delavnice za romske 

otroke »Džam pe kheli – Gremo se igrat«, učna pomoč ter učenje socialnih veščin. V 
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letošnjem letu smo se prijavili na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 

kjer smo pridobili pravico do sofinanciranja programa socialnega varstva za program 

Dnevnega centra Kher šu beši (0,75 strokovnega delavca). 

 

Od sprejetja Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) smo na tem področju aktivni 

in se nanj učinkovito odzivamo. Zlasti delujemo preventivno, in v ta namen smo 23. 6. 

2010 organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo širši javnosti predstavili naše delo 

na tem področju in jo spodbudili k odzivanju. V zadnjih treh letih smo razvojno naravnani, 

saj želimo biti na tem območju pobudniki pri širitvi mreže na področju socialnega varstva. 

 

Reference: 

1. Dnevni center Kher šu beši (Hiša za druženje); št. pogodbe: 41020-235/2010-2, 

FEP: 2611-10-050363, projekt poteka od aprila 2009.  

Splošni cilj: zmanjšanje socialne izključenosti, ki temelji na naslednjih ciljih: 

- učenje osnovnih življenjskih pravil in vrednot (sreča, ljubezen, enakost, 

solidarnost, sodelovanje, medsebojna pomoč, dobri medsebojni odnosi, 

pozitiven odnos do starejših in drugačnih ...), 

- izboljšanje učnega uspeha, 

- razvijanje delovnih navad, 

- učenje socialnih veščin in komunikacije (samospoštovanje, samozavest, 

občutek pripadnosti in vključenosti, osnovne veščine bontona …), 

- učenje učinkovite izrabe prostega časa, 

- spodbujanje razvoja senzomotoričnih spretnosti in domišljije, 

- kulturno izobraževanje, 

- zdrav način življenja, higienske navade in osveščanje o spolnosti, 

- učenje smotrne porabe sredstev in časa, 

- razvijanje pozitivnega odnosa do okolja. 

 

2. Poletni tabor za romske otroke 

Tabor poteka enkrat letno med šolskimi počitnicami in traja en teden. Namen tabora je: 

- vpliv na krepitev samostojnosti v odnosu do matične družine, 

- kvalitetnejše preživljanje prostega časa, 
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- vpliv na spreminjanje pravil, ki Rome ovirajo pri socialnem vključevanju v širšo 

družbeno skupnost, 

- učenje socialnih veščin, 

- vplivanje na zmanjševanje razlik in nesoglasij med romskimi otroki, ki izvira iz 

razlik med Romi samimi, 

- razvijanje zdrave samozavesti otrok in osebnega sodelovanja ob opazovanju 

sveta, odkrivanju zanimivosti in novosti, 

- razvijanje radovednosti, 

- z izkušnjami prebujati željo po znanju, 

- dati otrokom in staršem občutek, da so oni in njihovi otroci sprejeti in razumljeni. 

 

Prizadevali smo si, da je bilo dogajanje v celoti socialno učenje: pridobivanje veščin strpne 

komunikacije, medsebojnega sodelovanja, spoštovanja, sodelovanja, skratka, preseganje 

s seboj prinešenega konfliktnega ozračja. Pomen smo dali tudi vsakodnevnemu nakupu 

živil za malico in njeni pripravi. Pogovarjali smo se o tem, kako nakupujemo, kaj je pri tem 

pomembno, kako organiziramo pripravo živil, kako ravnamo z živili, vodo, odpadki, itd. 

Menimo, da smo s tem programom dodali košček v mozaik njihove socializacije, in sicer 

da bi otroci in njihovi starši ugotovili, da sta učenje in delo edina načina za spoprijem z 

življenjem in prevzemom odgovornosti zase in svojo družino. Naš namen je, da bi 

prispevali k privzgoji vrednot, kot so poštenje, delavnost, spoštovanje, kultura ter k 

občutku, da tudi sami lahko veliko naredijo za to, da bodo v družbi, kateri pripadajo, 

spoštovani in cenjeni. 

 

3. Javna dela Pomoč pri socializaciji in integraciji Romov 

Program se je začel izvajati že pred letom 2009, vendar je bil vmes prekinjen. Njegov 

namen je spodbujanje aktivnejšega vključevanja v reševanje lastnega položaja in 

vključevanje v družbo, učenje socialnih veščin, premagovanje jezikovnih ovir, spodbujanje 

staršev za sodelovanje s šolami, širjenje informacij o izobraževalnih, zaposlitvenih in 

drugih možnostih med Romi, spodbujanje k ohranjanju romske kulture. Večja vključenost 

Romov v širše socialno okolje, aktivnejše reševanje lastnega položaja, zaposlitve preko 

javnih del, višja stopnja funkcionalne pismenosti zaposlenih preko javnih del, višji obisk in 

uspeh romskih otrok v šolah. 
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2.6 Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec 

 
Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec,  

Pionirska ulica 4, 8273 Leskovec pri Krškem 
Anton Bizjak, ravnatelj 

 

Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec je pri projektu odgovorna za 
izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 

Aktivnost 8: 
Ustvarjanje enakovrednih pogojev za integracijo romskih otrok v vrtec: Vrtec 
Kerinov grm. 

 8.1 Priprava prostorskih in materialnih pogojev za vrtec  

 
8.2 Pripravljalni vrtec za predšolske romske otroke (od 2. do 4. leta) v naselju 
Kerinov grm s postopno integracijo v redne oddelke 

 
8.3 Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in mladine v program 
projekta v sodelovanju različnih organizacij (Zdravstveni dom, Center za 
socialno delo, Zavod za zaposlovanje in različna društva …) 

 

 

Zavod OŠ Leskovec pri Krškem ima dolgoletne izkušnje tako z vključevanjem romskih 

otrok v vrtec in osnovno šolo kot tudi z reševanjem romske problematike.  

 
Enota Vrtec deluje v sklopu zavoda na štirih lokacijah. V štirih enotah vrtca je skupaj 

13 oddelkov, ki vključujejo otroke od 11. meseca do vstopa v šolo. Poslanstvo našega 

vrtca je Vsak dan, dan za otroka, vsi zaposleni pa si prizadevamo, da bi bilo takih dni 

veliko. Kolektiv vrtca skupaj z otroki in njihovimi starši uresničuje postavljeno vizijo 

vrtca: Korak za korakom se učimo živeti zdravo in z naravo, drug z drugim, v razvojno 

spodbudnem, varnem, učnem okolju, ki omogoča, izhajajoč iz izkušenj, dejavno 

vključevanje v širše okolje.  

 

Sistematično gradimo kakovost vrtca in timsko delo z razvijanjem organizacijskega 

vzdušja, socialnih kompetenc in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Od leta 

2002 izvajamo vzgojno-izobraževalni program vrtca v vseh oddelkih po metodologiji 

Korak za korakom. Aktivno sodelovanje v mrežah vrtcev po Kurikulumu in 

metodologiji Korak za korakom nam omogoča nenehno refleksijo, evalvacijo, 

nadgradnjo znanj in izmenjavo dobre prakse. S pomočjo dela strokovnih aktivov in 

projektnih timov vrtca spodbujamo uresničevanje vizije in poslanstva vrtca. Prednostne 
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naloge našega vrtca izhajajo iz globalnih ciljev projektnih timov vrtca. Interni, izbrani 

projekti vrtca so s področij kakovost, gibanje, ekologija, portfolio otroka in integracija 

romskih otrok, ki jih zaradi ugotovljenih šibkih točk želimo še posebej razvijati. 

  
Naš vrtec si od leta 2002 z različnimi aktivnostmi v okviru projektov prizadeva 

zagotavljati boljše pogoje za integracijo romskih otrok. Bili smo vključeni v različne 

projekte, zadnja tri leta so potekale aktivnosti v treh akcijskih krogih v okviru 

Inovativnega projekta Zavoda Republike Slovenije. Kljub temu da smo naredili nekaj 

pomembnih korakov naprej, so rezultati slabi in kažejo na slabo učinkovitost 

dosedanjih programov. Zaradi navedenih dejstev smo v tem šolskem letu, izhajajoč iz 

potreb otrok in staršev ter na podlagi izkušenj in dejstev pri delu z njimi, oblikovali 

program vrtca v Kerinovem grmu. V kolikor bodo rezultati upravičili naša prizadevanja, 

bo lahko program vrtca v Kerinovem grmu postal del Nacionalnega programa za 

vključevanje rizičnih skupin otrok. 

 

Izkušnje na relevantnem področju 

1. Projekt: Ustvarjanje pogojev za vključevanje predšolskih romskih otrok v 

vrtec, šol. leto 2007/08, 2008/09, 2009/10, Inovacijski projekt Zavoda za šolstvo 

nima finančnega dotoka.  

Priprava predšolskih romskih otrok na integracijo v redne oddelke vrtca in pozneje 

šole. S projektom smo uspeli navezati in vzpostaviti zaupanje med romskimi starši 

in vrtcem. V treh letih smo integrirali otroke v redne skupine vrtca, ob tem pa 

ugotovili, da se starši bojijo za svoje otroke, da jih le s težavo in zelo počasi 

spuščajo v svet zunaj romskega naselja in se le redki odločijo za integracijo v redne 

skupine vrtca. Pripravljali smo pogoje za ustanovitev prehodnega vrtca v naselju in 

se dogovarjali z občino za prostore v naselju. 
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3. Projektni partnerji  
 

Med pogoji za kandidiranje na javnem razpisu je tudi naslednja določba: »Partnerske 

osnovne in srednje šole ter vrtci morajo v predlaganem projektu uravnoteženo 

predstavljati območja Slovenije, kjer živijo predstavniki romske skupnosti.« Seznam 

partnerskih izjav je priložen na ustreznem mestu projektne knjige, na tem mestu pa 

prilagamo shematični prikaz geografske razporeditve partnerjev (vrtcev, osnovnih in 

srednjih šol ter dijaških domov) po posameznih slovenskih regijah: Prekmurje, 

Posavje, Dolenska in Bela krajina.  

 

Tabela 1: Projektni partnerji v regiji Prekmurje 

 

PREKMURJE  

PROJEKTNI PARTNERJI 

VRTEC 

Vrtec Tišina, Tišina 
Enota Vrtec Črenšovci  

Vrtec Murska Sobota, Murska Sobota 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola Tišina, Tišina 
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci 

Osnovna šola Kuzma, Kuzma 

DIJAŠKI DOM 

Dijaški dom Murska Sobota, Murska Sobota 

SREDNJA ŠOLA 

Ekonomska šola Murska Sobota, Murska Sobota 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Radenci 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Murska Sobota 
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Tabela 2: Projektni partnerji v regiji Dolenjska 

 

DOLENJSKA  

PROJEKTNI PARTNERJI 

VRTEC 

Vrtec Trebnje, Trebnje 
Vrtec Pedenjped Novo mesto, Novo mesto 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola Trebnje, Trebnje 
Osnovna šola Šmihel, Novo mesto 

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Grosuplje 
Osnovna šola Stara Cerkev, Kočevje 

SREDNJA ŠOLA 

Šolski center Novo mesto, Novo mesto�

 

 
 

Tabela 3: Projektni partnerji v regiji Bela krajina 

BELA KRAJINA  

PROJEKTNI PARTNERJI 

VRTEC 

Vrtec Metlika, Metlika 
Javni vrtec pri osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič, Semič 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj, Črnomelj 
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Semič 
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Tabela 4: Projektni partnerji v regiji Štajerska 

ŠTAJERSKA  

PROJEKTNI PARTNERJI 

VRTEC 

Vrtec Pobrežje, Maribor 
Vrtec Jožice Flander Maribor, Maribor 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor 

 

Tabela 5: Projektni partnerji v regiji Posavje 

POSAVJE  

PROJEKTNI PARTNERJI 

VRTEC 

Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota Vrtec, Leskovec pri Krškem 

OSNOVNA ŠOLA 

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Leskovec pri Krškem 

 

 

Tabela 6: Zbirna tabela projektnih partnerjev glede na regijo in institucijo 

 
Prekmurje Dolenjska 

Bela 
krajina 

Posavje Štajerska Skupaj 

Vrtec 3 2 2 1 2 10 

Osnovna 
šola 

3 4 2 1 1 11 

Srednja 
šola 

3 1 / / / 4 

Dijaški dom 1 / / / / 1 

Skupaj 10 7 4 2 3 26 

 

 



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

 

55 

III. Projektni menedžment  
 
Učinkovito upravljanje projekta je možno samo s takšno upravljavsko strukturo, ki 

omogoča hitro in učinkovito izmenjavo neselekcioniranih informacij med partnerji, 

sinergijsko nastopanje vseh partnerjev (»moje znanje je lahko uporabno tudi za 

druge!«), zavedanje, da so znanje in prakse, ki nastajajo v projektu, naše skupno 

dobro, in zavedanje, da bo vsak izmed sodelavcev prispeval ustrezen in pomemben 

kamen v mozaik dviga socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo 

pripadniki romskega naroda.  

 

Slika 1: Telesa projektnega menedžmenta 

 

 
 
Za samo izvedbo projekta je vsak partner zaposlil oz. vključil v projekt za to 
najustreznejše kadre. INV, kot koordinator konzorcija se še posebej zaveda pomena 
komuniciranja za uspešno izvedbo projekta. Zato je v ta namen v projektu predvidel 
vzpostavitev t.i. spletnega programa sistematičnosti, ki bo skrbel za transparentnost 
izvajanja aktivnosti v projektu sodelujočih partnerjev in omogočal hitro zaznavanje, 
analizo in učinkovito odpravljanje težav. Enako kot med konzorcijskimi partnerji je 
komuniciranje zelo pomemben akter za uspešno sodelovanje in odločanje tudi 
znotraj delovanja posameznih konzorcijskih partnerjev. V ta namen bodo slednji 
vzpostavili sistem rednega poročanja oz. sistem rednih delovnih sestankov, saj le 
odprto in spontano komuniciranje, privede do optimalnih rešitev situacij, ki močno 
vplivajo na pravilnost odločitev in nadaljnji potek izvedbe projekta. Le to pomembno 
vpliva tudi na motivacijo članov projekta, v smislu ustvarjalnosti in učinkovitosti 
sodelujočih, ki je pri delu z romsko populacijo še posebej pomembna. Že omenjeni 
spletni program sistematičnosti bo INV-ju, kot poslovodečemu partnerju omogočil tudi  
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Porazdelitev odgovornosti in funkcij znotraj projektnega konzorcija je naslednja:  

 
Projektni svet – projektni svet predstavlja skupne interese partnerjev in je 

posvetovalno telo konzorcija. Njegova naloga je letni pregled opravljenega dela 

oziroma spremljanje uresničevanja projektnih nalog ter sprejemanje strateških 

odločitev (npr. zamenjava partnerja). V projektni svet je vključen po en predstavnik 

vsakega konzorcijskega partnerja. Projektni svet se sestaja 1-krat letno. 

 

Zbor sodelavcev – namen zbora je vsakoletno poročanje o delu oziroma izmenjava 

pridobljenih izkušenj pri izvajanju projektnih nalog med projektnimi sodelavci. Zbor je 

namenjen vsem sodelujočim: raziskovalcem, učiteljem, strokovnim delavcem, 

izvajalcem učne pomoči, itd. Zbor se organizira 1-krat letno v različnih regijah.  

 

Koordinator projekta (PO) – poslovodeči organ je odgovoren za:  

– koordinacijo konzorcija: za učinkovito funkcioniranje projekta se koordinira 

projekt s perspektive stvari, ki se tičejo vseh partnerjev, za zbiranje in 

oddajanje periodičnih in končnih poročil, menedžment tveganj na projektu in 

organizacijo sestankov projektnega sveta,  

– vsebinsko koordinacijo: zagotoviti je treba, da je načrtovano delo opravljeno 

ob predvidenem času, s predvidenimi finančnimi sredstvi in da so vsi 

zastavljeni cilji/rezultati/produkti doseženi na predvideni kakovostni ravni.  

 

Administrativno-finančni menedžer – prevzame ključne administrativno-finančne 

naloge: zbiranje projektne dokumentacije, pravočasno zbiranje finančnih poročil, 

organizacijo in prisotnost na sestankih projektnega sveta. Prednost v primeru 

organizacijske strukture tega projekta je, da se tako administrativno-finančni 

koordinator kot koordinator projekta nahajata na Inštitutu za narodnostna vprašanja 

(INV). Na tak način se omogoča lažji in hitrejši pretok informacij med obema, kar je 

ključno za uspešno ter optimalno izvedbo projekta.  

 

Projektni konzorcijski partnerji – vsak konzorcijski partner je odgovoren za 

uresničitev vseh aktivnosti in ciljev, za katere je zadolžen. Aktivnosti se morajo 
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izvajati pravočasno in v okviru predvidenega finančnega načrta. Koordinatorju 

projekta morajo v periodičnih poročilih poročati o poteku izvajanja posameznih 

aktivnosti. Odgovornost partnerjev je tudi takojšnje poročanje koordinatorju projekta, 

če pride do kakršnih koli administrativnih in finančnih težav. 

 
Z namenom doseči nemoten potek dela projekta so partnerji v fazi načrtovanja 

določili vse aktivnosti v projektu, rezultate in poti za njihovo doseganje. Pri tem so 

upoštevali povezanost aktivnosti, njihovo trajanje, stroške in človeške vire ter tako 

odstranili oz. zmanjšali negotovost, izboljšali učinkovitost operacij, dosegli boljše 

razumevanje ciljev in zagotovili temelje za kontrolo dela.  

 
 
Izvajanje in kontrola kakovosti projektnih aktivnosti: 

S perspektive koordiniranja konzorcija je pomembna predvsem vzpostavitev 

kakovostnega orodja za komuniciranje in nadzor znotraj projektne skupine. Za 

zadovoljitev zahtevanih standardov kakovostne ravni izvajanja projektnih aktivnosti 

pa je poleg vsebinske kakovosti na strani administrativno-finančnega koordinatorja 

treba skrbeti za doseganje administrativno-finančnih standardov in obveznosti s 

strani vseh konzorcijskih partnerjev. Menedžment kakovosti zahteva standardiziranje 

procesa projektnega vodenja. Zato bo s strani koordinatorja pripravljen tudi t. i. 

quality management handbook. 

 

Quality management handbook bi lahko prevedli kot 'priročnik za menedžment 

kakovosti'. Omenjeni priročnik bo pomagal konzorcijskim partnerjem pravilno in 

učinkovito izpolnjevati svoje administrativno-finančne kot tudi časovne ter 

komunikacijske obveznosti skladno z načrti in s pričakovanji. Menedžment kakovosti 

prispeva h krepitvi zaupanja med udeleženci v projektu ter k zaupanju naročnika do 

izvajalca. Vseboval bo vsa merila, obveznosti, pravila in procese, po katerih se bo 

uresničeval projekt oziroma vodstvene, upravljavske, komunikacijske in upravne 

aktivnosti projekta. Tako bodo v priročniku izpostavljeni administrativno-finančni 

postopki in vprašanja, pomembni roki izvedbe, seznam projektnih sestankov, 

menedžment kakovosti ter vzorci poročil in vprašalnikov.  
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Eden glavnih elementov izvedbe projekta predstavlja komuniciranje projektne 

skupine. Kot koordinator konzorcija se INV še posebej zaveda pomena 

komuniciranja za uspešno izvedbo projekta. Zato je v ta namen v projektu predvidel 

vzpostavitev t. i. spletnega programa sistematičnosti, ki bo skrbel za 

transparentnost izvajanja aktivnosti v projektu sodelujočih partnerjev in omogočal 

hitro zaznavanje, analizo in učinkovito odpravljanje težav. Enako kot med 

konzorcijskimi partnerji je komuniciranje zelo pomemben dejavnik za uspešno 

sodelovanje in odločanje tudi v delovanju posameznih konzorcijskih partnerjev. V ta 

namen bodo slednji vzpostavili sistem rednega poročanja oz. sistem rednih delovnih 

sestankov, saj le odprto in spontano komuniciranje privede do optimalnih rešitev 

situacij, ki močno vplivajo na pravilnost odločitev in nadaljnji potek izvedbe projekta. 

Vse to pomembno vpliva tudi na motivacijo članov projekta v smislu ustvarjalnosti in 

učinkovitosti sodelujočih, ki je pri delu z romsko populacijo še posebej pomembna.  

 

Omenjeni spletni program sistematičnosti je učinkovito orodje za vzdrževanje 

vertikalnih in horizontalnih komunikacijskih kanalov med projektnimi partnerji. Program 

bo INV-ju kot poslovodečemu partnerju na vsakodnevni ravni omogočil tudi sistem 

stalne kontrole vsebinskih in časovnih odstopanj projekta glede na plan, pomagal 

najti vzroke posameznih odstopanj ter oblikovanje ustreznih ukrepov. Na ravni 

konzorcijskih partnerjev bo kontrolo koordinatorjev dopolnjevala še samokontrola oz. 

samoevalvacija sodelavcev, ki bo privedla do preglednosti in čim hitrejšo odpravo 

posledic. Partnerji bodo vsake tri mesece poročali koordinatorju projekta o opravljenih 

aktivnostih in rabi finančnih sredstev. Koordinator projekta pa bo naročniku, Ministrstvu 

za šolstvo in šport (MŠŠ), poročal o izvajanju projekta v okviru informacijskega sistema 

ISARR preko modula za vnos podatkov (MVP). Ravno tako pa bo med INV in MŠŠ 

potekala tudi komunikacija glede zahtevkov za izplačila.  

 

Podroben pregled časovnega poteka vsebinskih aktivnosti projekta je podan v 

nadaljnjem poglavju. Enako velja tudi za evalvacijo, diseminacijo in promocijo 

rezultatov ter aktivnosti in obvladovanje tveganj, ki so pomembni sestavni elementi 

menedžmenta in so podrobno predstavljeni v posebnih poglavjih.  
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IV. Podrobnejša predstavitev aktivnosti projekta  
 

V razpisni dokumentaciji je predmet javnega razpisa opredeljen takole: 

»Predmet javnega razpisa je: 

- razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer 

živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan 

predšolski vzgoji,  

- načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, 

delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih 

delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi 

otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela, 

- razvoj in izvajanje različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in 

aktivnosti za otroke, mladino in starše v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti,  

- izvajanje učne pomoči za romske učence in dijake, 

- izvedba prostorskih in demografskih analiz na področju predšolske in šolske 

vzgoje v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, za podporo izvajanju 

ukrepov na področju predšolske in šolske vzgoje, dvigu kakovosti življenja, 

socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske 

skupnosti ter kartiranje parametrov sedanjega in morebitnega bodočega razvoja 

območij z romskim prebivalstvom in 

- pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in 

partnerstva.«12  

 

Z razpisom načrtovane aktivnosti bomo konzorcijski partnerji izvajali skladno s 

sprejetim načrtom dela, ki je sestavni del pričujoče projektne knjige. Načrtovane 

aktivnosti so podrobno predstavljene na naslednjih straneh.  

 

                                                            
12 Javni razpis za sofinanciranje projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti. 
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Aktivnost 1: Pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov in 
opravljenega dela na področju izobraževanja Romov kot izhodišče 
za razvoj nadaljnjih oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi 
otroki. 
 
Do sedaj je bilo v Sloveniji izvedenih kar nekaj projektov, katerih namen je (bil) 

izboljšava položaja Romov v Sloveniji. Ob množici raznovrstnih dejavnosti pa ne 

obstajajo celovit pregled in spremljanje izvedenih projektov (nacionalnih in 

mednarodnih) in drugih aktivnosti, namenjenih izboljševanju položaja romske 

skupnosti. Posledično različna ministrstva oziroma različni skladi financirajo projekte, 

ki so si vsebinsko podobni ali se celo podvajajo, hkrati pa se zgodi, da določena 

področja tudi znotraj vzgoje in izobraževanja ostajajo »projektno podhranjena«. 

Pomanjkljivo je tudi vedenje o učinkih posameznih ukrepov in aktivnosti, izvedenih v 

okviru izpeljanih projektov. Za nadaljevanje spodbujanja dvigovanja socialnega in 

kulturnega kapitala v naseljih, kjer živijo Romi, je pomembno zbrati podatke o tem, 

katere prakse in aktivnosti so se na tem področju pokazale kot učinkovite in katere 

ne. S sistematičnim pregledom in oceno do sedaj izvedenih projektov ter 

opravljenega dela na področju vzgoje in izobraževanja Romov bi se izognili 

podvajanju določenih aktivnosti, čim bolj učinkovito bi nadgradili že opravljeno delo in 

hkrati usmerili načrtovanje izvajanja posameznih dejavnosti tudi na tista področja, ki 

so bila do sedaj prezrta.  

 

Pri pregledu opravljenega dela se ne bomo omejili zgolj na zbiranje in pregledovanje 

raziskovalnih oziroma projektnih poročil, temveč bomo na terenu pri konkretnih ciljnih 

populacijah poizvedeli o učinkih izvedenih ukrepov in tako preverili rezultate 

posameznih projektov. S tem bomo pridobili vedenje o tem, kateri ukrepi in aktivnosti 

so dali pozitivne rezultate in kateri ne, ter spoznali razloge, zakaj so bile nekatere 

aktivnosti bolj, druge pa manj uspešne. Študija, ki bo zasnovana na SWOT analizi 

(PSPN matriki) o opravljenem delu za pomoč Romom na področju vzgoje in 

izobraževanja, bo izhodišče za morebitne modifikacije in dopolnitve načrtovanih 

aktivnosti v okviru projekta. 
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Pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov in opravljenega dela na področju 
izobraževanja Romov kot izhodišče za razvoj nadaljnjih oblik vzgojno-izobraževalnega 
dela z romskimi otroki 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec Inštitut za narodnostna vprašanja 

Časovni plan september 2010–avgust 2012  

Postopek izvedbe 

Zbiranje informacij in podatkov o doslej opravljenih projektih.  

Pregled doslej opravljene evalvacije izvedenih ukrepov in priporočila, ki 
so nastala na podlagi teh evalvacij.  

Preverba učinkov in rezultatov do sedaj izvedenih projektov za pomoč 
Romom na področju vzgoje in izobraževanja na terenu. 

Pričakovani 
rezultati 

Z uresničitvijo te aktivnosti bomo lahko oblikovali kritičen odnos do vseh 
preostalih aktivnosti, ki jih predvidevamo v projektu, ter ustvarili podlago 
za primerjavo inovativnosti in učinkovitosti teh aktivnosti z rezultati 
preteklih projektov.  

Študija (e-publikacija) o opravljenem delu za pomoč Romom na 
področju vzgoje in izobraževanja bo izhodišče za morebitne modifikacije 
in dopolnitve na začetku načrtovanih aktivnosti. Poleg tega pa bo rabila 
tudi kot ena od vsebinskih podlag pri strokovnem usposabljanju 
učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev v okviru ukrepa 10.  

Evalvacija 
Ocena uporabnosti izdelane študije s strani naročnika in drugih 
uporabnikov. 

Tveganja in 
predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: nedostopnost podatkov o realizaciji in učinkih posameznih 
projektov ali ukrepov, ki smo jih vključili v našo analizo. 

Postopek za odpravo tveganja: izdelava ocene učinkov uresničevanja 
posameznih projektov ali ukrepov. 
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Aktivnost 2: Izdelava prostorske in demografske analize ter 
možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter 
drugih kulturnih in preostalih aktivnosti v okoljih, kjer živijo 
pripadniki romske skupnosti. 

 

Naselja, kjer živi romsko prebivalstvo, so v slovenskem prostoru specifičen pojav. V 

preteklosti niso bila deležna kontinuirane skrbi in ustreznega razvoja. Po podatkih dr. 

Jerneja Zupančiča, objavljenih v delu Romska naselja kot poseben del 

naselbinskega sistema v Sloveniji,13 je v 25 slovenskih občinah okrog 6.500 Romov v 

105 romskih naseljih (od tega 31 pravno urejenih in 74 pravno neurejenih). Vsa dela, 

opravljena v Aktivnosti 2, se nanašajo na celo Slovenijo, celotno romsko populacijo in 

vsa naselja, v katerih pripadniki romskih skupnosti živijo skupaj. Prostorske in 

demografske analize stanja rabijo lažjemu načrtovanju in ugotavljanju možnosti 

morebitnega prihodnjega razvoja na področju predšolske in šolske vzgoje romskih 

otrok ter kulturnih in drugih aktivnosti, povezanih z romskimi skupnostmi. Poleg tega 

so omenjene analize podpora za izvajanje ukrepov v smeri dviga kakovosti življenja 

ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.  

 

Uresničeni ukrepi v okviru aktivnosti 2 bodo prinesli do sedaj najbolj posodobljene, 

večvrstne ter kompleksne podatke ter analize prostorske in demografske strukture 

naselij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Enako velja tudi za zbirko tematskih 

kart, ki bodo nastale v tem sklopu.  

 

Prostorske in demografske analize stanja rabijo lažjemu načrtovanju in ugotavljanju 

možnosti morebitnega prihodnjega razvoja na področju predšolske in šolske vzgoje 

romskih otrok ter kulturnih in drugih aktivnosti, povezanih z romsko skupnostjo. Poleg 

tega so omenjene analize podpora za izvajanje ukrepov v smeri dviga kakovosti življenja 

ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.  

 

                                                            
13 Zupančič, Jernej (2007) »Romska naselja kot posebni del naselbinskega sistema v Sloveniji.« Dela 
27: 215–246. 
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2.1 Zgodovinska analiza demografskega in prostorskega razvoja ter 
analiza sedanje demografske strukture naselij z romskim prebivalstvom 
v Sloveniji 

 

V naseljih, kjer živijo Romi, je treba na podlagi različnih virov, literature in terenskega 

dela podrobno analizirati njihovo sedanjo demografsko strukturo ter zgodovinski 

demografsko-prostorski razvoj. Na podlagi demografsko-prostorske analize bo 

omogočeno lažje razumevanje sedanjega in načrtovanje nadaljnjega razvoja naselij z 

romskim prebivalstvom v okviru preostalih ukrepov Aktivnosti 2.  

 

Zgodovinska analiza demografskega in prostorskega razvoja ter analiza sedanje 
demografske strukture naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec Inštitut za narodnostna vprašanja 

Časovni plan junij 2010–avgusta 2013  

Postopek izvedbe 

V naseljih, kjer živijo Romi, je treba na podlagi različnih virov in literature 
podrobno analizirati njihovo sedanjo demografsko strukturo ter 
zgodovinski demografsko-prostorski razvoj. 
Zgodovinska analiza demografsko-prostorskega razvoja naselij z 
romskim prebivalstvom bo vključevala: 
– pregled in analizo obstoječe literature in virov; 
– pri raziskovanju bomo uporabili zgodovinsko (historično) metodo, ki 

omogoča preučevanje pojavov iz preteklosti; 
– pregled arhivskega gradiva o ustanovitvi, poselitvi ter demografsko-

prostorskih procesih naselij z romskim prebivalstvom (Arhiv 
Republike Slovenije, Pokrajinski arhivi, Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, druge 
javne knjižnice v manjših naseljih …). 

Zbrali, kritično analizirali in proučili bomo razpoložljive zgodovinske vire, 
s pomočjo katerih bomo opredelili in analizirali nastanek in razvoj naselij 
z romskim prebivalstvom ter proučili vzroke za razvoj teh naselij na 
določenih območjih v Sloveniji. 
Ovrednotili bomo vlogo in pomen posameznih slovenskih območij pri 
nastanku in razvoju naselij z romskim prebivalstvom. 
Podatke o sedanji demografski strukturi naselij z romskim prebivalstvom 
bomo pridobili:  
– s pregledom obstoječih novejših študij, 
– z analizo statistik, zbranih s strani SURS, Ministrstva za šolstvo in 

šport in drugih pristojnih institucij, 
– s terenskim delom (zlasti: intervjuji z romskimi občinskimi svetniki, 

uslužbenci občinskih Centrov za socialno delo in pristojnimi v bližnjih 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah). 
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Pričakovani 
rezultati 

– Študija o zgodovinskem razvoju demografskih in prostorskih 
značilnosti naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji ter o 
prostorski in demografski strukturi stanja ter možnosti razvoja okolja, 
kjer živijo pripadniki romske skupnosti. 

– Zbrani demografski podatki za kartografske prikaze oziroma 
prostorske analize v nadaljnjih ukrepih Aktivnosti 2. 

– Znanstvena monografija o zgodovinskem razvoju demografskih in 
prostorskih značilnosti naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– Zbrani najnovejši demografski podatki za naselja, kjer živijo 

pripadniki romske skupnosti. 
– Analiza podatkov s področja zgodovinskega, demografsko-

prostorskega razvoja teh naselij. 
– Znanstvena monografija z demografsko-prostorsko analizo. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: podatki o sedanji demografski strukturi naselij z 
romskim prebivalstvom so nepopolno zbrani. 

 Postopek za odpravo tveganja: nadomestna uporaba tovrstnih 
podatkov iz sodobnih študij z romsko naselitveno problematiko. 

2. Tveganje: nepopolno zbrani podatki o zgodovinskem 
demografsko-prostorskem razvoju naselij z romskim 
prebivalstvom. 

 Postopek za odpravo tveganja: simulacija zgodovinskega 
demografsko-prostorskega razvoja na osnovi podatkov za naselja z 
romskim prebivalstvom s podobno oziroma primerljivo demografsko-
prostorsko strukturo. 
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2.2 Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 

 

Dosedanji elaborati o romski populaciji vsebujejo le besedilne in tabelarične opise naselij z 

romskim prebivalstvom. Podatki niso locirani v prostoru (razen z zemljepisnim imenom) in 

niso prikazani na kartografskih gradivih v različnih merilih. Prostorski razpored naselij z 

romskim prebivalstvom in drugih njihovih lastnosti neposredno vpliva na možnosti za 

vključevanje romskih otrok, mladine in staršev v lokalno okolje. 

 

Prostorska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan junij 2010–oktober 2011  

Postopek izvedbe 

Analiza elaboratov dosedanjih raziskav in statistične dokumentacije o naseljih 
z romskim prebivalstvom (predvsem upoštevanje elaborata Prostorski 
problemi romskih naselij v Sloveniji, 2004 in 2009). Izdelava koncepta 
kartiranja v obliki tematskega atlasa naselij z romskim prebivalstvom. Delitev 
na prostorski, demografski, vzgojno-izobraževalni in nepremičninski del. V tem 
ukrepu kartiranje za prostorski del. Določitev nivojev detajla prostorskega dela 
od malih do srednjih meril. Zbiranje razpoložljivih prostorskih podatkov. 
Opredelitev vloge sodobnih in arhivskih fotogrametričnih gradiv zaradi 
spremljanja časovnih sprememb. Kartiranje lokacij naselij z romskim 
prebivalstvom glede na lokacije drugih naselij. Uporaba registra prostorskih 
enot (npr. občine, katastrske občine, popisni in statistični okoliši, šolski okoliši, 
upravne enote). Klasificiranje in kartiranje dejanske stopnje in možnosti 
legalizacije ter infrastrukturne opremljenosti naselij z romskim prebivalstvom, 
perspektiv reševanja prostorskih problemov (možnost integracije, urejanja 
naselij, prelokacije). 

Pričakovani 
rezultati 

Tematski atlas vseh naselij z romskim prebivalstvom v Sloveniji –prostorski 
del. Pridobljeni prostorski podatki o naseljih z romskim prebivalstvom za celo 
Slovenijo. Kartografski prikaz ovrednotenja urejenosti formalno-pravnih, 
prostorskih in bivanjskih razmer v naseljih. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– izdelan koncept tematskega atlasa v štirih delih, 
– kartiran prostorski del atlasa v vsaj v dveh nivojih detajla za več kot 100 

naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– kartirano stanje naselij v vsaj treh časovnih prerezih, 
– izdelanih vsaj 10 različnih tematskih kart v prostorskem delu atlasa. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: nepravilni, zastareli ali nepopolni prostorski podatki. 

 Postopek za odpravo tveganja: podatki bodo zajeti v fazi snemanja in 
po potrebi dokartirani takrat. Uporabljeni bodo tudi podatki terenskih 
raziskav partnerjev. Po potrebi bodo izvedeni obiski na uradnih 
inštitucijah (MOP, MŠŠ, inšpektorati). 
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2.3 Demografska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve  

 

Vsi dosedanji elaborati o romski populaciji vsebujejo le besedilne in tabelarične 

demografske podatke. Demografski viri so razpršeni pri različnih inštitucijah. Podatki niso 

locirani v prostoru (razen z zemljepisnim imenom) in niso prikazani na kartografskih gradivih 

v različnih merilih. Prostorski razpored in socialne lastnosti romskih staršev in njihovih otrok 

vplivajo na možnosti za vključevanje romskih otrok in mladine v vzgojno-izobraževalne 

ustanove ter lokalno okolje. 

 

Demografska analiza in tematsko kartiranje romske poselitve 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan november 2010–november 2011  

Postopek izvedbe 

Analiza kvalitativnih in kvantitativnih podatkov iz elaboratov dosedanjih raziskav 
in statistične dokumentacije o romski populaciji. Kartiranje za demografski del 
atlasa. Določitev nivojev detajla demografskega dela od malih do srednjih meril. 
Kartiranje demografskih parametrov prebivalstva in šoloobvezne mladine ter 
otrok. Uporaba razpoložljivih podatkov registra prostorskih enot, centralnega 
registra prebivalstva, popisa prebivalstva, centrov za socialno delo, terenskih in 
demografskih raziskav partnerjev. Ugotovitev in kartiranje v nadaljevanju 
navedenih parametrov. Število in struktura prebivalstva, starost, izobrazba, 
število gospodinjstev. Število, starostna struktura, lokacija predšolskih in šolskih 
otrok. Njihova (ne)vključenost v vrtce, osnovne, srednje in visoke šole (število, 
delež). Socio-demografske podatke za zgoraj navedena dela zagotovi vodilni 
partner. Drugi ovrednoteni in klasificirani prostorski prikazi zaposlitvene, 
izobraževalne in ekonomske problematike Romov in romskih otrok po dogovoru 
in s podatki naročnika. 

Pričakovani 
rezultati 

Tematski atlas naselij z romskim prebivalstvom – demografski del – za 
odgovarjajoče prostorske enote v Sloveniji (npr. občine). Pridobljeni 
demografski podatki o naseljih z romskim prebivalstvom za celo Slovenijo. 
Kartografski prikaz demografskega stanja populacije in njenega šoloobveznega 
dela. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– kartiran demografski del atlasa v vsaj v dveh nivojih detajla za več kot 100 

naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– kartirano stanje romskega prebivalstva in šoloobvezne populacije v vsaj treh 

časovnih prerezih, 
– izdelanih vsaj 10 različnih tematskih kart v demografskem delu atlasa. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: nepravilni, zastareli, nepopolni ali nedosegljivi demografski 
podatki. 

 Postopek za odpravo tveganja: uporabljeni bodo podatki terenskih 
raziskav partnerjev. V skrajnem primeru bo prikazano verjetno stanje na 
osnovi ocene. 
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2.4 Prostorska analiza in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-
izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov 

 

Enakopravno vključevanje romske populacije v sistem vzgoje, izobraževanja, športa 

in kulture, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja, ni možno brez optimalne izrabe 

zmogljivosti, kakovosti in lokacij obstoječih objektov. Temeljna ideja je čim manj 

preseljevanja romskih naselij, minimalne dnevne migracije pri vključevanju in 

vključenost v obstoječe programe. Brez poznavanja navedenih lastnosti teh objektov 

ni možno načrtovanje dejavnosti (npr. izobraževanja). 

 

Prostorska analiza in dostopnost lokacij obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, 
športnih in drugih objektov 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan februar 2011–december 2011  

Postopek izvedbe 

Pridobitev podatkov o lokacijah, zmogljivosti in kakovosti vzgojno-
izobraževalnih, športnih, kulturnih in drugih objektov. Uporaba 
prostorskih in geodetskih nepremičninskih podatkov (popis nepremičnin, 
kataster stavb, RPE). Uporaba DTK 5, fotogrametričnih posnetkov in 
digitalnega ortofota za identifikacijo športnih in otroških igrišč. Analiza 
objektov, lokacij in dostopnosti. Evidenca obstoječe tovrstne 
infrastrukture v bližini naselij z romskim prebivalstvom. Prikaz lokacij 
centrov za socialno delo in njihovih zmogljivosti. Prikaz aktivnosti in 
rezultatov projekta. 

Pričakovani 
rezultati 

Pridobljeni podatki o vseh obstoječih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, 
športnih in drugih objektih ter njihovi dostopnosti za Rome. Pridobitev 
oddaljenosti in dostopnosti do objektov. Kartiran vzgojno-izobraževalni 
del tematskega atlasa – sedanje stanje. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– pridobljeni in analizirani podatki o vsaj 100 šolskih objektih, 
– pridobljeni in analizirani podatki o vsaj 100 kulturnih, športnih in 

drugih objektih, 
– kartiran vzgojno-izobraževalni del atlasa (sedanje stanje) za več kot 

100 naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– izdelanih vsaj 10 različnih tematskih kart v vzgojno-izobraževalnem 

delu atlasa za sedanje stanje. 
Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: nepravilni, zastareli, nepopolni ali nedostopni podatki o 
objektih. 
  Postopek za odpravo tveganja: po potrebi bodo podatki zajeti in 
preverjeni še na terenu. 
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2.5 Izdelava detajlne prostorske dokumentacije naselij z romskim 
prebivalstvom s širšo okolico 

 
Večina naselij z romskim prebivalstvom ni legalizirana. Dejansko stanje na terenu se 

znatno razlikuje od uradnih prostorskih in nepremičninskih evidenc. Za načrtovanje 

uporabe obstoječih in izgradnje novih objektov za vzgojo, izobraževanje, šport in kulturo 

sta potrebna ažurno metrično poznavanje in prikaz stanja na terenu. Prostorska 

dokumentacija bo večnamenskega pomena tako za pričujoči projekt kot tudi za nadaljnje 

urejanje problematike naselij z romskim prebivalstvom. Je prvi pogoj za prostorsko 

planiranje, legalizacijo naselij, analizo primernosti okolja in objektov za različne dejavnosti, 

ureditev sobivanja z okoliškim prebivalstvom ter nadaljnje spremljanje razvoja naselij. 

 

Izdelava detajlne prostorske dokumentacije naselij z romskim prebivalstvom s širšo okolico 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan januar 2011–maj 2012  

Postopek izvedbe 

Pridobitev najnovejših obstoječih podatkov aerosnemanj za območja naselij z 
romskim prebivalstvom in širše okolice. Izdelava metrične prostorske 
(geodetske) dokumentacije za širše območje naselij z romskim prebivalstvom, 
ki lahko vključuje naravno okolje, infrastrukturne objekte, prometnice in 
sosednja naselja, kjer so vzgojno-izobraževalni in drugi objekti. Pridobitev 
vektorskih podatkov v podrobnosti, ki ustreza merilom med 1 : 2.500 in 1 : 
10.000. Izris v nepremičninskem delu tematskega atlasa. Primerjava s 
predhodno (starejšo) serijo podatkov DOF 5 in ugotovitev sprememb. 
Generaliziran del podatkov bo namenjen tudi javni objavi. 

Pričakovani 
rezultati 

Zbrani najnovejši obstoječi podatki aerosnemanj za območja naselij z 
romskim prebivalstvom in širše okolice, vsestransko uporabni za načrtovanje 
dejavnosti oz. objektov za vzgojo in izobraževanje, sanacijo naselij, selitev 
naselij ali infrastrukturno opremljanje. Vektorski prostorski podatki in izrisi. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– pridobljenih in obdelanih vsaj 100 izsekov najnovejših obstoječih 

aeroposnetkov, 
– kartiran nepremičninski del atlasa (topografija naselij) za več kot 100 

naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– izdelanih vsaj 100 topografskih načrtov naselij. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: vegetacija na posnetkih lahko zakriva objekte v naseljih. 
Otežena interpretacija nekaterih manjših objektov z obstoječimi 
posnetki. Slabša ažurnost nekaterih obstoječih posnetkov. 

  Postopek za odpravo tveganja: po potrebi bodo opravljeni ogledi na 
terenu. 

 



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

 

69 

2.6 Analiza nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z romskim 
prebivalstvom 

 

Cilj projekta je spodbuditi večje vključevanje romskih otrok (in tudi staršev) v lokalno 

okolje, organizacija vzgojno-izobraževalnih, športnih in kulturnih dejavnosti v naseljih 

z romskim prebivalstvom in na lokacijah, ki bodo lahko dostopne za romske otroke. 

Potrebne bodo investicije v infrastrukturo, nepremičnine in dejavnosti, tako v 

urbanem kot v ruralnem okolju. Zaradi tega je treba natančno analizirati lastnosti 

obstoječega stanja okolja v naseljih z romskim prebivalstvom in njihovi širši okolici. 

 

Analiza nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z romskim prebivalstvom 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan junij 2011–avgust 2012  

Postopek izvedbe 

Pridobitev obstoječih geodetskih podatkov o gospodarski javni 
infrastrukturi, nepremičninah, zemljiškem katastru, katastru stavb, 
popisu nepremičnin, vrednotenju nepremičnin in topografiji. Primerjava 
z vektorskimi podatki iz obstoječih aerosnemanj. Dopolnitev 
tematskega atlasa z nepremičninskim delom. Analiza, klasifikacija in 
tematsko kartiranje nepremičninskih, infrastrukturnih in topografskih 
lastnosti naselij in njihove neposredne okolice. Prikaz perspektiv 
reševanja prostorskih problemov (možnost integracije, urejanja naselij, 
prelokacije). 

Pričakovani 
rezultati 

Podatki o lastnostih nepremičnin, infrastrukture in topografije naselij z 
romskim prebivalstvom za potrebe alokacije (določitve) potencialnih 
lokacij bodočih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih 
objektov. Generalizirani podatki za prikaz v javnih dokumentih. 

Evalvacija 

Kriteriji za evalvacijo: 
– kartiran nepremičninski del atlasa (infrastruktura naselij) za več kot 

100 naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– izdelanih vsaj 100 infrastrukturnih tematskih načrtov naselij. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: uporaba podatkov različne podrobnosti in kakovosti. 

 Postopek za odpravo tveganja: izvajanje navzkrižnih primerjav s 
podatki boljše kakovosti (npr. podatkov gospodarske javne 
infrastrukture (GJI) s podatki aerosnemanja) ali s terenskim 
ogledom. 
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2.7 Alokacija (določitev) potencialnih lokacij bodočih vzgojno-
izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih objektov ter izdelava 
simulacije morebitnega razvoja izbranih naselij z romskim prebivalstvom 

 

Cilj projekta je alociranje oziroma določitev lokacij za različne dejavnosti romskih 

otrok na takšen način, da bodo ti bolje vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem. 

Lokacije lahko določimo na osnovi vseh analiz iz predhodnih ukrepov. 

 

Alokacija (določitev) potencialnih lokacij bodočih vzgojno-izobraževalnih, kulturnih, 
športnih in drugih objektov ter izdelava simulacije morebitnega razvoja izbranih naselij 
z romskim prebivalstvom 

Odgovorni partner Geodetski inštitut Slovenije 

Izvajalec Geodetski inštitut Slovenije 

Časovni plan november 2011–marec 2013 

Postopek izvedbe 

GIS analiza in kartiranje možnih lokacij vzgojno-izobraževalnih, 
kulturnih, športnih in drugih objektov. Klasificiranje lokacij. Izbiranje med 
obstoječimi in bodočimi objekti. Primerjava lokacij uporabnikov (otrok) 
glede na lokacijo izvajalcev (lokalni učitelji, svetovalci, socialni delavci, 
romski pomočniki pri vzgoji). Prikaz dostopnosti in oddaljenosti objektov. 
Načrt varnih poti za dnevno migriranje. Izdelava simulacije morebitnega 
razvoja primerov izbranih naselij z romskim prebivalstvom v obliki 
tridimenzionalnega modela. 

Pričakovani 
rezultati 

Predlogi novih ali potrditve obstoječih lokacij objektov glede na lokacijo 
naselij z romskim prebivalstvom. Kartiran vzgojno-izobraževalni del 
tematskega atlasa – bodoče stanje. 

Evalvacija 

Kriteriji za uspešno evalvacijo: 
– kartiran vzgojno-izobraževalni del atlasa (planski del) za več kot 100 

naselij z romskim prebivalstvom v več kot 20 občinah, 
– izdelanih vsaj 100 kart primernosti lokacij, dostopnosti in 

oddaljenosti objektov, ki bodo v prihodnje rabili vzgojno-
izobraževalnim procesom za romsko populacijo. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: predvidena umestitev objektov v prostor ne bo ustrezala 
vsem dejavnikom (npr. javnemu mnenju lokalnega prebivalstva). 

Predvideni postopek za odpravo tveganja: po potrebi opravljen ogled 
terena oziroma pogovor z lokalnim prebivalstvom (s predstavniki 
občine, krajevnih skupnosti, romske skupnosti). 
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Aktivnost 3: Zagovorništvo, informiranje in osveščanje strokovne in 
laične javnosti 
 

3.1 O pomenu znanja in izobrazbe 

 
Eden od razlogov, zakaj romski starši v večjem deležu ne spodbujajo svojih otrok k 

izobraževanju, je tudi ta, da pri večjem deležu Romov izobrazba ne kotira visoko na 

lestvici vrednot. Zaradi tega bomo pri vseh aktivnostih, ki jih bomo organizirali na 

ravni predšolske vzgoje, starše informirali o pomenu predšolske vzgoje, znanja in 

izobraževanja. V ta namen bomo za informiranje staršev o pomenu učenja, znanja in 

izobraževanja usposobili vse izvajalce aktivnosti. 

 

O pomenu znanja in izobrazbe 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec Pedagoški inštitut 

Časovni plan Od julija 2010 do konca decembra 2011 

Postopek izvedbe 
Organizirali bomo usposabljanje (o pomenu predšolske vzgoje, znanja 
in izobraževanja) za izvajalce aktivnosti, in sicer v Prekmurju in na 
Dolenjskem oziroma v Beli krajini. 

Namen 

Razširjanje miselnosti, da je znanje vrednota in da se že v predšolskem 
obdobju oblikujejo najpomembnejše osnove za uspešnost v šoli in 
življenju. Posredno spodbujanje romskih staršev, da vpišejo in pošiljajo 
svoje otroke v vrtec. 

Pričakovani 
rezultati 

– število usposabljanj: vsaj 2 
– število udeležencev na usposabljanjih: 20 

Spremljanje 
Spremljanje odziva s strani romske populacije, dograjevanje vsebin 
usposabljanja po potrebi. 

Evalvacija 
Zbiranje odzivov udeležencev usposabljanja, zbiranje odzivov izvajalcev 
teh dejavnosti, zbiranje njihovih odzivov po izvajanju teh dejavnosti, 
kategorizacija problemov in predlogov. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: pomanjkanje interesa za udeležbo na usposabljanju in 
za izvajanje teh dejavnosti. 

 Postopek za odpravo tveganja: večkratno predhodno informiranje 
in osebni stiki s potencialnimi udeleženci. 
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3.2 Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju 

 

Izvajalci načrtovanih aktivnosti se bodo pri svojem delu srečevali s predsodki in stereotipi, 

zato je pomembno, da jih znajo prepoznavati in jih na ustrezen način premagovati. V 

procesu usposabljanja bodo senzibilizirani za soustvarjanje medkulturnega okolja in za 

specifične potrebe romskih otrok, kako s spoštovanjem pristopati k učenju teh otrok in k 

sodelovanju z njihovimi starši. Spoznali bodo strategije individualiziranih in diferenciranih 

pristopov k poučevanju. Osnovo teh pedagoških pristopov bomo gradili na na otroka 

usmerjenih pristopih, ki hkrati omogočajo uresničevanje pristopov, ki temeljijo na otrokovih 

pravicah. Njihova vključenost v stalno usposabljanje in profesionalni razvoj je tako eno od 

pomembnih področij, ki zagotavlja kakovostno vzgojo in izobraževanje za vse učence – tudi 

romske. 
 

Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju 

Odgovorni partner Pedagoški Inštitut 

Izvajalec 
Pedagoški Inštitut in usposobljeni izvajalci za izobraževanje za socialno 
pravičnost 

Časovni plan Od julija 2010 do konca decembra 2011 

Postopek izvedbe 
Usposabljanje izvajalcev aktivnosti za uporabo strategij individualiziranih in 
diferenciranih pristopov k učenju predšolskih otrok, ob upoštevanju specifičnih 
potreb romskih otrok ter njihovih staršev (2-krat 3 dni, 2 izvedbi/skupini).  

Namen 

Senzibilizirati izvajalce aktivnosti za prepoznavanje in odpravljanje predsodkov 
in stereotipov na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanje za 
uresničevanje enakih možnosti, univerzalnih človeških vrednot, kakovostno 
vzgojo in izobraževanje ter upoštevanje in spoštovanje različnosti. 

Pričakovani 
rezultati 

– število izobraževanj: 2 (2 sklopa po 3 dni, vsaj 2 izvedbi) 
– število udeležencev: 25 

Spremljanje 
– mnenja udeležencev 
– refleksije udeležencev na podlagi prenosa novih znanj v prakso 
– ciklična izvedba usposabljanja 

Evalvacija in 
rezultati 

– Zbiranje odzivov udeležencev, ocena zmožnosti udeležencev za prenos 
izkušenj v njihovo delo. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: pomanjkanje interesa za udeležbo na usposabljanju  
 Postopek za odpravo tveganja: Interaktivni pristopi v procesu 

usposabljanj. Predstavitev usposabljanja s primerom kratke delavnice iz 
usposabljanja. 

2. Tveganje: pomanjkanje interesa za prenos izkušenj v vsakodnevno 
prakso 

 Postopek za odpravo tveganja: ciklična izvedba usposabljanj bo 
omogočala kontrolo prenosa v prakso, izmenjavo izkušenj med 
udeleženci, kritično refleksijo in analizo primerov uporabe v praksi. 
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Aktivnost 4: Razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela za predšolske otroke in njihove družine ter 
otroke, ki vstopajo v šolo, in njihove družine. 
 

4.1. Spoznavno-animacijski dnevi v vrtcu in šoli 

 

Namen spoznavno-animacijskih dni v vrtcu je vzpostavitev vezi med posameznimi 

vrtci in bližnjimi romskimi naselji oziroma družinami s predšolskimi otroki (reaching 

out approach). Dejavnosti bodo vplivale na oblikovanje zaupanja staršev do 

institucije, kar naj bi posledično vplivalo na njihove odločitve za vključitev otrok v 

vrtec. Sodelujoči vrtci bodo celotno šolsko leto z namenom lajšanja vstopa v vrtec 

organizirali otrokom in njihovim staršem namenjene dejavosti. Program bo vključeval 

aktivnosti, namenjene predstavitvi dela v vrtcu, vzpostavitvi osebnega stika med 

vrtcem, starši in otroki, izgradnji medsebojnega zaupanja ter osveščanju staršev o 

pomenu zgodnjega učenja za nadaljnji razvoj in uspeh v življenju. Vključeval bo 

dejavnosti informiranja, oglede in obiske vrtca, obiske na domu, prireditve, delavnice 

za otroke in starše, izposojo igrač in knjig. V izvedbo programa bodo vrtci vključili tudi 

izobražene Rome iz posameznega lokalnega okolja, ki bodo s svojimi izkušnjami 

predstavljali pomen učenja in izobraževanja za uspeh posameznika. Vsaj del 

omenjenih dejavnosti bo vključeval tudi druge starše in otroke. 

 

Pomemben vidik teh srečanj je vzpostavitev osebnega stika in zaupanja med starši in 

vzgojitelji. Srečanja bodo potekala v obliki ustvarjalnih delavnic za otroke in starše ali 

pa vzporednih delavnic oziroma pogovorov s starši. Staršem bodo predstavili vrtec, 

dnevne aktivnosti v vrtcu, organizirali ogled prostorov, igrač, izdelkov otrok, ipd. 

Srečanja bomo izkoristili tudi za predstavitev mladih izobraženih Romov (iz 

posameznega lokalnega okolja), ki bodo modelirali pomen znanja in izobraževanja 

za uspeh posameznika v življenju. 

 

Spoznavno-animacijski dnevi v osnovni šoli pa bodo namenjeni staršem in otrokom, 

ki bodo svojega otroka vpisali v šolo. Dejavnosti bodo organizirane po podobnem 
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principu kot v vrtcu, namenjene pa bodo tudi sodelovanju med starši, vrtcem in šolo 

pri prehodu otrok iz vrtca v šolo.  

 

Vse te dejavnosti bodo ponujene tudi drugim otrokom in staršem, ki niso vključeni v 

vrtce v posameznem okolju. 

 

Spoznavno-animacijski dnevi v vrtcu in šoli 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec 
Pedagoški inštitut, romski pomočniki/koordinatorji, vzgojiteljice, učitelji, 
vodstveni delavci vrtcev in šol 

Časovni plan Od julija 2010 do konca avgusta 2013 

Namen 

a) Spoznavajmo vrtec: predstavitev dela v vrtcu, spoznavanje 
družinskega okolja, izgradnja medsebojnega zaupanja med starši in 
vzgojitelji. Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo družino. Spodbujanje 
romskih staršev, da vpišejo in pošiljajo svoje otroke v vrtec. 
b) Spoznavajmo šolo: predstavitev dela v šoli, izgradnja medsebojnega 
zaupanja med starši, vzgojitelji, učitelji in otroki. Zagotavljanje 
kontinuitete. Priprava šole na otroke in otrok ter staršev na šolo. 
Spodbujanje romskih staršev, da redno pošiljajo otroke v šolo. 

Postopek izvedbe 

Organizirali bomo srečanja z ustvarjalnimi delavnicami, predavanji in 
obiski. Dejavnosti bodo v glavnem organizirane v vrtcih in šolah, 
občasno pa tudi v romskih naseljih.  
Spoznavajmo vrtec: organizirali in izvedli bomo 10 dejavnosti v sedmih 
okoljih tekom celega šolskega leta. Dejavnosti se bodo odvijale v 
popoldanskem času, 2 šolski leti. Med ponujenimi dejavnostmi bo tudi 
izposoja igrač in knjig ter dvojezičnih slikanic, ki bo podkrepljena s 
primeri aktivnosti v domačem okolju. 
Spoznavajmo šolo: organizirali in izvedli bomo 10 dejavnosti v sedmih 
okoljih tekom celega šolskega leta. Dejavnosti se bodo odvijale v 
popoldanskem času, 2 šolski leti. Med ponujenimi dejavnostmi bo tudi 
izposoja igrač in knjig ter dvojezičnih slikanic, ki bo podkrepljena s 
primeri aktivnosti v domačem okolju. 
Skupno usposabljanje vzgojiteljev in romskih pomočnikov: izvajalce teh 
dejavnosti bomo usposabljali na štirih skupnih srečanjih po 4 ure (v 
štirih okoljih). Na srečanjih bomo tudi izmenjavali in analizirali primere 
dobre prakse. V okviru teh srečanj, spremljanja in dokumentiranja 
izvajanih dejavnosti bo nastala publikacija s primeri dobre prakse za 
zagotavljanje tranzicije iz družine v vrtec ali šolo ter iz vrtca v šolo. 

Pričakovani 
rezultati 

- število izvedenih spoznavno-animacijskih dejavnosti: 
 za vrtec: 10 srečanj v sedmih okoljih tekom celega šolskega leta, 

2 šolski leti; 
 za šole: 10 srečanj v sedmih okoljih tekom celega šolskega leta, 2 

šolski leti; 
- število otrok (30 v vrtcu in šoli v enem šolskem letu) in staršev, ki se 

bodo udeležili posameznih dni spoznavno-animacijskih dejavnosti; 
- število usposobljenih vzgojiteljev/učiteljev in romskih pomočnikov: 30 
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udeležencev na usposabljanjih; 
- število usposabljanj: 4 v štirih okoljih; 
- mnenja udeležencev in izvajalcev; 
- publikacija s primeri dobre prakse za zagotavljanje tranzicije iz 

družine v vrtec ali šolo ter iz vrtca v šolo (vsaj 10 primerov dobre 
prakse na ravni spoznavanja vrtca in 10 primerov dobre prakse na 
ravni šole), naklada 200 izvodov. 

Spremljanje 
Dokumentiranje izvedenih dejavnosti, dokumentiranje odziva, 
analiziranje izvedenih dejavnosti mehkega prehoda ter odziva, zbiranje 
primerov dobre prakse, strokovno svetovanje in mentoriranje  

Evalvacija 
Mnenja udeležencev in izvajalcev, odziv romskih staršev in otrok, odziv 
drugih staršev in otrok,  

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: neodzivnost romskih staršev v nekaterih okoljih na 
ponujene aktivnosti. 

 Postopek za odpravo tveganja: večkratna srečanja z romskimi 
družinami v naselju ob prikazu možnih aktivnosti zanje in njihove 
otroke. Stalni kontakti z romskimi družinami in sprotno informiranje o 
dogajanjih.  

2. Tveganje: nerednost v prihajanju romskih družin na ta srečanja.  
 Postopek za odpravo tveganja: srečanja združiti z drugimi dogajanji v 

okolju, ki bodo za romske družine zanimiva. 

 

 

4.2 Dejavnosti v vrtcu za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove 
starše 

 

Za otroke, ki ne hodijo v vrtec, bi sicer kazalo organizirati krajše predšolske programe 

v romskih naseljih, vendar v večini romskih naselij ni skupnih prostorov, kjer bi bilo 

mogoče izvajati program predšolske vzgoje.  

 

Glede na opisano stanje bomo v vrtcih organizirali celoletno izvajanje programa za 

otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše ter tudi tiste otroke, ki se s pomočjo 

tega programa privajajo na vstop v vrtec. Program vključuje izvajanje delavnic 

(ustvarjalne delavnice, ure pravljic, plesne delavnice) v popoldanskem času (2 uri) v 

prostorih vrtcev ali drugih prostorih v romskem naselju enkrat tedensko. Poleg 

dejavnosti, v katere bi vključili otroke, bi v istem času potekale tudi dejavnosti za 

opolnomočenje staršev pri njihovi starševski vlogi v podporo otrokovemu razvoju. 

Starši bi ob vsakokratnem srečanju prejeli gradiva in navodila za dejavnosti, ki jih 

lahko izvajajo s svojimi otroki do prihodnjega srečanja.  
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Dejavnosti v vrtcu za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec 
Pedagoški inštitut, romski pomočniki/koordinatorji, vzgojiteljice, učitelji, 
vodstveni delavci vrtcev in šol 

Časovni plan Od julija 2010 do konca avgusta 2013 

Namen 
Razvijanje sposobnosti otrok, postopno navajanje na vrtčevsko okolje, 
spreminjanje odnosa staršev do vrtca, razvijanje starševskih kompetenc 
v pomoč otrokovemu razvoju. 

Postopek izvedbe  

Srečanja bodo organizirana v zimskih mesecih enkrat tedensko v 
prostorih vrtcev ali drugih prostorih v romskih naseljih (približno 20 
srečanj letno). Dejavnosti bodo vodili usposobljeni vzgojitelji in romski 
pomočniki, ki jih bomo usposobili na štirih skupnih srečanjih po 4 ure v 
vsaj dveh okoljih (okolja združena). V okviru spremljanja in 
dokumentiranja izvajanih dejavnosti bo nastala brošura z metodičnimi 
izhodišči krajšega predšolskega programa za romske otroke s primeri 
dobre prakse (naklada 300 izvodov). 

Pričakovani 
rezultati 

– število izvedenih delavnic: 20 srečanj na šolsko leto, 2 šolski leti; 
– število romskih otrok (20 v enem šolskem letu) in staršev, ki se bodo 

udeležili delavnic; 
– število usposobljenih vzgojiteljev in romskih pomočnikov: 20 

udeležencev na usposabljanjih; 
– število usposabljanj: 4 v dveh okoljih; 
– brošura z metodičnimi izhodišči krajšega predšolskega programa za 

romske otroke s primeri dobre prakse (naklada 300 izvodov); 
Spremljanje Dokumentiranje aktivnosti, analiziranje in kritična refleksija, svetovanje 

in mentoriranje. 
Evalvacija Mnenja udeležencev in izvajalcev aktivnosti, odzivnost romskih družin in 

drugih družin, mnenja vzgojiteljev o napredovanju otrok. 
Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: ker bodo te dejavnosti ponujene romskim in 
neromskim otrokom, torej integrirane, je mogoče pričakovati 
odpore do integriranih pristopov na eni in na drugi strani. 

 Postopek za odpravo tveganja: vrtci oziroma izvajalci 
(vzgojiteljice, romski pomočniki) bodo usposobljeni za 
zagovorništvo inkluzivnih pristopov. Vrtci bodo hkrati 
usposobljeni tudi za to, da že pred pričetkom delovanja 
programa skrbijo za večkratno informiranje in izvedejo aktivnosti 
zagovorništva. 

2. Tveganje: izpad obiska otrok v procesu izvajanja. 
 Postopek za odpravo tveganja: dejavnosti za otroke bodo morale 

biti razvojno, kulturno in jezikovno primerne ter zanimive za 
otroke. Nujna bo prisotnost romskega pomočnika. Dejavnosti za 
starše, ki bodo potekale sočasno, pa se bodo morale odzvati na 
njihove probleme in vprašanja v zvezi z vzgojo, nego in 
izobraževanjem, s katerimi se ti starši srečujejo. Nasveti in 
delavnice bodo imele takojšnjo uporabno vrednost, zato bodo 
starše nagovarjale, da nove spretnosti uporabijo v domačem 
okolju. Koristnosti izkušenj naj bi jih motivirale k rednemu 
prihajanju.  
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4.3 Oblikovanje in uvajanje kulturno in jezikovno primernih didaktičnih 
sredstev 

 

Trijezične slikanice (dolenjska romščina, prekmurska romščina, slovenščina) 

Na področju usvajanja jezika se starši, vzgojitelji in učitelji srečujejo s pomanjkanjem 

ustreznega didaktičnega gradiva, ki bi mlajšim otrokom omogočal izkušnje v 

maternem jeziku in jeziku, s katerim se otrok sreča ob vključevanju v institucijo. Ob 

tem se srečujemo še s pomanjkanjem didaktičnega materiala, ki bi bil blizu otrokovim 

izkušnjam iz njegovega vsakodnevnega življenja v romski družini oziroma naselju. 

Pomanjkanje takšnega gradiva ima za posledico dejstvo, da se otrok srečuje le z 

slikovnim materialom, ki predstavlja večinsko kulturo, kar je za oblikovanje njegove 

identitete lahko škodljivo. V okviru tega ukrepa želimo spodbuditi predbralne 

aktivnosti na ravni vrtca in v domačem okolju. Hkrati bo oblikovan prekmursko-

romski-slovenski slovar ter slovensko-prekmursko-romski slovar z osnovnim 

besediščem za razumevanje besedil ter vsakdanjo komunikacijo. Oblikovana bo tudi 

prekmursko-romska slovnica. 

 
Oblikovanje in uvajanje kulturno in jezikovno primernih didaktičnih sredstev 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec 
Pedagoški inštitut, romski pomočniki/koordinatorji, vzgojiteljice, učitelji, 
vodstveni delavci vrtcev in šol, starši 

Časovni plan Od julija 2010 do konca avgusta 2013 

Namen 
Spodbujanje predbralnih in predopismenjevalnih spretnosti v otrokovem 
maternem jeziku ter uvajanje v drugi jezik. 

Postopek izvedbe 

Pridobitev licence za prevod 12 slikanic, po 4 za vsako starostno 
skupino (1–3 let, 4–5 let, 6–8 let). Slikanice se bo prevedlo v dolenjsko 
in prekmursko romščino in slovenščino ter oblikovalo didaktične 
komplete s priročniki na temo »Skupaj beremo in se učimo«, posebej za 
vzgojitelje in starše. Za odgovor na vprašanje, kako trijezične slikanice 
uporabljati, bomo izpeljali srečanja (2 uri v štirih okoljih), na katerih 
bomo usposobili vzgojitelje in romske pomočnike (predvidoma 40 
udeležencev). Hkrati bo oblikovan prekmursko-romski-slovenski slovar 
ter slovensko-prekmursko-romski slovar z osnovnim besediščem za 
razumevanje besedil ter vsakdanjo komunikacijo. Oblikovana bo tudi 
prekmursko-romska slovnica. 

Pričakovani 
rezultati 

– 12 slikanic, naklada vsake 400 izvodov; 
– priročnik za starše (za 3 starostne skupine, naklada vsake različice 

300 izvodov); 
– priročnik za vzgojitelje (za 3 starostne skupine, naklada vsake 

različice 100 izvodov); 
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– prekmursko-romski-slovenski slovar in slovensko-prekmursko-
romski slovar (3 različice, za vsako starostno skupino eden, naklada 
vsake različice 400 izvodov); 

– prekmursko-romska slovnica (naklada 300 izvodov); 
– število usposabljanj: eno srečanje v štirih okoljih; 
– število usposobljenih vzgojiteljev in romskih pomočnikov: 

predvidoma 40 udeležencev; 

Spremljanje 
Dokumentiranje aktivnosti, ki bodo opravljene na ravni vrtca, zbiranje 
podatkov o udeležbi, kritična refleksija na opravljene dejavnosti, zbiranje 
primerov dobre prakse, svetovanje in mentoriranje. 

Evalvacija 
Mnenja izvajalcev in staršev v različnih okoljih, analiza aktivnosti in 
faktorjev, ki vplivajo na uspešnost.  

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: v nekaterih družinah slikanice morda ne bodo opravljale 
svoje funkcije zaradi nepismenosti staršev. 

 Postopek za odpravo tveganja: vrtci bodo v aktivnosti s slikanicami 
vabili in vključevali tudi starejše romske otroke, ki že znajo brati in 
bodo lahko to funkcijo opravili tudi v naselju ali doma.  

 
 

4.4 Učenje drugega jezika in dvojezičnost v vrtcu 

 

V okviru te aktivnosti bomo usposabljali vzgojitelje za spodbujanje večjezičnega 

razvoja v večkulturnem okolju vrtca. Pozornost bomo namenili učnim strategijam in 

ustvarjanju ustreznega učnega okolja za učenje na tem področju. Posebno pozornost 

bomo namenili tudi predbralnim in predopismenjevalnim spretnostim. V programe 

usposabljanja bomo vključili tudi romske pomočnike. V procesu implementacije in 

evalvacije prenosa v prakso bomo za potrebe priročnika zbrali in izbrali tudi primere 

dobre prakse.  

 

Učenje drugega jezika in dvojezičnost v vrtcu 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec Pedagoški inštitut, vzgojitelji ter romski pomočniki v vrtcih 

Časovni plan Od julija 2010 do konca avgusta 2013 

Namen 

Omogočiti vzgojiteljem pridobivanje znanj o učenju drugega jezika in 
ustvarjanju spodbudnega dvojezičnega okolja v vrtcu, ki bo spodbujal 
jezikovni razvoj otrok in vplival na predbralne in predopismenjevalne 
spretnosti otrok, katerih materni jezik ni slovenščina. 

Postopek izvedbe 

Priprava in izvedba interaktivnih seminarjev (4 predavanja v okoljih 
severnovzhodne Slovenije (Prekmurje in mariborski okoliš) ter širši 
dolenjski regiji z Belo krajino, v dveh šolskih letih) za vzgojitelje o učenju 
drugega jezika in dvojezičnosti v vrtcu. Spoznanja bodo sodelujoči na 
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izobraževanju aplicirali v svoje neposredno delo v oddelku in jih 
dokumentirali. Seminarji bodo namenjeni tudi reflektivnemu srečanju o 
tem, kako udeleženci zastavljene cilje uresničujejo v praksi. Na ta način 
bomo zbrali primere dobrih praks in jih publicirali v obliki priročnika 
(naklada 300 izvodov).  

Pričakovani 
rezultati 

– Število izvedenih izobraževanj: 4 predavanja v dveh okoljih v 2 
šolskih letih (skupaj: 8 izobraževanj v obeh okoljih) 

– število udeležencev: predvidoma 25 
– priročnik s primeri dobrih praks (naklada 300 izvodov). 

Spremljanje 
Dokumentiranje primerov implementacije v praksi, analiza in kritična 
refleksija, svetovanje in mentoriranje, zbiranje primerov dobre prakse. 

Evalvacija 

Mnenja udeležencev seminarjev, mnenja izvajalcev (vzgojiteljev, 
romskih pomočnikov) o uresničevanju zastavljenih ciljev, zbiranje 
kritičnih refleksij. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: neprenašanje novih spoznanj v prakso. 
 Postopek za odpravo tveganja: zadolžiti udeležence seminarja za 

prenašanje novih spoznanj v prakso takoj po izvedenih 
usposabljanjih ter za ustrezno dokumentiranje tega dela. 

2. Tveganje: problemi pri prenosu novih znanj v prakso. 
 Postopek za odpravo tveganja: ponuditi svetovanje in intenzivna 

profesionalna srečanja za kritično analizo procesa 
implementacije. 

 



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

 

80 

 

Aktivnost 5: Programi za opolnomočenje romskih družin pri 
vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja 

 

Na podlagi sodobnih znanstvenih ugotovitev o pomenu zgodnjih in kakovostnih 

spodbud za otrokov razvoj v ogroženih družinah bomo z gradivi, ki bodo nudila 

primere za krepitev in nudenje učnih izkušenj v domačem okolju, vplivali na 

spreminjanje domačega okolja za dojenčke, malčke (0–3 leta) in starejše predšolske 

otroke (3–6 let). Staršem bomo ponudili informacije in gradiva, ki bi jim bili v pomoč 

pri skrbi za otrokovo zdravje in razvoj. Gradiva bodo prilagojena njihovi možnosti 

uporabe in dopolnjena z rednimi srečanji z usposobljenimi animatorji, ki bodo skrbeli 

za ustrezno razlago in spremljanje učinkov.  

 

Programi za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju 
otrokovega razvoja 

Odgovorni partner Pedagoški inštitut 

Izvajalec Pedagoški inštitut, romski pomočniki, vzgojitelji, drugi prostovoljci 

Časovni plan Od julija 2010 do konca avgusta 2013 

Namen 
Izboljšanje razvojnih spodbud v otrokovem domačem okolju, krepitev 
starševskih vlog, izboljšanje participacije staršev v procesu skrbi za 
otroke. 

Postopek izvedbe 

Redna tedenska srečanja v zimskih mesecih (5 mesecev = 20 tednov) s 
starši (individualno ali v skupini) s pedagoškim namenom, v katerih 
starši dobijo informacije in gradiva, ki so jim v pomoč pri skrbi za 
otrokovo zdravje in razvoj (20 tednov, enkrat tedensko po 2 uri v 2 
šolskih letih v enem okolju za dve starostni skupini otrok (0–3, 3–6). 
Starši v domačem okolju opravljajo te dejavnosti skupaj z otroki, na 
naslednjem srečanju pa sporočajo svoje izkušnje in dobijo nova gradiva. 
Srečanja bodo vodili animatorji (lahko vzgojitelji, romski pomočniki, 
drugi prostovoljci), za katere bomo pripravili posebna srečanja, 
namenjena usposabljanju (4 srečanja po 2 uri, posebej za vsako 
starostno skupino, v enem okolju). Gradiva bodo posebej pripravljena 
za starostno skupino od 0–3 let (naklada 500 izvodov) in posebej za 
otroke od treh let do vstopa v šolo (naklada 500 izvodov). Navodila za 
starše bodo pretežno slikovna z minimalnim besedilom. Navodila za 
animatorje bodo obsežnejša (2 priročnika – za dve starostni skupini, 
naklada vsakega priročnika 250 izvodov). V okviru spremljanja in 
dokumentiranja izvajanih dejavnosti bo nastal priročnik s primeri dobrih 
praks za starše (naklada 500 izvodov) in vzgojitelje (naklada 200 
izvodov). Gradiva za starše bodo namenjena tudi staršem otrok v 
programih, ki jih bodo izvajali vrtci. 
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Pričakovani 
rezultati 

- število izvedenih aktivnosti: 20 srečanj letno za vsako starostno 
skupino posebej, 2 šolski leti, v enem okolju; 

- število usposabljanj: 4 srečanja, posebej za vsako starostno 
skupino, v enem okolju; 

- število udeležencev na usposabljanjih: 10; 
- gradiva za otroke v starosti od 0–3 let: naklada 500 izvodov; 
- gradiva za otroke v starosti od 3–6 let: naklada 500 izvodov; 
- gradiva za starše po posameznih starostnih obdobjih; 
- navodila za animatorje: 2 priročnika (za dve starostni skupini), 

naklada vsakega priročnika 250 izvodov; 
- priročnik s primeri dobrih praks za starše (naklada 500 izvodov) in 

vzgojitelje (naklada 200 izvodov); 

Spremljanje 
Dokumentiranje aktivnosti, redno poročanje po opravljenih dejavnostih 
na posameznem sklopu aktivnosti. Dokumentiranje odziva staršev in 
otrok. Svetovanje 

Evalvacija Mnenja staršev in izvajalcev. Študija primera. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: Prešibko usposobljeni animatorji. 
 Postopek za odpravo tveganja: animatorje bomo vključili tudi v 

druge oblike usposabljanja za vzgojitelje in romske pomočnike in 
jim tako omogočili oblikovati trdnejše osnove za njihovo delo s 
starši. 

2. Tveganje: Starši ne bodo kazali interesa za rabo teh materialov in 
ukvarjanja z otrokom. 

 Postopek za odpravo tveganja: zagotoviti rednost obiskov 
animatorja, okrepiti informiranje staršev o pomenu zgodnjega 
razvoja za poznejše življenje, okrepiti druge zagovorniške 
dejavnosti. 
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Aktivnost 6: Dnevni center za romske otroke – Brezje  

 

Dnevni center za romske otroke 

Dnevni center za romske otroke bo deloval vsak dan od ponedeljka do petka od 

13.30. do 17. ure. Bistvo programa je vzpostavljanje vsakodnevnega kvalitetnega 

stika med otroki in izvajalci programa ter organiziranje različnih aktivnosti, ki so 

usmerjene predvsem v podporo in krepitev moči, izgradnjo novih spoprijemalnih 

strategij, višanje človeškega, socialnega in kulturnega kapitala ter zagotavljanje 

pogojev za pridobivanje tistih veščin, ki so potrebne, da se posameznik v socialnem 

prostoru učinkovito vede in da vstopa v zadovoljive socialne odnose. V ta namen se 

bodo izvajale socialne igre, ustvarjalne delavnice, plesne in glasbene delavnice s 

poudarkom na romski kulturi, družabne in športne igre ter sprostilne delavnice in 

skupinske vadbe 4 elementov. Namen programa pa je tudi večja vpetost v šolski 

sistem, zato je pomemben del programa namenjen tudi učni pomoči, pomoči pri 

domačih nalogah in učenju slovenščine. Ocenjujemo, da se bo v program vključilo 45 

otrok. 

 

Učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah in učenje slovenščine  

Izobrazba je ključni dejavnik spreminjanja socialnega položaja in odločilni dejavnik za 

napredovanje po družbeni lestvici navzgor. Otrokovo psihosocialno počutje, 

samopodoba, zaupanje vase, način samopotrjevanja ter uresničevanje zastavljenih 

ciljev je tesno povezano z vključenostjo v šolo, predvsem pa z otrokovo uspešnostjo 

v njej. 

 

Socialne igre  

Socialne igre so metoda, ki ponujajo različne igralne oblike za skupinsko delo, s 

katerimi lahko vplivamo na izboljšanje zaznavanja samega sebe, predelavo sporočil 

iz socialnega okolja, izboljšanje socialne percepcije in povečanje senzibilnosti za 

skupinske procese – skratka gre za vse tiste veščine, ki jih z eno besedo imenujemo 

socialne. Teh veščin romski otroci ne obvladajo v zadostni meri, so pa nujno 

potrebne za učinkovito vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem. Posamezniku 

omogočajo, da se v socialnem prostoru učinkovito vede, da vstopa v zadovoljive 
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socialne odnose, da se nauči sporazumevati z drugimi in reševati konflikte, s katerimi 

pa se naša ciljna populacija srečuje pogosteje kot njihovi vrstniki. 

 

Ustvarjalne delavnice  

Samopodoba je človekov globalni koncept. Zavedamo se, kako pomembna sta 

uravnotežena samopodoba in primerno samovrednotenje za posameznikovo 

doživljanje samega sebe kakor tudi za izmenjavo z okoljem. Zaradi tega so vse 

dejavnosti, ki jih izvajamo, usmerjene na samodoživljanje in samovrednotenje. 

Ustvarjanje pa je dejavnost, kjer se lahko izkaže vsak otrok. Za našo ciljno skupino 

namreč velja, da je potrebno za vsako pozitivno spremembo veliko število pozitivnih 

izkušenj. Eden izmed »zdravilnih« dejavnikov, ki ga pri delu z otroki s težavami v 

socialni interakciji pogosto uporabljamo, je ustvarjanje. Otroci se v ustvarjalnih 

delavnicah sprostijo in razbremenijo; s pomočjo ustvarjalnosti otrok spreminja 

mišljenje o sebi in lastnih zmožnostih. 

 

Športne in družabne aktivnosti  

S pomočjo športnih in družabnih aktivnosti želimo vplivati na otrokov telesni, duševni 

in socialni razvoj. Šport in družabne igre namreč ne pomenijo le igre in učenja za 

igro, ampak omogočajo otroku in mladostniku ustvarjalnost, skupinsko pripadnost, 

identifikacijo s skupino, pozitivne izkušnje in s tem tudi izboljšanje občutka lastne 

vrednosti. 

 

Plesne in glasbene delavnice 

Romski otroci so na vseh področjih sposobni učenja, napredka in doseganja visokih 

ciljev prav tako kot njihovi vrstniki, zato jim je treba zagotoviti možnosti za 

vključevanje v vse dejavnosti, še zlasti pa jih je treba opogumljati in podpirati na tistih 

področjih, na katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav ter jim 

nuditi možnost, da se izkažejo na tistih področjih, na katerih so močni, to pa so 

glasba, ples in družabnost.  

 

Sprostilne delavnice in skupinska vadba 4 elementov 

Otrok z različnimi telesnimi, miselnimi in igrivimi vajami razvija štiri inteligence: 

življenjsko, telesno, čustveno in inteligenco uma. Z vajami se otroci osvobajajo 
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notranjih stisk, razvijajo ustvarjalne zmogljivosti in empatijo ter spoznavajo sebe. 

Notranje močni, telesno zdravi, z mirnim umom in visoko empatijo se otroci z manj 

težavami soočajo z zahtevami šole in okolja in s problemi lastnega razvoja. 

Delavnice bomo izvajali v sodelovanju s Centrom 4me. 

 

Aktivnosti v Dnevnem centru za romske otroke bosta izvajala dva strokovna delavca. 

V program se bo vključilo približno 45 otrok, ki bodo razdeljeni v tri skupine: 

predšolsko, nižjo stopnjo in višjo stopnjo. Vsaka skupina se bo v program vključevala 

dvakrat tedensko od 15. do 17. ure, ko potekajo skupinske aktivnosti. Vsak dan, 

razen petka, bodo imeli otroci možnost učne pomoči, in sicer v času od 13.30. do 15. 

ure. Aktivnosti se bo vsak dan povprečno udeležilo 15 otrok. 

 

Vključevanje romskih staršev, predvsem mater  

V okviru te aktivnosti bomo organizirali Šolo za romske starše v romskem naselju 

Brezje (vsako leto po dva srečanja) ter individualna srečanja s starši, predvsem z 

materami na njihovem domu. Namen »šole za starše« in individualnih srečanj s starši 

ni le opremiti romske starše z znanjem in veščinami za bolj kompetentno in 

odgovorno opravljanje starševske vloge, pač pa je namen programa tudi informiranje, 

osveščanje, socialno vključevanje ter pridobivanje novih znanj in veščin. Temi: 

zdravstvena preventiva in vzgoja in izobraževanje. 

 

Zdravstvena preventiva  

Nizka življenjska raven se kaže tudi v zdravstvenem stanju Romov. Kljub temu da 

formalno uživajo enake pravice na področju osnovnega zdravstvenega varstva, jih 

premalo uporabljajo, predvsem pa niso vključeni v preventivne programe 

zdravstvenega varstva, pri čemer je še zlasti zaskrbljujoče stanje na Dolenjskem. 

 

Vzgoja in izobraževanje  

Romski otrok se ob vstopu v šolo po predhodnih izkušnjah in znanju ne more meriti s 

slovenskimi vrstniki. Način življenja, posebnosti in vrednote romske kulture ne 

spodbujajo dejavnosti in sposobnosti, ki jih od otrok pričakuje in zahteva šola. Starši 

romskih otrok so slabo motivirani za vključevanje otrok v šolo, hkrati pa se tudi ne 

morejo in ne znajo ukvarjati s šoloobveznim otrokom. Zaradi naštetega je šolski 
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uspeh romskih otrok bistveno nižji; razred večkrat ponavljajo, šolanje pa v povprečju 

končajo že v četrtem razredu.  

 

Dnevni center za romske otroke – Brezje 

Odgovorni partner Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Izvajalci Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Časovni plan 1.6. 2010–31. 12. 2010, 2012, 2013 

Postopek izvedbe 

V program Dnevni center za otroke se bo vključilo 45 otrok iz romskega 
naselja Brezje v starosti od 4 do 14 let. Glede na starost bodo otroci 
razdeljeni v tri skupine: predšolsko, nižjo in višjo stopnjo. Vsaka skupina 
se bo v program vključevala dvakrat tedensko od 15. do 17. ure, ko 
bodo potekale skupinske aktivnosti (socialne in ustvarjalne delavnice, 
športne in družabne igre, plesne in glasbene delavnice, taborniške 
veščine, sprostilne delavnice in skupinska vadba 4 elementov). Vsak 
dan, razen petka, pa bodo imeli otroci možnost učne pomoči. Aktivnosti 
se bo vsak dan povprečno udeležilo 15 otrok.  
Dnevni center za otroke bo deloval v romskem naselju Brezje, v vrtcu 
Pikapolonica. 

Pričakovani 
rezultati 

Število vključenih romskih predšolskih otrok, učencev in dijakov v 
procese učne pomoči, v druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter 
različne predšolske in obšolske dejavnosti: 45. 
Število izvajalcev – posameznikov učne pomoči romskim učencem in 
dijakom: 5. 
Število inovativnih in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega 
dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti: 1. 
Število izvedenih predšolskih, obšolskih in drugih aktivnosti za krepitev 
kulturnega in socialnega kapitala: 1. 
Število vključenih učiteljev, socialnih, strokovnih in drugih delavcev v 
nevladnih organizacijah v programe usposabljanja za delo z romskimi 
otroki: 3. 
Izdaja priročnika za delo s predšolskimi otroki (v slovenščini in 
romščini): gradivo za priročnik za delo s predšolskimi otroki bo nastajalo 
ves čas trajanja projekta na podlagi izkušenj v obeh romskih naseljih, 
tako v Brezju kot Šmihelu. 

Spremljanje 

Sprotno spremljanje aktivnosti bo potekalo na tedenskih sestankih, kjer 
bomo preverjali: 
– usklajenosti med pričakovanji in potekom aktivnosti; 
– ustreznosti poteka aktivnosti glede na zastavljene cilje in kazalnike; 
– izkazovanje morebitnih novih potreb; 
– preverjanja uresničevanja individualnega načrta in učinkov 

intervencij; 
– prepoznavanje napredka, ovir in novih možnosti pri uporabniku; 
– preverjanje strokovnosti in etičnosti obravnave. 

Aktivnosti bomo spremljali tudi na rednih sestankih z drugimi deležniki 
(svetovalna služba na osnovnih šolah in v vrtcih, partnerji v projektu …) 

Evalvacija 
Evalvacija naših programov poteka v skladu z zahtevami standarda 
kakovosti za NVO in temelji na postopkih in metodah za spremljanje 
zadovoljstva deležnikov ter učinkovitosti izvajanja procesov. 
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Usklajenost zahtev in pričakovanj deležnikov z izvedeno aktivnostjo 
preverjamo na različnih stopnjah: 
– neposredno po izvedeni aktivnosti na ravni udeležencev 

[samoevalvacija oz. zbiranje kvalitativnih (samoocene vseh akterjev 
in ocena uporabnikov) in kvantitativnih informacij (dejstva). Postopek 
vključuje sestanke, evalvacijske liste, ankete, medijske odzive itd.]; 

– po koncu vsebinskega sklopa aktivnosti [intervizije, sestanki 
strokovnega tima z drugimi deležniki]; 

– ob koncu programa [SWOT, obravnava letnega poročila skupaj z 
zaposlenimi in organi društva];  

– splošno zbiranje povratnih informacij [sistem pritožb in pobud]; 
– redne notranje presoje posameznih procesov in programov. 
Kot najbolj uporabno metodo na vseh ravneh uporabljamo PDCA (plan, 
do, check, act), ki omogoča nenehno izboljševanje (identifikacija 
problematičnih področij in priprava ukrepov za reševanje problemov). 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: nemotiviranost otrok in staršev za vključitev v program 
 Postopek za odpravo tveganja: prvi korak za odpravo tveganja 

bo, da bomo program načrtovali tako, da bo temeljil na 
ustvarjanju takšnega vzdušja, ki bo otroku omogočalo doživljanje 
pozitivnih izkušenj, pridobivanje socialnih veščin, ki mu pomagajo 
uveljaviti njegove pravice, razvijanje sposobnosti obvladovanja, 
razvijanje asertivnosti, postavljajo otroka v aktivno vlogo, 
namesto le v vlogo tistega, ki sprejema podporo in pomoč in 
omogočajo razvijanje pozitivne samopodobe in samozaupanja. 
Velik poudarek bo tudi na gradnji zaupanja med izvajalci 
programa in uporabniki. 

Drugi korak za odpravo tveganja pa je omogočanje sodelovanja 
uporabnikov pri oblikovanju programa. V programu lahko 
uporabniki sodelujejo na več načinov. Pri organizaciji in izvedbi 
programa v veliki meri upoštevamo njihove želje in pričakovanja. 
Samo izvajanje programa pa je načrtovano in vodeno tako, da je 
udeležencem omogočeno polno sodelovanje: igre vlog, diskusije, 
dajanje povratnih informacij, udeleženost pri vseh aktivnostih … 
Vloga izvajalcev je v veliki meri vloga moderatorja, ki skrbi za 
vključenost, ustrezno vzdušje, skupinsko dinamiko, sodelovanje 
in dajanje povratnih informacij.  

2. Tveganje: odhajanje strokovnega kadra. 
 Postopek za odpravo tveganja: odhajanje strokovnega kadra 

bomo preprečili z omogočanjem usposabljanj in izobraževanj, 
zagotavljanjem redne supervizije, vključevanjem idej in predlogov 
izvajalcev pri izvedbi programa, zagotavljanjem podpore pri 
reševanju konfliktov v romskem naselju, s sprotnim reševanjem 
konfliktov v timu, ustreznim nagrajevanjem. 

3. Tveganje: nerešeni prostorski pogoji. 
 Postopek za odpravo tveganja: zagotovitev večnamenskega 

prostora za izvajanje programa. 
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Aktivnost 7: Dnevni center Šmihel  
 

Vključevanje predšolskih otrok 

Ker predšolski otroci v romskem naselju Šmihel niso vključeni v vrtec, bo Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto oblikovalo program za predšolske otroke, in sicer za drugo 

starostno skupino (od treh do šestih let starosti). Program, v katerega se bo vključilo 8 otrok, 

bo potekal vsak dan od 11. do 13. ure in bo temeljil na Kurikulumu za vrtce, ki vključuje 

naslednje dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Romskim 

otrokom je treba zagotoviti možnosti za vključevanje v vse dejavnosti iz Kurikula, še posebno 

pa jih je treba opogumljati in podpirati pri učenju na tistih področjih, na katerih imajo zaradi 

kulturne in jezikovne različnosti največ težav, ter jim nuditi možnosti, da se izkažejo na tistih 

področjih, na katerih so močni. 

 
Gibanje: Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in 

preprostih oblik gibanja (plezanje, lazenje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih 

iger. Z gibanjem in igro otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa 

opravljata tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju. 

 
Jezik: Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora. Otroci se v tem obdobju 

učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Otroci se jezika učijo ob 

poslušanju vsakdanjih pogovorov, poslušanju glasnega branja odraslih, pripovedovanju, 

opisovanju, z rabo jezika, igro, dramatizacijo, s pesmicami, izštevankami in ugankami. 

Pomemben element tega področja je tudi zbliževanje s knjigo. Pri tem se nam zdi še zlasti 

nujno poudariti, da je treba romske otroke spodbujati k učenju in izražanju v slovenskem 

jeziku kot tudi k izražanju v romskem jeziku. Mešanje in menjavanje jezikov sta namreč za 

bilingvista močni jezikovni orodji. 

 
Umetnost: Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v 

otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta. Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko 

odkriva jezikovne strukture, artikulira vsebine, si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, 

predmet.  

 
Družba: Kurikul za vrtce v tem sklopu predlaga, da otroci spoznavajo bližnje družbeno okolje 

(družino, delovno okolje, poklice, kulturno življenje) in hkrati dobivajo vpogled v širšo družbo. 
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Vključevanje v širšo okolje pa pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno kulturo pa je potrebno že zgodnje seznanjanje otrok z drugimi kulturami, 

kar nudi podlago za strpnost in spoštovanje drugačnosti. Če imamo v mislih romske otroke, 

mora program prispevati k povečanju možnosti za njihovo integracijo, hkrati pa aktivnosti ne 

smejo voditi k odtujevanju Romov od njihovega jezika, kulture in njihove etnične identitete.  

 
Narava: Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju. Otroka je treba spodbujati, da razvija čut za naravo ter spoznava 

lastnosti snovi in teles, da odkriva in spoznava svoje telo, funkcije delovanja delov telesa ter 

usvaja ravnanja, ki omogočajo dobro počutje. 

 
Matematika: Otrok se že zelo zgodaj srečuje z matematiko: predmete prešteva, meri, 

primerja, poimenuje, razvršča in grupira. V tem kontekstu je otroke treba spodbujati, da ob igri 

in vsakdanjih aktivnostih pridobijo izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, malo, česa 

je več, česa manj, kaj je zunaj, kaj notri, kaj je del, kaj celota, itd. 

 
Vključevanje osnovnošolskih otrok 

Prvi del programa (od 13. do 14. ure) bo namenjen učni pomoči, pomoči pri domačih nalogah 

in učenju slovenščine. Drugi del program (od 14. do 15. ure) pa bo namenjen kvalitetnemu 

preživljanju prostega časa otrok, kar bo prispevalo k višanju človeškega, socialnega in 

kulturnega kapitala. V ta namen bomo izvajali ustvarjalne delavnice, socialne delavnice, 

športne in družabne igre, glasbeno-plesne in druge gibalne dejavnosti. V program se bo 

vključilo od 12 otrok. 

 
Vključevanje staršev 

Dosedanje izkušnje z vključevanjem romskih staršev so pokazale, da se skupinske aktivnosti 

ne obnesejo najbolje. Težave nastanejo predvsem zaradi tega, ker se Romi v skupini ne želijo 

izpostavljati, saj jim je že zaradi nepoznavanja jezika težko izraziti mnenje in se hitro počutijo 

ogrožene. Zato bomo v romskem naselju Šmihel z njimi načrtovali predvsem individualno 

delo, in sicer bomo starše, predvsem matere vključenih otrok, enkrat ali dvakrat tedensko 

obiskovali na domu. Namen teh srečanj je ne samo gradnja zaupanja, pač pa predvsem 

informiranje, svetovanje, ozaveščanje. Vključenih bo 6 staršev, predvsem mater in babic. 
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Dnevni center Šmihel 

Odgovorni partner Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Izvajalci Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Časovni plan 1. 6. 2010 – 31. 12. 2010, 2012, 2013 

Postopek izvedbe 

Dnevni center Šmihel bo deloval od 11. do 15. ure, in sicer bo čas od 11. do 13. 
ure namenjen programu za predšolske otroke v starosti od 3. do 6. leta starosti. 
Program bo temeljil na Kurikulumu za vrtce, ki vključuje naslednje dejavnosti: 
gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko, in bo omogočal lažje 
vključevanje otrok v šolski sistem. 
Drugi del programa (od 13. do 15. ure) pa bo namenjen osnovnošolcem, 
njihovemu kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter višanju človeškega, 
socialnega in kulturnega kapitala. V ta namen bomo izvajali ustvarjalne in 
socialne delavnice, športne in družabne igre, glasbeno-plesne in druge gibalne 
dejavnosti. Pomemben del programa bo namenjen učni pomoči in učenju 
slovenščine. 

Pričakovani 
rezultati 

Število vključenih romskih predšolskih otrok, učencev in dijakov v procesu učne 
pomoči v druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter različne predšolske in 
obšolske dejavnosti: 20. 
Število izvajalcev – posameznikov učne pomoči romskim učencem in dijakom: 3. 
Število inovativnih in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega dela v 
okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti: 1. 
Število izvedenih predšolskih, obšolskih in drugih aktivnosti za krepitev kulturnega 
in socialnega kapitala: 1. 
Število vključenih učiteljev, socialnih, strokovnih in drugih delavcev v nevladnih 
organizacijah v programe usposabljanja za delo z romskimi otroki: 2. 
Izdaja Priročnika za delo s predšolskimi otroki (v slovenščini in romščini): gradivo 
za priročnik za delo s predšolskimi otroki bo nastajalo ves čas trajanja projekta na 
podlagi izkušenj v obeh romskih naseljih, tako v Brezju kot Šmihelu. 

Spremljanje 

Sprotno spremljanje aktivnosti bo potekalo na tedenskih sestankih, kjer bomo 
preverjali: 
– usklajenosti med pričakovanji in potekom aktivnosti; 
– ustreznosti poteka aktivnosti glede na zastavljene cilje in kazalnike; 
– nove potrebe in nove pomembne spremembe; 
– preverjanja uresničevanja individualnega načrta in učinkov intervencij; 
– prepoznavanje napredka, ovir in novih možnosti pri uporabniku; 
– preverjanje strokovnosti in etičnosti obravnave. 
Aktivnosti bomo spremljali tudi na rednih sestankih z drugimi deležniki (svetovalna 
služba na osnovnih šolah in v vrtcih, partnerji v projektu, itd.) 

Evalvacija 

Evalvacija naših programov poteka skladno z zahtevami standarda kakovosti za 
NVO in temelji na postopkih in metodah za spremljanje zadovoljstva deležnikov 
ter učinkovitosti izvajanja procesov. 
Usklajenost zahtev in pričakovanj deležnikov z izvedeno aktivnostjo preverjamo 
na različnih stopnjah: 
– neposredno po izvedeni aktivnosti na ravni udeležencev [samoevalvacija oz. 

zbiranje kvalitativnih (samoocene vseh akterjev in ocena uporabnikov) in 
kvantitativnih informacij (dejstva). Postopek vključuje sestanke, evalvacijske 
liste, ankete, medijske odzive, itd.]; 

– po koncu vsebinskega sklopa aktivnosti [intervizije, sestanki strokovnega tima 
z drugimi deležniki]; 
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– ob koncu programa [SWOT, obravnava letnega poročila skupaj z 
zaposlenimi in organi društva]; 

– splošno zbiranje povratnih informacij [sistem pritožb in pobud]; 
– redne notranje presoje posameznih procesov in programov. 
Kot najbolj uporabno metodo na vseh ravneh uporabljamo PDCA (plan, do, 
check, act), ki omogoča nenehno izboljševanje (identifikacija problematičnih 
področij in priprava ukrepov za reševanje problemov). 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: nemotiviranost otrok in staršev za vključitev v program 
 postopek za odpravo tveganja: Prvi korak za odpravo tveganja bo, da 

bomo program načrtovali tako, da bo temeljil na ustvarjanju takšnega 
vzdušja, ki bo otroku omogočalo doživljanje pozitivnih izkušenj, 
pridobivanje socialnih veščin, ki mu pomagajo uveljaviti njegove pravice, 
razvijanje sposobnosti obvladovanja, razvijanje asertivnosti, postavljajo 
otroka v aktivno vlogo, namesto le v vlogo tistega, ki sprejema podporo in 
pomoč, in omogočajo razvijanje pozitivne samopodobe in samozaupanja. 
Velik poudarek bo tudi na gradnji zaupanja med izvajalci programa in 
uporabniki. 

Drugi korak za odpravo tveganja pa je omogočanje sodelovanja uporabnikov 
pri oblikovanju programa. V programu lahko uporabniki sodelujejo na več 
načinov. Pri organizaciji in izvedbi programa v veliki meri upoštevamo 
njihove želje in pričakovanja. Samo izvajanje programa pa je načrtovano 
in vodeno tako, da je udeležencem omogočeno polno sodelovanje: igre 
vlog, diskusije, dajanje povratnih informacij, udeleženost pri vseh 
aktivnostih … Vloga izvajalcev je v veliki meri vloga moderatorja, ki skrbi 
za vključenost, ustrezno vzdušje, skupinsko dinamiko, sodelovanje in 
dajanje povratnih informacij.  

2. Tveganje: odhajanje strokovnega kadra. 
 Opišite postopek za odpravo tveganja: Odhajanje strokovnega kadra 

bomo preprečili z omogočanjem usposabljanj in izobraževanj, 
zagotavljanjem redne supervizije, vključevanjem idej in predlogov 
izvajalcev pri izvedbi programa, zagotavljanjem podpore pri reševanju 
konfliktov v romskem naselju, s sprotnim reševanjem konfliktov v timu, 
ustreznim nagrajevanjem. 

3. Tveganje: nerešeni prostorski pogoji. 
 Postopek za odpravo tveganja: Postavitev večjega zabojnika, ki bo 

opremljen z elektriko in vodo. 
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Aktivnost 8: Ustvarjanje enakovrednih možnosti za integracijo 
romskih otrok v vrtec: vrtec Kerinov grm 

 

Enota VRTEC zavoda OŠ Leskovec pri Krškem želi na podlagi dolgoletnih izkušenj z 

Romi preiskušati, razvijati in uvajati piloten, celovit program za predšolske romske 

otroke in njihove družine.  

 

Glavni cilj projekta bo učinkovito vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo. 

 

Splošni namen projekta je ustvarjanje temeljev za zagotavljanje enakovrednejših 

možnosti za vsestranski razvoj romskih otrok. 

 

Vključitev romskih otrok v vrtec v najzgodnejšem obdobju posledično dolgoročno 

doprinese k boljši samopodobi, obisku in uspehu Romov v šoli. Z inovativnimi in 

ustvarjalnimi pristopi k učenju bomo z različnimi oblikami vzgojno-izobraževalnega 

dela zagotavljali tudi možnosti za razvoj družinske pismenosti, boljšo izobrazbo ter 

integracijo Romov z večinsko populacijo.  

 

Načrtovali, razvijali in izvajali bomo različne oblike sodelovanja in aktivnega 

vključevanja staršev in mladine s poudarkom na gradnji zaupanja, njihove 

samopodobe in prevzemanja odgovornosti za svoje življenje. 

 

Program v vrtcu Kerinov grm bomo izvajali po metodologiji Korak za korakom, 

upoštevajoč državni Kurikulum za vrtce.  

 

Kakovost izvedbe programa bomo zagotavljali s sistematičnim načrtovanjem 

profesionalnega in osebnostnega razvoja strokovnih delavcev ob pomoči domačih in 

zunanjih strokovnjakov. Eden od ciljev projekta je tako tudi dvig kakovosti vrtca in 

dela vsakega posameznika enote vrtca Leskovec pri Krškem. V sodelovanju z 

okolico in različnimi organizacijami bomo doprinesli k učinkovitejšemu vključevanju in 

integraciji otrok v procesu predšolske vzgoje. 
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Iz pripravljalnega vrtca se bodo otroci postopno integrirali v redne oddelke vrtca, 

(najpozneje zadnje leto pred šolo), iz njih pa v šolo, kjer bodo imeli enakovrednejše 

možnosti in pogoje za večji uspeh. Nenazadnje bomo s programom doprinesli k 

dvigu kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo 

predstavniki romske skupnosti. 

 

Pričakovane rezultate in cilje bomo dosegali z naslednjimi aktivnostmi 

projekta: 

1. Priprava prostorskih in materialnih pogojev za vrtec v naselju Kerinov grm (od 

1. 6. 2010 => do odprtja 1. 10. 2010).  

2. Prehodni pripravljalni vrtec Kerinov grm za predšolske romske otroke od 2. do 

4. leta v naselju Kerinov grm s postopno integracijo v redne oddelke. 

3. Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in mladine v program 

projekta v sodelovanju različnih organizacij (Zdravstveni dom, Center za 

socialno delo, Zavod za zaposlovanje in različna društva). 

 

Vsebina aktivnosti se nanaša na: Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade 

Republike Slovenije za obdobje 2010 do 2015, Operativni program razvoja človeških 

virov za obdobje 2007 do 2013 in na Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji. 

 

8.1 Priprava prostorskih in materialnih pogojev za vrtec  

 

Ustrezni prostori v romskem naselju »Kerinov grm« (na lokaciji Kerinov grm), da bi 

lahko izvajali krajši program priprave romskih otrok in staršev na vključitev v vrtec. 

Osnovni pogoj za izvajanje programa vrtca je med drugim tudi ustrezni prostor, na 

kar smo že nekaj let opozarjali, saj je bila ena od glavnih aktivnosti v našem 

Inovativnem projektu tudi iskanje možnosti pridobitve prostora v naselju. V 

sodelovanju z občino Krško smo raziskali prostorske možnosti za najem ali 

postavitev objekta v romskem naselju Kerinov grm. Zaradi dolgotrajnosti postopka se 

je občina odločila, da vzame v najem mobilni objekt in tako zadosti potrebam.  
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Prostori in oprema vrtca morajo biti usklajeni z Zakonom o vrtcih, z dodanimi 

prilagoditvami, didaktičnimi sredstvi in aparati glede na potrebe programa in izhajajoč 

iz izkušenj, dejstev in ugotovitev. 

=> Ustvarili bomo pogoje za izvajanje programa vrtca – sklepna faza od 1. 6. do 1. 

10. 2010, in upoštevali dejstva in pretekle izkušnje. 

=> Romski otroci so navajeni živeti pretežno zunaj in se šele postopoma privajajo na 

zaprt prostor, zato potrebujejo veliko igrišče, velike prostore in možnost uporabe 

vode.  

=> Prostorska ureditev naj omogoča oblikovanje centrov za skupne in ločene 

aktivnosti za otroke in njihove starše: otroci so v igralnih kotičkih v igralnici, starši se 

medtem udeležujejo različnih izobraževalnih delavnic, ki jih izvajajo različne 

institucije – Zdravstveni dom, Center za socialno delo, Vrtec, Amnesty International, 

Društva, Ljudska univerza Krško. 

 

Priprava prostorskih in materialnih pogojev za vrtec 

Odgovorni partner OŠ Leskovec pri Krškem – Enota vrtec 

Izvajalci 
OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec, vodji programa s projektnim 
timom skladno s potrditvijo MŠŠ in zunanji izvajalci. 

Časovni plan Sklepna faza od 1. 6. do 1. 10. 2010 

Postopek izvedbe 

V kolikor bo sprejet naš projekt, bodo v prehodnem obdobju potekali 
dogovori med MŠŠ, občino Krško – najemnico objekta, izvajalcem, ki bo 
postavil in dal objekt v uporabo, ter z uporabniki (strokovni projektni 
tim). Zbirali bomo najugodnejše ponudbe za opremo in jo naročili. V 
aktivnosti bomo ves čas vključevali Rome in preostale udeležence. 
Oblikovali bomo učne centre, kotičke po prostorih in jih opremili z 
didaktičnimi sredstvi. 

Pričakovani 
rezultati 

Ureditev prostorov in didaktičnih sredstev za izvajanje programa 
Pripravljalnega vrtca po Kurikulumu in metodologiji Korak za korakom, 
upoštevajoč potrebe in izkušnje. 

 



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

 

94 

 

8.2 Pripravljalni vrtec za predšolske romske otroke (od 2. do 4. leta) v 
naselju Kerinov grm s postopno integracijo v redne oddelke 

 

Pripravljalni vrtec s krajšim programom v romskem naselju je primarni, osnovni 

program približevanja romskim otrokom in njihovim staršem. S pomočjo skrbno 

načrtovanih aktivnosti bomo postopoma motivirali in pripravili otroke in starše na 

odhod otrok iz njihovega naročja v redne oddelke vrtca.  

 

Otroci spoznavajo dnevno rutino vrtca, se igraje učijo, spoznavajo, razvijajo pozitivno 

samopodobo in se učijo slovenskega jezika ter osvajajo osnovne zdravstveno-

higienske navade z uporabo sanitarij. Med letom prihajajo na obisk vzgojiteljice iz 

drugih oddelkov vrtca in izvajajo obogatitveni program in se na ta način spoznajo, 

zbližajo. Na načrtovane obiske, druženja hodijo tudi družine iz naselja v enote vrtca. 

Otroci z vrtcem in drugimi otroki v okviru obogatitvenega programa obiskujejo tudi 

kulturne prireditve, postopoma hodijo s starši na ekskurzije; v popoldanskem času 

občasno potekajo v drugih enotah vrtca igrarije za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in se 

bodo integrirali leto pred vstopom v šolo. 

 

Tako si otroci pridobijo potrebne izkušnje in znanje, da bi se lahko pogumno, z manj 

strahu integrirali v redne oddelke vrtca. => Načrtno, korak za korakom bomo 

omogočali vsestranski razvoj romskih otrok s poudarkom na učenju slovenskega 

jezika kot njihovega tujega jezika in ustvarjali pogoje za integracijo otrok. 

 

Pripravljalni vrtec za predšolske romske otroke (od 2. do 4. leta) v naselju Kerinov grm 
s postopno integracijo v redne oddelke 

Odgovorni partner OŠ Leskovec pri Krškem – Enota vrtec 

Izvajalci OŠ Leskovec pri Krškem – Enota vrtec 

Časovni plan 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 = 36 mesecev – krajši program do 6 ur 

Postopek izvedbe 

Izvedbena oblika programa vrtca bo potekala po metodologiji Korak za 
korakom z dnevno evalvacijo in načrtovanjem ožjega strokovnega tima 
ter tedenskimi konzultacijami z mentorjem.  
Program aktivnosti bo zajemal vsa področja in imel poudarek na 
socializaciji, gradnji samopodobe, opismenjevanju, usvajanju 
slovenskega jezika. Z načrtnim spremljanjem otrok se bo ob pomoči 
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instrumentov oblikoval za vsakega otroka individualiziran načrt in 
spremljal njegov napredek v razvoju do vstopa v šolo. 

Pričakovani 
rezultati 

Povečana stalna prisotnost otrok v pripravljalnem vrtcu in glede na njo 
tudi napredovanje otrok v razvoju ter usvajanje slovenskega jezika. 
Prvo leto projekta: občasno vključevanje 30 romskih otrok v starosti od 
2 do 5 let, od tega vsaj 6 otrok z redno prisotnostjo v vrtcu. 
Drugo leto projekta: občasno vključevanje 20 romskih otrok v starosti od 
2 do 4 let, od tega vsaj 10 otrok z redno prisotnostjo v pripravljalnem 
vrtcu in integracija vsaj štirih 5-letnih otrok v redne skupine vrtca. 
Tretje leto projekta: občasno vključevanje 20 romskih otrok v starosti od 
2 do 4 let, od tega vsaj 10 otrok z redno prisotnostjo v pripravljalnem 
vrtcu in integracija vsaj štirih 5-letnih otrok v redne skupine vrtca. 
Uspešnejša integracija otrok v redne oddelke vrtca in pozneje v šolo => 
spremljali bomo prisotnost, vključevanje in vodili listovnike. 
Napredek v razvoju vsakega posameznega otroka bo razviden iz 
zapisov v osebnih listovnikih (portfolio otroka) 

Spremljanje 
 

Spremljanje izvedbe programa bo potekalo: 
– dnevno z evalvacijo dela in načrtovanjem ožjega strokovnega tima,  
– tedensko s konzultacijami z mentorjem in s koordinatorjem,  
– trimesečno vsebinsko poročilo o izvajanju programa, 
– ter letno poročilo o realizaciji ciljev. 

Evalvacija 
 

Kazalniki uspešnosti: 
– Strokovni, projektni tim bo oblikoval Letni delovni načrt 

pripravljalnega vrtca in izhajajoč iz njega Letno vsebinsko pripravo. 
Oba dokumenta bosta skupaj z ISSA pedagoškimi standardi 
kakovosti vzgojitelja osnova za izvajanje, spremljanje in evalvacijo 
izvedbe programa. 

– Evidenca števila vključenih otrok.  
– Evidenca mesečne prisotnosti vključenih otrok. 
– Razumevanje in uporaba slovenskega jezika. 
– Spremljanje napredka v razvoju vsakega vključenega otroka z 

vodenjem listovnika.  

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: vzročna povezanost izvajanja programa. 
Odprtje pripravljalnega vrtca, oprema, didaktična sredstva, delo 

izvajalcev so vezani na pravočasno potrditev projekta MŠŠ => 
zagotovitev prostora in materialnih sredstev pa od Občine, ki bo 
krila večji del stroškov najema prostorov, materialne stroške. 

  Postopek za odpravo tveganja je že v teku, dogovori z Občino so 
izpeljani, predračune zbiramo, pohištvo bo narejeno po izmeri. 

2. Tveganje: slabša prisotnost otrok od pričakovane. 
 Postopek za odpravo tveganja: med pripravami do 1. 9. 2010 

bodo potekali v naselju obiski, individualni pogovori s starši, 
sestanki, priprave prostora, motivacija. 

 Postopek za odpravo tveganja: v uvajalnem obdobju, prve 
mesece oz. dokler bo treba, bomo vsakodnevno s pogovori in 
vabili spodbujali starše in otroke na reden obisk vrtca (dobro 
počutje otrok in staršev v vrtcu, z nami, zanimiv program, 
dogodki). 
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8.3 Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in mladine v 
program projekta v sodelovanju različnih organizacij (Zdravstveni dom, 
Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in različna društva …) 

 

Romski starši se le stežka odločijo oddati otroka iz varnega zavetja drugam, vsaj ne 

pred šestim letom, kar pa je prepozno, če bi želeli tem otrokom omogočiti vsaj delno 

adaptacijo in socializacijo ter vsaj malo boljši prehod iz naselja v šolo. Ob izkušnjah 

sodelovanja z romskimi starši vedno znova ugotavljamo, da romski starši potrebujejo 

veliko neposrednega kontakta, pogostih obiskov, saj so zelo nezaupljivi. Le z 

aktivnim vključevanjem staršev, predvsem mater in mlajših Romk, bi lahko 

postopoma zgradili zaupanje in odgovornost staršev ter ob upoštevanju njihovih želja 

pripravili pogoje za integracijo njihovih otrok v redne oddelke vrtca. 

 

Romski starši postopoma zgradijo zaupanje do vrtca, vzgojiteljev. Ob vsakodnevni 

rutini bi se navajali na redni stik z vrtcem. V prostorih pripravljalnega vrtca v naselju 

bomo starše skupaj z otroki vsakodnevno vključevali v aktivnosti. Zjutraj se bo v 

umivalnici opravila higiena, nato bomo skupaj razdelili zajtrk in začeli skupne 

aktivnosti.  

 

Pozneje, po adaptaciji, bi se postopoma ločeno izvajale aktivnosti za otroke in 

posebej za matere. V kuhinji bi potekale gospodinjske delavnice za matere in mlade 

Romke. Navajale bi se na uporabo osnovnih aparatov (štedilnika, pralnega stroja, 

likalnika), si spontano izmenjavale izkušnje, zaupale probleme in pridobivale nova 

znanja. Starše bomo s pogovori in na podlagi lastnih izkušenj osveščali o pomenu 

vzgoje otrok in vključitve v vrtec v najzgodnejšem obdobju. V delavnicah bodo 

pridobivali nove izkušnje in znanja o vodenju gospodinjstva in zdravi prehrani 

(kuhanje, pranje, čiščenje), negi dojenčka, vzgoji otroka, zdravstveni oskrbi, 

cepljenju, nalezljivih boleznih, zasvojenosti, zdravi spolnosti, socialnih pomočeh in 

možnostih zaposlovanja. 
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Z različnimi delavnicami in predavanji bomo izobraževali starše na področjih, ki jih 

zanimajo in jih potrebujejo za splošno razgledanost, s poudarkom na razvoju 

družinske pismenosti. Z delavnicami želimo vplivati na rast njihove samopodobe. 

 

Ob pogovoru in raznih aktivnostih si bomo približali tudi romsko kulturo, ohranjali 

romski jezik, njihove običaje, njihov način življenja in vodenja gospodinjstva. 

Spodbujati želimo njihovo aktivnost, jih usmerjati in jim svetovati, ko potrebujejo 

pomoč. Le z aktivnim vključevanjem staršev, predvsem mater in mlajših Romk bi 

lahko postopoma zgradili zaupanje in odgovornost staršev ter ob upoštevanju 

njihovih želja in z individualiziranim pristopom do družine pripravili pogoje za 

integracijo njihovih otrok v redne oddelke vrtca. Starši bi se ob tem navajali na 

prevzemanje odgovornosti do svojih otrok in njihove prihodnosti. 

 

S tem programom želimo spodbujati socialno vključenost, spoznavanje in ohranjanje 

romskega jezika in kulture, aktivnejše sodelovanje staršev v procesu integracije 

njihovih otrok, zagotoviti medsebojno razumevanje in spoznavanje tudi širšega okolja 

in kulture zunaj meja naselja. 

 

=> Ustvarili bomo pogoje za zaupanje in partnersko sodelovanje s starši. 

 

Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in mladine v program projekta v 
sodelovanju različnih organizacij (Zdravstveni dom, Center za socialno delo, Zavod za 
zaposlovanje in različna društva) 

Odgovorni partner OŠ Leskovec pri Krškem – Enota vrtec 

Izvajalci 

– vzgojiteljica 
– pomočnica vzgojiteljice 
– romska pomočnica 
– predstavniki Centra za socialno delo Krško 
– predstavniki (pediater, patronažna služba, zobozdravnik …) 

Zdravstvenega doma Krško 
– predstavniki drugih organizacij in društev (kuharica, šivilja, 

predstavniki kriznega centra, vrtnar, itd.) 
– vzgojiteljice drugih enot Vrtca Leskovec pri Krškem 

Časovni plan 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 

Postopek izvedbe 

– Individualni in skupinski razgovori s starši. 
– Delavnice za starše.  
– Predavanja za starše s strani predstavnikov raznih zunanjih 

organizacij in domačih, notranjih strokovnih delavcev. 
– Obiski staršev v enoti centralnega vrtca – razgovori s starši ob 
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ogledu vrtca. 
– Obiski in delavnice v naselju, vzgojiteljice enote vrtca Leskovec pri 

Krškem s starši bodočih petletnikov, ki bodo integrirani v njeno 
skupino rednega, centralnega vrtca. 

Pričakovani 
rezultati 

Prvo leto projekta – šolsko leto 2010/2011: občasno vključevanje 20 
romskih staršev, od tega vsaj 10 staršev z redno prisotnostjo na 
delavnicah in predavanjih. 
Drugo leto projekta – šolsko leto 2011/2012: občasno vključevanje 15 
romskih staršev, od tega vsaj 10 staršev z redno prisotnostjo na 
delavnicah ter predavanjih in integracijo vsaj štirih 5-letnih otrok v redne 
skupine vrtca. 
Tretje leto projekta – šolsko leto 2012/2013: občasno vključevanje 15 
romskih staršev, od tega vsaj 10 staršev z redno prisotnostjo na 
delavnicah ter predavanjih in integracijo vsaj štirih 5-letnih otrok v redne 
skupine vrtca. 

Spremljanje 
 

– natančno izpolnjevanje liste prisotnih s podpisom izvajalca in 
naročnika – koordinatorja aktivnosti;  

– z mesečnim načrtovanjem strokovnega tima s koordinatorjem 
aktivnosti ter s tedensko evalvacijo vsake načrtovane delavnice in 
predavanja, s poročilom o opravljenem delu – časovnico; 

– trimesečno vsebinsko poročilo o izvajanju programa;  
– letno poročilo o realizaciji ciljev. 

Evalvacija 
 

Kazalniki uspešnosti: 
– Strokovni, projektni tim bo s koordinatorjem aktivnosti oblikoval 

mesečni načrt predavanj in izhajajoč iz njega tedenski načrt 
delavnic.  

– Evidenca števila vključenih staršev z listo prisotnih. 
– Število vlog za vpis otrok v vrtec Leskovec pri Krškem in evidenca 

števila prisotnih otrok v rednih skupinah vrtca enote Leskovec pri 
Krškem. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: predstavniki skupnosti nasprotujejo izvajanju 
programa, načrtno izogibanje delavnicam in predavanjem.  

 Postopki odpravljanja tveganja: probleme bomo reševali s 
sprotnimi individualnimi pogovori. 

2. Tveganje: notranji konflikti med družinami. 
 Postopki odpravljanja tveganja: morebitne konflikte bomo reševali 

z uporabo tehnike mediacije med sprtima stranema.  
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Aktivnost 9: Nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole 
ter druge aktivnosti, ki so usmerjene v izboljšanje vključenosti 
romskih otrok v izobraževalni proces. 

 

Namen pričujoče aktivnosti je izboljšati vključenost romskih učencev in dijakov v 

izobraževalni proces, izboljšati njihov učni uspeh, zmanjšati osip in povečati 

motivacijo za izobraževanje. Aktivnosti, ki se bodo odvijale, bodo osredotočene 

predvsem na nudenje različnih oblik dodatne učne pomoči romskim učencem in 

dijakom, na dodatno spodbujanje in motiviranje nadarjenih romskih otrok za učenje in 

nadaljevanje izobraževanja ter spodbujanje njihovih staršev, da jih pri tem podprejo. 

 

Za romske otroke, ki obiskujejo osnovno šolo, bomo organizirali dve obliki dodatne 

učne pomoči – v šoli in zunaj šole. Prvo (v šoli) bodo izvajali romski pomočniki, drugo 

pa izobraženi Romi ali drugi zainteresirani posamezniki, ki bodo nudili inštrukcije 

romskim učencem v popoldanskem času, praviloma v romskih naseljih. Za romske 

dijake bodo organizirane inštrukcije v popoldanskem času.  

 

Načrtujemo, da bo v okviru projekta učno pomoč romskim učencem in dijakom nudilo 

vsaj 40 oseb. 

 

9.1 Učna pomoč romskim učencem  

 

V okviru tega ukrepa bomo v popoldanskem času organizirali učno pomoč za romske 

učence, ki takšno pomoč potrebujejo. Ugotavljanje potreb romskih učencev po učni 

pomoči in poznejša evalvacija učne pomoči bosta praviloma potekala v sodelovanju s 

partnerskimi šolami. Glede na to, da želimo v okviru projekta v usposabljanje in 

izvajanje različnih dejavnosti vključiti čim več pripadnikov romske skupnosti, bomo 

poskušali najti osebe, ki bodo nudile učno pomoč romskim učencem, med pripadniki 

romske skupnosti. Njihova naloga bo poleg nudenja učne pomoči tudi pomoč 

romskim učencem pri drugih aktivnostih, povezanih s šolo in z izobraževanjem (npr. 

skrb za opravljanje domačih nalog, skrb za redno obiskovanje pouka, razvijanje 

posebnih talentov romskih otrok, ipd.). Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč, bodo 
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odgovorni tudi za vzpostavljanje stikov in osveščanje staršev romskih učencev o 

pomenu izobraževanja. Spremljali in beležili bodo napredek romskih učencev, 

katerim bodo nudili učno pomoč (uspeh v šoli, motivacijo za učenje, redno 

obiskovanje šole, ipd.). Pogoj za izvajanje učne pomoči bo vsaj V. stopnja izobrazbe. 

V primeru, da med pripadniki romske skupnosti ne bomo uspeli najti zadosti 

primernih kandidatov za nudenje učne pomoči, bodo učno pomoč izvajali pripadniki 

večinskega prebivalstva.  

 

Romom, ki bodo nudili učno pomoč in ki bodo nadaljevali svoje izobraževanje na 

univerzitetni ravni, bomo v okviru projekta ponudili možnost polne zaposlitve za čas 

trajanja projekta. Ostali bodo opravljali delo po podjemnih pogodbah.  

 

Učna pomoč učencem se bo praviloma izvajala v romskih naseljih, bodisi na domu 

učenca bodisi v skupnem prostoru, ki ga bomo najeli za izvajanje aktivnosti projekta 

v posameznih romskih naseljih ali njihovi bližini. Za posameznike, ki bodo nudili učno 

pomoč, bomo organizirali krajše usposabljanje, na katerem bodo spoznali osnove 

pedagogike, didaktike ...). Pred začetkom izvajanja učne pomoči bodo dobili tudi 

natančna navodila o njihovih obveznostih v okviru projekta. 

 

Glede na različne okoliščine, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti v različnih 

slovenskih regijah, se bomo pri organizaciji učne pomoči romskim učencem 

prilagajali konkretnim razmeram v posameznih okoljih. Upoštevali bomo tudi 

dosedanje izkušnje lokalnih strokovnih delavcev pri delu z romskimi otroki. 

 

Namen in hkrati dodana vrednost teh aktivnosti sta večplastna: 

- Z učno pomočjo romskim učencem v (romskih) naseljih želimo nadgraditi 

dosedanje delo učiteljev in romskih pomočnikov, ki romskim učencem nudijo 

pomoč zlasti v okviru šolskih aktivnosti in v okviru šolskega urnika. Glede na 

dosedanje izkušnje pri delu z romskimi otroki je te težko privabiti ali zadržati v šoli 

po koncu pouka, zato je bolj verjetno, da bo dodatna učna pomoč zaživela in 

prinesla učinke, če se izvaja v naseljih, kjer Romi živijo. Pomoč romskim učencem 

v popoldanskem času in v domačem okolju je pomembna z različnih vidikov: 

učenci se navajajo na delo/učenje tudi v popoldanskem času, pridobijo delovne 
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navade in razvijajo občutek odgovornosti za učenje in opravljanje domačih nalog; 

ob nudenju učne pomoči na domu se spleta večje zaupanje med starši in romskimi 

mentorji in vzbuja ali krepi občutek o pomembnosti izobraževanja tudi med starši 

romskih otrok. Glede na to da marsikatera romska družina doma nima ustreznih 

možnosti za kvalitetno izvajanje učne pomoči, bomo v nekaterih naseljih, kjer je to 

mogoče, v takšnih primerih učno pomoč organizirali v večnamenskih prostorih, ki 

jih bomo najeli za izvajanje aktivnosti v okviru projekta v naseljih z romskim 

prebivalstvom ali v njihovi bližini. 

 

- S prednostno izbiro Romov za nudenje učne pomoči želimo zagotoviti čim 

uspešnejši dostop do romskih otrok in njihovih družin. Hkrati želimo s tem 

spodbujati izobražene Rome (z vsaj V. stopnjo izobrazbe), da svoje znanje in 

izkušnje prenašajo na mlajšo generacijo Romov ter jih s svojim zgledom 

spodbujajo k učenju in razvijanju njihovih potencialov. 

 

- S postavitvijo pogoja, da mora imeti posameznik, ki bo nudil učno pomoč, vsaj V. 

stopnjo izobrazbe, želimo zagotoviti dovolj kvalitetno nudenje učne pomoči 

osnovnošolcem. Preden bodo začeli nuditi učno pomoč, bomo zanje organizirali 

tudi dodatno usposabljanje. 

 

- Z nudenjem redne zaposlitve med trajanjem projekta tistim Romom, ki se vpišejo 

na univerzitetni študij, želimo spodbujati razvoj intelektualne srenje med romsko 

skupnostjo. Doseganje kritične mase akademsko izobraženih oseb je ključnega 

pomena za emancipacijo romske skupnosti in tudi za učinkovito realizacijo 

posebnih pravic, ki jih romski skupnosti kot manjšinski narodni skupnosti 

zagotavlja slovenska zakonodaja. 
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Učna pomoč romskim učencem  

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja, Romski akademski klub 

Izvajalci 
Osebe, ki bodo nudile učno pomoč (delno zaposlene pri odgovornih 
partnerjih, delno zunanji izvajalci) 

Časovni plan Od septembra 2010 do avgusta 2013 

Postopek izvedbe 
Učno pomoč romskim učencem bomo nudili v romskih naseljih – bodisi na 
domu učenca bodisi v skupnem prostoru, ki ga bomo najeli za izvajanje 
aktivnosti projekta v posameznih romskih naseljih ali njihovi bližini. 

Pričakovani 
rezultati 

– boljši učni dosežki romskih učencev, ki bodo deležni dodatne učne 
pomoči;  

– zaposlitev med trajanjem projekta vsaj 3-4 Romov s srednješolsko 
izobrazbo, ki bodo nadaljevali študij na univerzitetni ravni;  

Spremljanje 
Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč, bodo dolžni oddajati mesečna 
poročila o delu koordinatorju romskega izobraževalnega inkubatorja (R. I. 
I.) in poslovodečemu konzorcijskemu partnerju (INV). 

Evalvacija 

Kazalniki:  
– število posameznikov, ki bodo izvajali učno pomoč (vsaj 16) 
– število romskih otrok, ki bodo deležni učne pomoči romskih mentorjev 

(vsaj 40 vsako šolsko leto) 
Posamezniki, ki bodo nudili učno pomoč bodo vodili dnevnik – v njem bodo 
natančno evidentirali svoje delo in hkrati zapisovali svoja opažanja ter 
ocene napredka romskih otrok, ki jim bodo nudili učno pomoč (zanimal nas 
bo vsestranski napredek: izboljšanje učnega uspeha, zmanjšanje 
izostankov od pouka, povečana motivacija za izobraževanje ali 
nadaljevanje izobraževanja, boljša sposobnost komuniciranja v 
slovenskem jeziku, izboljšanje delovnih navad, ipd.) 
Na podlagi teh poročil se bo mesečno ocenjevalo, ali učna pomoč poteka 
po predvidenem načrtu in ali so potrebne kakršnekoli spremembe, da bi 
izboljšali učinkovitost učne pomoči. 
Ob koncu projekta bomo opravili zaključno evalvacijo nudenja učne 
pomoči. Analizirali bomo njihove dnevnike ter ocenili učinke njihove učne 
pomoči romskim učencem. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: posameznik, zadolžen za učno pomoč, ne izvaja učne 
pomoči romskim učencem. 
 Postopki za odpravo tveganja: s posameznikom se opravi razgovor, 
da se odkrije vzroke za neopravljanje njegovih dolžnosti in pripravi nov 
plan dela. Če po enem mesecu od opravljenega razgovora ne pride do 
sprememb in posameznik še vedno ne opravlja predvidenih obveznosti, 
se z njim prekine podjemna pogodba. V tem primeru bomo poskušali 
najti novega kandidata, ki bo nudil učno pomoč. 

2. Tveganje: romski učenec noče sodelovati z izbranim ponudnikom učne 
pomoči. 
 Postopki za odpravo tveganja: z romskim učencem in njegovim 
mentorjem se opravi razgovor, da se odkrije vzroke za težave, zaradi 
katerih učna pomoč ne poteka po načrtu. Če se težav ne da odpraviti, 
se lahko posamezniku dodeli nov učenec, s katerim bo sodeloval in mu 
nudil učno pomoč, romskemu učencu pa se dodeli nov ponudnik učne 
pomoči (če pri učencu in njegovih starših še obstaja interes za to). 
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9.2 Učna pomoč romskim dijakom 

  

Romskim dijakom domače okolje pogosto ne nudi takšne podpore (čustvene in 

finančne), kot jo praviloma imajo pripadniki večinskega naroda. Socialno in 

ekonomsko šibkejše družine namreč oblikujejo drugačna stališča do izobraževanja – 

pri njih je na prvem mestu preživetje, kar pomeni bistveno manjšo motivacijo za 

izobraževanje. Če že obstaja motivacija za nadaljevanje izobraževanja, pa lahko 

manj izobraženi starši svojim otrokom bistveno manj pomagajo pri šolskih 

obveznostih, hkrati pa jim njihov šibkejši ekonomski položaj ne omogoča 

zagotavljanja učne pomoči z dodatnimi inštrukcijami. Romski otroci, ki se uspešno 

vpišejo v srednjo šolo, pogosto kaj kmalu opustijo nadaljnje izobraževanje. V zadnjih 

letih je bilo nekaj primerov, ko so romski dijaki opustili izobraževanje, saj niso dosegli 

predvidene ravni znanja. Izkušnje teh dijakov, ki so zaradi začetnih težav hitro 

zapustili srednjo šolo, kažejo, da tudi srednješolci potrebujejo dodatno spodbudo in 

zgled, da ne bi ob morebitnih začetnih ovirah opustili želje po izobraževanju. 

 

Srednješolsko izobraževanje ni obvezno in srednja šola dijakom ni dolžna nuditi 

nobene dodatno organizirane oblike učne pomoči. Ker je izobrazba ključna 

komponenta človeškega in kulturnega kapitala vsakega posameznika, bomo v okviru 

projekta romskim dijakom ponudili možnost dodatne učne pomoči v obliki inštrukcij, ki 

jih bodo izvajali izbrani inštruktorji (študenti, profesorji). Romski dijaki, ki bodo 

potrebovali učno pomoč pri posameznih predmetih, se bodo lahko obrnili na romski 

izobraževalni inkubator v njihovi regiji, ki jim bo priskrbel ustreznega inštruktorja in 

kril stroške inštrukcij. Obveščanje dijakov o tej možnosti bo potekalo na različne 

načine (obveščanje po šolah, osebni stiki sodelavcev projekta z romskimi dijaki in 

njihovimi starši, morda informacije na romskem radijskem in TV programu, spletne 

strani projekta). Na partnerskih srednjih šolah bodo dodatno učno pomoč v okviru 

projekta lahko izvajali tudi učitelji. Poleg tega bodo tudi učitelji na teh šolah spremljali 

napredovanje dijaka, ki bo deležen učne pomoči, ter poročali o njegovem napredku 

koordinatorju projekta. 
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Pričakujemo, da bo izvajanje pričujočega ukrepa privedlo do boljših učnih rezultatov 

romskih dijakov, prispevalo k večji motivaciji za nadaljevanje učenja in k zmanjšanju 

opuščanja izobraževanja.  

 

Učna pomoč romskim dijakom  

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja  

Izvajalec 
Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju z romskimi 
izobraževalnimi inkubatorji in s srednjimi šolami, ki so podpisale 
partnersko izjavo 

Časovni plan Od septembra 2011 do avgusta 2013 

Postopek izvedbe 

Romski dijaki, ki bodo potrebovali učno pomoč pri posameznih 
predmetih, se bodo lahko obrnili na romski izobraževalni inkubator v 
njihovi regiji, ki jim bo priskrbel ustreznega inštruktorja. Obveščanje 
dijakov o tej možnosti bo potekalo na različne načine (po šolah, z 
osebnimi stiki sodelavcev projekta z romskimi dijaki in njihovimi starši, 
morda z informacijami na romskem radijskem in TV programu, na 
spletnih straneh projekta). 

Pričakovani 
rezultati 

Pričakovani rezultati: 
– boljši učni rezultati romskih dijakov; 
– večja motivacija za učenje in manjša pogostost opuščanja 

izobraževanja. 

Evalvacija 

Ob koncu vsakega šolskega leta bomo opravili evalvacijo učinkov 
pomoči inštruktorjev na podlagi sledečih kazalnikov:  
– število romskih dijakov, ki bi bili na ta način deležni dodatne učne 

pomoči; 
– število ur inštrukcij; 
– nabor predmetov, pri katerih imajo dijaki najpogosteje težave; 
– spremljanje ocen in siceršnjega napredka pri predmetih, za katere 

so bili deležni učne pomoči. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: romski dijak noče sodelovati z izbranim inštruktorjem. 
 Postopki za odpravo tveganja: z romskim dijakom in njegovim 

inštruktorjem se opravi razgovor, da se odkrije vzroke za težave, 
zaradi katerih učna pomoč ne poteka po načrtu. Če se težav ne 
da odpraviti, se lahko romskemu dijaku dodeli nov inštruktor (če 
pri dijaku še obstaja interes za to). 

2. Tveganje: romski pomočnik ne izvaja aktivnosti nudenja pomoči 
romskemu dijaku. 

 Postopki za odpravo tveganja: opravi se razgovor, po potrebi 
mediacija med obema akterjema, ugotovijo se vzroki in 
predlagajo rešitve. 
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Aktivnost 10: Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja 
učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev za delo z 
romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih 
izkušnjah dela 
 

V preteklih letih je bilo izpeljanih več različnih usposabljanj za učitelje na temo 

večkulturnosti in tudi na temo delo z Romi. Praktiki (vzgojitelji, učitelji ali drugi 

strokovni delavci) so pogosto pripominjali, da so to večinoma teoretična predavanja 

raziskovalcev ali drugih strokovnjakov, ki pa s prakso nimajo kaj dosti skupnega. 

Percepcija strokovnjaka, ki nima bogatih izkušenj dela z romskimi otroki in starši in o 

tem, kako naj poteka delo z romskimi otroki, je seveda popolnoma drugačna od 

percepcij praktika, ki dela in praktično živi z romsko skupnostjo. Zato smo koncept 

usposabljanj za učitelje, socialne in druge strokovne delavce pri tem projektu 

zasnovali nekoliko drugače. Že v sami zasnovi načrtovanja usposabljanj želimo 

ustvariti aktivno sodelovanje med univerzitetnimi učitelji, raziskovalci in praktiki 

(vzgojitelji in učitelji ter strokovnimi delavci v vrtcih in šolah) ter pripadniki romskega 

naroda, ki jih »zastopa« romska inteligenca. Glavna namena strokovnih usposabljanj 

sta: 

- opremiti udeležence s konkretnimi predlogi in rešitvami za delo z romskimi 

otroki in mladostniki;  

- spodbuditi izmenjavo izkušenj med različnimi strokovnimi kadri, ki se v 

Sloveniji ukvarjajo s to tematiko – učitelji, svetovalci, socialnimi delavci.  

Strokovna usposabljanja smo zasnovali v treh delovnih fazah: 

a) V prvi fazi bomo vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce partnerskih 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaškega doma (vsaj 20) spodbudili k 

popisovanju izkušenj (pisanju »dnevnika«) o delu z romskimi otroki in starši. 

Vsebina dnevnika bo osredotočena na opisovanje različnih izkušenj (pozitivnih 

in negativnih) pri delu z romskimi otroki in mladostniki. O ciljih tega ukrepa, 

načinu pisanja ter želenih vsebinskih poudarkih dnevnika bodo udeleženci 

informirani na uvodnem, strokovno podprtem seminarju. 

b) V drugi fazi bosta sledili skupni – s strani praktikov in raziskovalcev – analiza 

in refleksija zbranega gradiva. Rezultat analize bodo: – izpostavitev najbolj 
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perečih izzivov, s katerimi se srečujejo praktiki pri svojem delu; – oblikovanje 

opcij za njihovo ugodno rešitev; – izpostavitev primerov dobrih praks, ki se 

pojavljajo ob delu z romskimi otroki in mladino; – obravnava posameznih 

vidikov vključevanj romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem; – obravnava 

širšega konteksta, v katerem se odvijajo posamezne problemske situacije. Po 

končani analizi se bo organiziralo več manjših delavnic s ciljem oblikovati 

konkretne predloge za reševanje posameznih problemskih situacij v delu z 

romskimi otroki in mladino. Delavnic bi se udeležili posamezniki, ki so 

sodelovali že v predhodni fazi s svojimi dnevniškimi zapisi, in tudi preostali 

učitelji in strokovni delavci. S pomočjo strokovnega koordinatorja, posameznih 

nekdanjih romskih učencev ali dijakov ter romskih svetnikov in avtorjev analize 

bi se na delavnicah ter v obliki individualnih pisanih prispevkov (s strani 

predvidoma 20 udeležencev) zbralo omenjene predloge ter izkušnje. Produkt 

bo priročnik, namenjen učiteljem in drugemu strokovnemu kadru, ki imajo ob 

svojem delu vsakdanje stike z romskimi otroki in mladino.  

c) V zadnjem letu se bodo izvajala izobraževanja v obliki seminarjev (do 25 

udeležencev na seminar), kjer se bo predstavljalo konkretna priporočila in 

izkušnje, zbrane v analizi ter priročniku. Poleg tega se bo udeležencem na 

podlagi analize do sedaj narejenih projektov v Sloveniji predstavilo tudi 

(morebitne) primere dobrih praks ter največjih ovir na področju vzgoje in 

izobraževanja romskega prebivalstva. Delavnice bodo koordinirali avtorji 

analize ter omenjeni zunanji strokovni koordinator.  
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Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih 
strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki, s poudarkom na 
praktičnih izkušnjah dela 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec 
Inštitut za narodnostna vprašanja v soorganizaciji s Pedagoškim 
inštitutom, z Zavodom RS za šolstvo in s posameznimi nekdanjimi 
romskimi dijaki, študenti ter romskimi pomočniki 

Časovni plan september 2011–avgust 2013 

Postopek izvedbe 
Izvedli bi 6 delavnic (vsaka po 10 oseb) in 3 seminarje (vsak po 25 
oseb) v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu.  

Pričakovani 
rezultati 

– Spodbujanje izmenjave lastnih izkušenj in znanja med različnimi 
oblikami strokovnega kadra, ki se v Sloveniji ukvarja s problematiko 
vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki in mladostniki. 

– Prepoznava ustreznih konkretnih rešitev in dobrih praks pri vzgojno-
izobraževalnem delu z romskimi otroki in mladostniki.  

– Strokovni priročnik, namenjen usposabljanju učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev. 

– Priprava modula izobraževanja na omenjenem področju za 
morebitne nadaljnje izvedbe. 

Evalvacija 

Kazalniki: 
– število udeležencev na usposabljanjih;  
– stališča udeležencev usposabljanj o organizacijski in vsebinski 

izvedbi seminarjev. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: premajhno število udeležencev na usposabljanjih. 
  Postopek za odpravo tveganja: uporabiti različne metode 

oglaševanja, da bodo informacije o izvedbi usposabljanja 
dosegle najširšo zainteresirano javnost, in sicer na naslednje 
načine:  
– obveščanje vseh potencialnih udeležencev naših usposabljanj 

z navadno in elektronsko pošto; 
– posredovanje sporočila o izvedbi usposabljanj z drugimi 

komunikacijskimi kanali: npr. objava obvestila o izvedbi 
usposabljanja na našem spletnem portalu in vseh preostalih 
podobnih portalih, ki obravnavajo to tematiko; 

– obveščanje o izvedbi teh usposabljanj v okviru preostalih 
projektnih aktivnosti, pri katerih bomo prihajali v stik s ciljno 
populacijo za ta usposabljanja; 

– seznanjanje o izvedbi usposabljanj tudi s pomočjo 
soorganizatorjev in potencialnih predavateljev.  
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Aktivnost 11: Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za romske 
učence v romskem naselju Hudeje 
 

Namen pričujoče aktivnosti je razvijati in iskati nove ustvarjalne in učinkovite oblike 

učne pomoči za romske učence. Aktivnost vključuje veliko motivacijskih elementov, ki 

bodo pripomogli k temu, da bodo za Rome šolske obveznosti postale »pomembna 

tema« v njihovem življenju. Med procesom bomo sproti preverjali in iskali načine 

učne pomoči, ki se bodo na podlagi doseženih rezultatov izkazale kot dobre. Pri 

nudenju pomoči bomo izhajali iz romskega kulturnega in socialnega okolja, kar 

pomeni, da bomo kot pomagalo uporabljali njihove koncepte razmišljanja.  

 
V tem procesu jih želimo najprej motivirati k večjemu obisku v šoli, nato pa izboljšati 

njihov učni uspeh. Osredotočili se bomo predvsem na zunajšolsko učno pomoč, ki jo 

bomo nudili v že obstoječem Dnevnem centru Kher šu beši, in sicer v prostorih 

centra v samem romskem naselju. Delo bo potekalo individualno in skupinsko v 

popoldanskem času. Z aktivnostmi želimo spodbujati in krepiti medgeneracijsko 

sodelovanje, zato bomo v drugi fazi v učno pomoč vključili tudi starše otrok. Učinek bi 

bil večplasten, saj bi otroci pri svojih starših začutili, da so zainteresirani in motivirani, 

da se njihovi otroci izobražujejo, in da se zavedajo, da je izobrazba pomemben del 

vsakega človeka. Hkrati bodo starši deležni usposabljanja za samostojno nudenje 

učne pomoči svojim otrokom. Nudenje pomoči se bo izvajalo v naselju, v sami romski 

skupnosti, kar je ključnega pomena za zavedanje o vrednosti njihovega kulturnega 

okolja. Ko bi Neromi (strokovnjaki in študentje, pozneje tudi prostovoljci) prihajali v 

njihovo kulturno okolje, bi to dvigovalo vrednost romskemu kulturnemu okolju. 

 
Učno pomoč bo nudilo pet oseb, od tega tri zaposlene v Centru za socialno delo, dve 

osebi pa preko študentskega dela. Ker se pogosto dogaja, da otroci ne razumejo 

slovenskega jezika, bo v nudenje pomoči vključena tudi delavka iz romskega naselja 

Hudeje. 

 
Ciljno skupino predstavlja 15 do 20 romskih učencev. Z vsakim otrokom se bo v 

okviru individualnega načrta pomoči izdelal še učni načrt s cilji in poudarki, ki bo 

vseboval tudi okvirno časovno realizacijo ciljev. 
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Razvijanje ustvarjalnih oblik učne pomoči za romske učence v romskem naselju Hudeje 

Odgovorni partner Center za socialno delo Trebnje 

Izvajalci 
Osebe, ki bodo nudile učno pomoč: zaposleni v Centru za socialno delo in 
drugi izbrani posamezniki 

Časovni plan Od septembra 2010 do konca avgusta 2013 

Postopek izvedbe 

Učno pomoč bomo nudili v prostorih Dnevnega centra Kher šu beši v 
samem romskem naselju in na domovih učencev. Delo bo potekalo 
individualno in skupinsko. Udeleženci bodo učenci, ki so vključeni v druge 
dejavnosti dnevnega centra, preostali pa glede na trenutne potrebe.  

Pričakovani 
rezultati 

Večja vključenost otrok v izobraževalni proces, povečanje zavedanja o 
pomembnosti izobrazbe, boljši učni uspeh, razvitje novih ustvarjalnih 
pristopov, ki se bodo izkazali kot primeri dobre prakse v njihovem kulturnem 
okolju. 

Spremljanje 
Zaposleni pišejo tedenska poročila o izvajanju učne pomoči in preostalih 
dejavnostih ter spremljajo zastavljene cilje v individualnih načrtih učne 
pomoči. 

Evalvacija 

– Spremljali bomo število udeležencev, ki se bodo vključevali v proces 
nudenja učne pomoči. 

– Pri delu bomo zapisovali opažanja in skupaj z njihovimi starši iskali 
oblike pomoči, ki se v praksi izkažejo kot uporabne in učinkovite. 

– Preskusili bomo več različnih motivacijskih pristopov, ki jih bomo 
natančno spremljali in bomo na ta način prišli do ugotovitve, kateri so 
primernejši. 

– Tedenska srečanja zaposlenih v okviru dnevnega centra, kjer se bo 
preverilo obstoječe delo in iskalo nove kreativne pristope. 

– Dvakrat letno bomo opravili krajšo anketo med otroki in njihovimi starši in 
na ta način sproti spremljali zadovoljstvo in skupaj z njimi iskali boljše 
rešitve. 

– Povezali se bomo s šolami in spremljali njihov napredek v učnem 
procesu. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj 

1. Tveganje: romski učenec se ne želi vključiti v proces nudenja učne 
pomoči, čeprav ga nujno potrebuje. 
 Postopek za odpravo tveganja: če bo prišlo do takšnega primera, se 
bomo najprej pogovorili z učencem in mu predstavili, zakaj je zanj 
pomembno, da se v proces vključi in kaj vse bo s tem pridobil. Imel bo 
možnost, da bo sam izbral enega izmed zaposlenih, ki mu bo nudil učno 
pomoč. S tem bo dobil občutek, da je aktiven soustvarjalec učnega 
procesa in da ima možnost izbiranja in sprejemanja odločitev o sebi. Če 
pogovor z učencem ne bo uspešen, bomo vključili tudi njegove starše, ki 
bodo pomagali pri motiviranju otroka, saj romski otroci svoje starše zelo 
spoštujejo, poslušajo in ubogajo. V primeru da tudi to ne bo učinkovito, pa 
se bomo povezali še z osnovno šolo in njihovo romsko pomočnico, ki jo 
romski učenci zelo upoštevajo. 
2. Tveganje: romski učenec ni zadovoljen z dodeljenim mentorjem . 
 Postopek za odpravo tveganja: v tem primeru se bomo z učencem 
pogovorili in mu poskušali dodeljenega mentorja predstaviti v čim bolj 
pozitivni luči. Če ga kljub temu ne bo sprejel in se ne bo želel učiti z njim, 
bo imel možnost, da si izbere drugega mentorja. 
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Aktivnost 12: Razvoj in izvajanje obšolskih programov in 
prostočasnih aktivnosti za otroke, mladino in starše v okoljih, kjer 
živijo pripadniki romske skupnosti 

 

Romski otroci in mladina ter njihovi starši so v primerjavi s preostalo populacijo v 

zanemarljivo majhnem deležu vključeni v različne oblike prostočasnih aktivnosti. 

Zlasti to velja za Rome, ki živijo v romskih naseljih. Z izvajanjem projekta želimo 

ponuditi nabor dejavnosti in aktivnosti, ki bi se večinoma dogajale v romskih naseljih 

in bi prispevale k dvigu kakovosti preživljanja prostega časa. Načrtovani obšolski 

programi so vsebinsko in izvedbeno zasnovani tako, da so kljub izobraževalnim 

vsebinam, ki jih posredujejo, privlačni za različne starostne populacije. Aktivno 

sodelovanje posameznikov v ponujenih obšolskih programih in prostočasnih 

aktivnostih ter njihovi uspehi bodo motivacija za nadaljevanje usposabljanja in 

izobraževanja na različnih področjih. Predvidene aktivnosti se bodo izvajale na 

prostem ali v skupnih prostorih v naseljih, vendar pa bodo izpeljane tako, da bodo ob 

sodelovanju različnih izvajalcev oziroma organizacij k sodelovanju pritegnile tudi 

okoliške prebivalce. 

 

12.1 Filmska in fotografska delavnica 

 

Z organizacijo filmskih in fotografskih delavnic, ki so namenjene otrokom in 

mladostnikom, nameravamo omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa med 

poletnimi počitnicami. Osnovni namen delavnic je udeležence navdušiti za umetniško 

ustvarjanje na področju filma in fotografije in jih usposobiti za delo s kamero ali 

fotoaparatom. Dejansko pa se bodo z aktivno udeležbo na delavnici opremili še z 

vrsto drugih veščin. Kot produkt tega usposabljanja naj bi nastal krajši film oziroma 

ena ali več fotografskih razstav, ki bi jih pripravili udeleženci delavnice. Tema filma in 

razstave bo povezana z aktivnostmi oziroma s cilji projekta. Končni izdelki (film 

oziroma razstava fotografij) pa bodo predstavljeni na različnih lokacijah tudi zunaj 

romskega naselja. Delavnici se bosta izvajali vzporedno v naseljih, kjer živijo 

pripadniki romske skupnosti v obdobju poletnih počitnic 2010–2013: na območju 
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Prekmurja vsako leto v Vanči vasi, na območju Dolenjske oziroma Bele krajine pa v 

Hudejah (2011), Črnomlju (2012) ter Novem mestu (2013).  

 

Filmske in fotografske delavnice  

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec 
Zunanji izvajalci: poklicni fotograf – mentor; poklicni filmar – mentor ob 
sodelovanju INV 

Časovni plan 
Dve petdnevni delavnici (fotografska in filmska), ki se bosta izvajali 
vsako leto v obdobju 2011–2013).  
Dnevni program bo trajal 5 do 6 ur z vmesnim odmorom. 

Postopek izvedbe 

Fotografska in filmska delavnica bosta potekali med poletnimi šolskimi 
počitnicami.  
Namenjeni bosta otrokom oziroma mladini od 10. leta starosti. 
Na petdnevni delavnici se bodo udeleženci spoznali z osnovami 
fotografije oziroma filmanja.  
Konceptualni okvir delavnice pa bo osredotočen na otrokovo percepcijo 
pomembnosti izobraževanja, življenja romskih otrok v njihovem 
domačem okolju ter poklicne želje za prihodnost. Posamezna delavnica 
bo sprejela do 10 udeležencev.  
Delavnici se bosta odvijali predvidoma v treh slovenskih regijah: v 
Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli krajini. 

Predvideno število 
udeleženih otrok 

V treh letih se bo teh delavnic predvidoma udeležilo 120 otrok.  

Konkretni rezultati 

Ob koncu vsake delavnice bodo udeleženci ob pomoči mentorja 
pripravili oz. ustvarili: 
Ob koncu fotografske delavnice se bo pripravila tematsko obarvana 
fotografska razstava, ki bo sprva na ogled v kraju, kjer je bila delavnica 
izvedena, potem pa bo razstava gostovala tudi v drugih krajih oziroma 
prostorih lokalne skupnosti z namenom promocije izobraževanja 
večkulturnosti in sobivanja. 
Tematski film, s katerim se bodo prav tako predstavili širši javnosti, tudi 
zunaj romskega naselja.  

Pričakovani učinki 

- Spoznavanje romskih otrok s tehnologijo in z metodologijo fotografije 
in snemanja. 

- Motivacija romskih otrok za delovanje na področju fotografije in filma 
oz. medijev. 

- Promocija avtorskih izdelkov romskih otrok v obliki fotografskih 
razstav in kratkih filmov, tematsko obarvanih zlasti s področjem 
izobraževanja v lokalni ali širši javnosti.  

Evalvacija: 

Kazalci: 
- število romskih otrok, ki se je udeležilo posameznih delavnic; 
- število fotografskih razstav oz. predvajanih kratkih filmov; 
- poročilo izvajalca o poteku in izvedbi fotografskih in filmskih delavnic. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: med romskimi otroki ni zadostnega zanimanja za delavnici 
 Postopek za odpravo tveganja: združitev obeh delavnic v eno. 
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12.2 Poletni romski tabor  

 

Osnovni namen organiziranja poletnega romskega tabora, ki ni namenjen samo 

romskim otrokom, je kakovostno preživljanje prostega časa otrok med poletnimi 

počitnicami. Tabor se bo izvajal na prostem oziroma v za takšno dejavnost primernih 

prostorih. Večina izvajalcev aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu romskega tabora, 

so mladi izobraženci, pripadniki romske skupnosti, ki bodo s svojo pojavnostjo in z 

delovanjem zgled preostali (zlasti) romski mladini.  

 
Poletni romski tabor 

Odgovorni partner Romski akademski klub  

Izvajalec Romski akademski klub 

Časovni plan 
Tabor se bo izvajal vsako leto (2011, 2012, 2013) predzadnji teden v 
juliju  

Postopek izvedbe 

Prekmurje. Romski tabor za otroke bo potekal na igrišču NK Roma v 
romskem naselju Vanča vas - Borejci (en dan pa v romskem naselju 
Pušča). 
V okviru tabora se bodo izvajale različne kreativne, jezikovne, 
sociološke, dramske, kulturne, športne, motivacijske in druge delavnice. 
Ob koncu tabora bomo otroke nagradili s poučno ekskurzijo. 

Predvideno število 
udeleženih otrok 

Predvideno število otrok, ki se bodo udeležili tabora, je med 30 in 40.  

Pričakovani 
rezultati 

Romski tabor bo pomemben doprinos k temu, da se bodo medsebojno 
družili in spoznavali romski in neromski otroci iz različnih okolij. Romski 
otroci bodo tako v različnih delavnicah (dejavnostih) ohranjali in negovali 
pomen romske kulture in jezika. Z druženjem romskih in neromskih 
otrok bomo pripomogli k učinkovitejši integraciji romskih otrok v širše 
družbeno okolje. Ob tem ko se bodo otroci zavedali pestrosti romske 
identitete, bomo spoznavali naravno in kulturno dediščino Slovenije. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: neudeležba neromskih otrok na romskem taboru. 

  Postopek za odpravo tveganja: obveščanje in promocija tabora v 
neromskih naseljih ter osveščanje neromskih staršev o pomembnosti 
sobivanja v multikulturnem okolju. 

2. Tveganje: neudeležba romskih otrok iz drugih romskih naselij. 

 Postopek za odpravo tveganja: obveščanje in motiviranje romske 
populacije v različnih (romskih) medijih in z osebnimi stiki.  
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12.3 Izvajanje izobraževalnih vsebin v okviru festivala romske kulture 
Romano Čhon/Romski mesec 

 

Idejni avtorji festivala romske kulture »Romano Čhon«, ki bo v letu 2011 potekal že 

tretjič, je Romski akademski klub. Poleg Romskega akademskega kluba so 

organizatorji festivala še Slovenski etnografski muzej in Združenje ustvarjalnih ljudi 

na področju kulture iz Maribora. Njihov prvotni namen je širši javnosti predstaviti 

pestrost in bogastvo romske kulture. Festival se vsako leto nadgrajuje še z 

raznovrstnimi izobraževalnimi vsebinami, kar pomeni, da se poleg razvedrilnih in 

zabavnih dogodkov odvijajo tudi aktivnosti z izobraževalno vsebino, kot so različne 

delavnice, predavanja in drugi dogodki, namenjeni otrokom, mladini in odraslim. V 

dveh letih svojega obstoja je festival postal prepoznaven in ga ne obiskujejo zgolj 

Romi. Festival romske kulture se je letos že drugič zapored odvijal v Ljubljani in 

Mariboru, prvič pa v Murski Soboti in Novem mestu. Zadnji dve mesti sta bili vključeni 

predvsem zaradi tega, ker v teh okoljih živi večje število pripadnikov romske 

skupnosti, kar tudi pomeni, da festival ni ostal lokalno zamejen. Namen aktivnosti je, 

da se med že prepoznavnim festivalom odvijajo dogodki in prireditve s kakovostnimi 

izobraževalnimi in ustvarjalnimi vsebinami, ki bodo pritegnile romsko in tudi drugo 

populacijo.  

 

Izvajanje izobraževalnih vsebin v okviru festivala romske kulture Romano 
Čhon/Romski mesec 

Odgovorni partner Romski akademski klub  

Izvajalec Romski akademski klub, zunanji izvajalci 

Časovni plan 
Festival romske kulture se izvaja enkrat letno: aprila 2011, aprila 2012 
in aprila 2013 

Postopek izvedbe 

Del festivala romske kulture Romano Čhon so tudi fotografske razstave, 
delavnice, filmski in literarni večeri ter predavanja, povezana z romsko 
tematiko. Namen omenjenega festivala je prikazati in približati romsko 
kulturo širši javnosti.  
Izobraževalne vsebine festivala bodo izvedene tako, da se bodo v njih 
povezovali člani društva RAK, šole in romska naselja. 

Predvideno število 
udeleženih otrok in 
mladine 

Izkušnje prejšnjih dveh festivalov kažejo, da se posameznih delavnic ali 
predavanj udeleži od 20 do 25 otrok, mladine ali staršev. 

Pričakovani 
rezultati 

Izvajanje in posredovanje izobraževalnih vsebin kot del aktivnosti v 
okviru festivala bo prispevalo h krepitvi medkulturnega dialoga, saj gre 
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tako med izvajalci kot med udeleženci festivala za sodelovanje med 
Romi in drugimi.  
Število obiskovalcev festivala se iz leta v leto povečuje, zato je eden od 
namenov sofinanciranja festivala, da ta postane tradicionalen, s čemer 
se zagotovi kontinuiteta promocije in ohranjanja pestrosti romske 
kulture.  
Poudarek RAK-a je predvsem na spremljevalnih dogodkih, saj se 
želimo z njimi povezati s šolami in z romskimi naselji, kjer bo potekala 
večina festivalskega dogajanja. 

Evalvacija 

Ob koncu festivala bo zaključni sestanek, kjer bo predstavljena 
uspešnost festivala (prednosti, pomanjkljivosti) ter število obiskovalcev 
za vsako leto posebej. Ožji organizacijski tim festivala bo pripravil 
zaključno poročilo, ki bo zajemalo predloge in izboljšave za izvedbo 
naslednjega festivala. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: slaba obiskanost festivala. 

  Postopek za odpravo tveganja: večja promocija festivala; 
oglaševanje festivala na različne načine in v različnih medijih.  

 2. Tveganje: odpoved napovedanih dogodkov iz različnih vzrokov. 

 Postopek za odpravo tveganja: pripravljena mora biti ustrezna 
zamenjava. 

 

 

12.4 Priloga »Projektne novine« časopisa Romano Glauso  

 

Projektni časopis »Projektne novine«, s katerem bi se javnost obveščalo o tekočih 

aktivnostih in dosežkih projekta, bi postal priloga že obstoječega časopisa Romano 

Glauso / Glas Romov, ki ga sicer izdaja romsko društvo Čapla (Vanča vas).  

 

Projektni časopis bodo ustvarjali pripadniki romske skupnosti in bo poleg vseh 

preostalih digitalnih in elektronskih oblik diseminacije projektnih dejavnosti in 

rezultatov pomemben medij, ki ga bo prejel velik del romskih gospodinjstev.  

 

Namen načrtovane priloge pa je tudi spodbuditi romske učence in dijake, ki bodo 

vključeni v druge projektne aktivnosti, da zanjo napišejo in v njej objavijo svoje 

izdelke, vtise in razmišljanja na temo izobraževanja.  
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Priloga »Projektne novine« časopisa Romano Glauso 

Odgovorni partner Romski akademski klub 

Izvajalec 
Romski akademski klub (uredniško in novinarsko delo); zunanji 
izvajalec (postavitev in tisk)  

Časovni plan Od septembra 2010 do konca avgusta 2013 

Postopek izvedbe 

»Projektne novine«, ki bi izhajale kot priloga časopisa Romano Glauso, 
bi vsebovale vse informacije o aktualnih dejavnostih in aktivnostih ter 
konkretnih dosežkih projekta. Uredniško in novinarsko delo bodo 
opravljali zaposleni pri društvu RAK.  
Priloga »Projektne novine« časopisa Romano Glauso bo izhajala 3-krat 
letno v nakladi 1.000 izvodov.  

Predvideno število 
bralcev 

Z naklado 1.000 bi lahko dosegli med 5.000 in 6.000 bralcev. 

Pričakovani 
rezultati 

- Praktično usposabljanje pripadnikov romske skupnosti za uredniško 
in novinarsko delo, kar je nedvomno prispevek k dvigovanju 
kulturnega kapitala. 

- Priloga »Projektne novine« bo na dokaj enostaven način – s 
pomočjo distribucije posameznikov, vključenih v projekt – prišla v 
velik del romskih gospodinjstev. To bo eden od načinov seznanjanja 
javnosti z rezultati že izvedenih dejavnosti, hkrati pa bo javnost 
obveščena o aktivnostih, ki se bodo izvajale v naslednjem obdobju. 

Evalvacija 

Uredniška in novinarska ekipa bo vsake tri mesece na uredniškem 
sestanku ovrednotila opravljeno delo tekoče številke časopisa in 
podala pisno oceno. 
Na terenu se bo spremljal odziv bralcev na prilogo »Projektne 
novine« časopisa Romano Glauso. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: neredno izhajanje priloge »Projektne novine«. 

 Postopek za odpravo tveganja: poskrbeti za ustrezno 
organiziranost in učinkovitost uredniške in novinarske ekipe. 

2. Tveganje: Kakovost vsebine priloge »Projektne novine« ni 
zadovoljiva. 

 Postopek za odpravo tveganja: ugotoviti razloge za nedoseganje 
kakovostnih standardov in poskrbeti za ustrezno usposabljanje 
uredniškega in novinarskega kadra.  
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12.5 Obšolski program »Nogometna šola« 

 

Zanimanje za šport, še zlasti za nogomet, je med romsko populacijo prisotno že več 

kot petdeset let. Romska športna društva tekmujejo na raznih tekmovanjih, kar 

prispeva k vzpostavljanju povezav med prebivalstvom. Nogomet je za romske otroke 

in mladino privlačen, zato smo se odločili, da v okviru projekta pripravimo obšolski 

program z naslovom »Nogometna šola«, ki bi bil odprt in dostopen vsem otrokom. 

 

Cilj nogometne šole ni iskanje talentov, ampak gre v prvi vrsti za to, da se otrokom s 

športno-izobraževalnim programom omogoči pravilen psihofizični razvoj in zdravo 

življenje. V nogometni šoli lahko sodelujejo vsi otroci, ki jih nogomet veseli, ne glede 

na njihove fizične preddispozicije in spol. Glavne vrednote, ki jih nogometna šola 

posreduje otrokom so: delavnost, strpnost, tovarištvo, samozavest in znanje. 

 

Otroci z rednim udejstvovanjem in vadbo vodenih aktivnosti pridobivajo delovne 

navade, kar jim omogoča lažjo integracijo v širšo družbo. Velik poudarek bi namenili 

motiviranju mladine (otrok, starih med 13 in 15 let) za udeležbo v nogometni šoli, saj 

bi jim s tem ponudili kakovostno preživljanje prostega časa. V svojem delovanju se 

nogometna šola ne bo omejila samo na spoznavanje pravil nogometne igre 

(teoretično znanje) in treninge, ampak bodo v okviru šole izvedena tudi različna 

predavanja za otroke in njihove starše, ki se posredno navezujejo na zdravo življenje, 

kot na primer: zdrava prehrana športnika, pravila higiene, predavanje o škodljivosti 

drog, alkohola in kajenja. 

 

Treba je poudariti, da je program nogometne šole dostopen tako romskim kot 

neromskim otrokom. 

 

Prednosti in dodana vrednost: 

- Vsebinska dodana vrednost projekta – navajanje na zdravo življenje, 

vzpostavljanje možnosti za nemoten telesni razvoj in navajanje na delo v 

skupini. 
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- Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti – ne samo posameznikov, ki 

bodo izvajali nogometno šolo, temveč tudi med samimi otroki in mladino, ki 

bodo morebiti v kateri od vsebin nogometne šole odkrili poklicni interes. 

- Prispevek k dvigu socialnega kapitala – v nogometno šolo se vključujejo otroci 

in mladina iz lokalnega okolja, med katerimi (in tudi njihovimi starši) se 

vzpostavljajo stiki in sklepajo prijateljstva. 

 

Obšolski program »Nogometna šola« 

Odgovorni partner Romski akademski klub 

Izvajalec Romski akademski klub, trener z UEFA B licenco 

Časovni plan 2010–2013 

Postopek izvedbe 

Obšolski program nogometne šole poteka praktično celo leto. 
V začetni fazi bo delo potekalo v romskem naselju Vanča vas - Borejci, 
kjer imajo otroci na razpolago celotno infrastrukturo. Pričakujemo, da se 
bodo v šolo vključili tudi otroci iz bližnjih romskih naselij Pušča in 
Černelavci. Željo po sodelovanju pa izražajo tudi starši in otroci iz 
romskih naselij Cankova, Ropoča, Lemerje, Zenkovci, Kamenci, 
Serdica in Sotina. V zimskem času bo vadba potekala v športnih 
dvoranah oziroma v šolskih telovadnicah.  
Otroci bodo razvrščeni v štiri starostne skupine: do 7 let, od 8 do 10 let, 
od 11 do 12 let in od 13 do 15 let. 
Treningi potekajo za mlajše do 10 let 2-krat tedensko po 2 uri, za 
nekoliko starejše otroke (nad 10 let) pa 3 do 4-krat tedensko. 
Med tekmovalno sezono se tekme organizirajo ob sobotah. 
Z otroki, ki bodo trenirali v nogometni šoli, bomo obiskovali druge 
romske kraje po Sloveniji, kjer bomo organizirali nogometna srečanja ali 
pa demonstracijo treninga. Organizirana pa bodo tudi tekmovanja za 
pridobitev značke nogometaša, ki poteka v okviru NZS. 

Predvideno število 
udeleženih otrok in 
mladine 

Predvidevamo, da bi se v Nogometno šolo vključilo med 35 in 45 otrok. 

Pričakovani 
rezultati 

Otroci, ki bodo aktivno vključeni v nogometno šolo, bodo pridobili na 
različnih ravneh:  
– navajanje otrok na zdravo življenje, 
– razvoj in oblikovanje psihofizičnih lastnosti in specifičnih nogometnih 

sposobnosti, 
– navajanje na delo v skupini,  
– dvig pripravljenosti za delo oz. delovnih navad,  
– utrjevanje in povečanje zanimanja za nogomet. 
Poleg tega Nogometna šola prispeva: 
– k povečanju zaposlitvenih možnosti – ne samo posameznikov, ki 

bodo izvajali program nogometne šole, temveč tudi med samimi 
otroki in mladino, ki bodo morebiti v kateri od vsebin nogometne 
šole odkrili poklicni interes. 

– k dvigu socialnega kapitala – v nogometno šolo se vključujejo otroci 
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in mladina iz lokalnega okolja, med katerimi (in tudi njihovimi starši) 
se vzpostavljajo stiki in sklepajo prijateljstva.  

Evalvacija 

Trener in drugi izvajalci nogometne šole spremljajo vsestranski razvoj 
vključenih otrok, ne samo glede njihovih nogometnih dosežkov, temveč 
tudi siceršnjega napredka in doprinosa v ekipi. 
Trener in izvajalci nogometne šole imajo redne delovne sestanke in 
trimesečne poglobljene sestanke, na katerih ovrednotijo opravljeno delo 
in predvidijo delo v naslednjem tromesečju. Za nogometno šolo se vodi 
dokumentacija o vsebini treningov in poteku treningov, o udeležbi otrok 
na treningih in tekmah, itd. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: majhno zanimanje otrok. 

 Postopek za odpravo tveganja: poskrbeti za ustrezno informiranje 
otrok in staršev o prednostih aktivne športne dejavnosti. 

2. Tveganje: majhen interes otrok zunaj romskih naselij.  

  Postopek za odpravo tveganja: poskrbeti za ustrezno 
informiranje otrok in staršev o prednostih aktivne športne 
dejavnosti in poudariti prednosti, ki jih ponuja prav ta nogometna 
šola. 

3. Tveganje: otroci neredno obiskujejo treninge. 

 Postopek za odpravo tveganja: poiskati ustrezne motivacijske 
mehanizme, ki bodo privabili otroke k redni udeležbi na treningih.
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12.6 Predavanja za otroke, mladino in starše 

 

Glede na izkušnje in trenutno situacijo se člani RAK-a še predobro zavedamo slabe 

ozaveščenosti med romsko populacijo, posledica česar je soočanje s številnimi 

težavami v vsakdanjiku. Predavanja za otroke in mladino bodo predvsem sociološko 

obarvana (diskriminacija, spolna vzgoja, integracija Romov v družbo, izobraževanje 

in zaposlovanje Romov ...), medtem ko bodo predavanja za starše namenjena 

predvsem informiranju (pomen vzgoje in izobraževanja, pomoč pri vpisovanju otrok v 

srednje šole, predstavitev (srednje)šolskih programov, seznanitev s šolskim 

pravilnikom in z zakoni, veljavnimi na področju šolstva, motivacija otrok ...). 

 

Predavanja za otroke, mladino in starše 

Odgovorni partner Romski akademski klub 

Izvajalec Romski akademski klub 

Časovni plan 
Predavanja se bodo izvajala vsako leto (2011, 2012, 2013), organizirali 
jih bomo sproti čez celo leto 

Postopek izvedbe 

Predavanja se bodo izvajala na igrišču NK Roma v romskem naselju 
Vanča vas - Borejci. Povabili bomo starše in otroke iz vseh okoliških 
romskih naselij. 
Predavanja bodo potekala ločeno za otroke in za starše ter po različnih 
tematskih sklopih. Organizirana bodo čez celo leto, sproti pa bomo po 
dogovoru pripravljali tudi predavanja, povezana z aktualno 
problematiko. 
Glede na odzive bomo določena predavanja organizirali večkrat. 

Predvideno število 
udeleženih otrok 

Predvideno število otrok in staršev, ki se bodo udeležili predavanj, je 
med 50 in 70.  

Pričakovani 
rezultati 

Posredovanje izobraževalnih vsebin bo pripomoglo k izboljšanju 
izobraževanja romskih otrok in dvigu socialnega kapitala v romskih 
naseljih. Povečala se bo ozaveščenost med romsko populacijo, z 
vključevanjem staršev se bo posledično povečala motivacija otrok ter 
izboljšala izobrazbena struktura. 

Evalvacija 
Izvajalci predavanj ob koncu pripravijo pisno poročilo o realizaciji in 
pričakovanih rezultatih zastavljenih ciljev.  

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: neudeležba romskih otrok in staršev iz drugih romskih 
naselij. 
 Postopek za odpravo tveganja: obveščanje in motiviranje romske 
populacije v različnih (romskih) medijih in z osebnimi stiki.  
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Aktivnost 13: Transnacionalno povezovanje in izmenjava praks na 
področju vzgojno-izobraževalnega dela z Romi 
 

13.1 Seznanjanje s praksami vzgojno-izobraževalnega dela z Romi v 
drugih izbranih evropskih državah (obiski organizacij in institucij, 
delujočih na področju vzgoje in izobraževanja Romov). 

 

Obstoječi modeli izobraževanja pripadnikov romske skupnosti v Evropi se razlikujejo 

glede na temeljno izhodišče in cilje izobraževanja, ki vodijo bodisi k asimilaciji (čim 

hitrejše prilagajanje večinskem modelu izobraževanja) ali pa integraciji (postopno 

prilagajanje večinskega modela potrebam in željam pripadnikov romske skupnosti). 

Pobude za vsebinsko izpopolnitev obstoječih oblik izobraževanja zajemajo zlasti 

predloge za zgodnejše vključevanje romskih otrok v predšolske ustanove, pomoč 

romskim otrokom pri premagovanju učnih težav in dodatno usposabljanje učnega 

osebja. 

 

Načini za izboljšanje položaja, ki jih izvajajo posamezne države v okviru Dekade 

2005–2015, so: strokovno izobraževanje romskih pomočnikov/asistentov, dodatno 

usposabljanje učiteljev za delo v večkulturnem okolju ter odpravo predsodkov in 

preprečevanje nestrpnosti, vključevanje pouka v romskem jeziku in vključevanje 

novih vsebin o kulturi in zgodovini Romov.  

 

Pomen mednarodnih primerjav je izrednega pomena, saj so Romi kot manjšina 

izpostavljeni večkratni diskriminaciji in izključevanju v skoraj vseh evropskih državah. 

Evropska unija izrecno spodbuja izmenjavo primerov dobre prakse iz posameznih 

evropskih držav. 

 

Za pripadnike romske skupnosti je to možnost za ozaveščanje o etnični identiteti in 

vrednosti kulture in jezika. 



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

 

121 

 

Seznanjanje s praksami vzgojno-izobraževalnega dela z Romi v drugih izbranih 
evropskih državah (obiski organizacij in institucij, delujočih na področju vzgoje in 
izobraževanja Romov). 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Časovni plan julij 2010–april 2013 

Postopek izvedbe Študijski obiski v izbranih državah 

Pričakovani 
rezultati 

– Seznanitev s konkretnimi ukrepi na področju izobraževanja Romov v 
6 državah.  

– 6 strokovnih podlag. 

Evalvacija 
Evalvacija študijskih obiskov bo potekala na podlagi oddanih poročil in 
sestankov z udeleženci študijskih obiskov.  

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: relevantne institucije v drugih državah se ne odzovejo na 
vabilo k sodelovanju. 
  Postopki za odpravo tveganja: iskanje partnerjev v drugih državah.  

 

 

13.2 Organizacija mednarodnega srečanja z namenom transnacionalne 
izmenjave izkušenj in dobrih praks ter razprave o izboljšavah na 
področju vzgojno-izobraževalnega dela z Romi  

 

Poglavitni namen srečanja je predstavitev primerov dobre in slabe prakse iz različnih 

držav. Odprta vprašanja bomo osvetlili v poglobljeni strokovni razpravi o aktualnih 

vprašanjih stroke in skupnega življenja Romov in drugih etničnih skupnosti. Vabljeni 

referenti bodo spregovorili z vidika različnih disciplin, saj je prav fragmentarna 

obravnava največja ovira za celovito razumevanje vključevanja Romov v 

izobraževanje. 

 

Pravice romske skupnosti so zapisane v mednarodnih konvencijah, državnih ustavah 

in zakonih. Problem pa je, ker se omenjene pravice v praksi pogosto ne uresničujejo. 

V procesu udejanjanja in izvajanja zapisanega so vključeni vsi, od pripadnikov 

romske skupnosti do državnih in upravnih organov in civilne družbe. Poseben pomen 

tega znanstvenega sestanka je v tem, da že od začetne faze sodelujejo tudi 
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strokovnjaki iz vrst romskih skupnosti iz različnih držav. Tako srečanje je izrednega 

pomena tudi za ustvarjanje in krepitev povezav med njimi. 

 

Organizacija mednarodnega srečanja z namenom transnacionalne izmenjave izkušenj 
in dobrih praks ter razprave o izboljšavah na področju vzgojno-izobraževalnega dela z 
Romi 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec 
Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju z drugimi konzorcijskimi 
partnerji 

Časovni plan 2013 

Postopek izvedbe 

Srečanje bo organizirano v Sloveniji kot mednarodna konferenca, na 
kateri bodo strokovnjaki in pripadniki romskih skupnosti iz različnih 
držav predstavljali in razpravljali o različnih praksah vzgojno-
izobraževalnega dela z Romi. 

Pričakovani 
rezultati 

– ustvariti mrežo za sodelovanje med romskimi skupnostmi in 
romskimi organizacijami, ki so dejavne v državah v regiji;  

– okrepiti sodelovanje med romskimi ter neromskimi organizacijami in 
civilno družbo nasploh;  

– prispevati h kontinuiteti v izmenjavi znanj o dobrih/slabih praksah; 

Evalvacija 
Kazalniki:  
– število udeležencev na mednarodnem srečanju; 
– mnenja udeležencev. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: nezadostno število udeležencev z referati (zlasti iz tujine). 

  Postopek za odpravo tveganja: priprave na konferenco tekom 
celotnega projekta in načrtovanje konference skupaj s partnerji iz tujine 
že v okviru študijskih obiskov v tujini. 
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13.3 Izdelava mednarodne primerjalne analize praks na področju vzgojno-
izobraževalnega dela z Romi 
 

Analiza bo zajela normativna zagotovila, prakse v posameznih državah in trend razvoja ter 

identifikacijo ključnih odprtih vprašanj. V izbiri posameznih primerov iz različnih evropskih 

držav bomo upoštevali zlasti tiste, ki ob prednostnem cilju vključevanja pripadnikov romske 

skupnosti v večinsko družbo zagotavljajo spoštovanje pravice do izražanja, ohranjanja in 

spodbujanja etnične identitete, kakor tudi širše razumevanje vrednot enakosti v povezavi s 

socialno pravičnostjo (spopad s predsodki, približevanje univerzalnim vrednotam, spoštovanje 

kulturne in jezikovne drugačnosti). Ta področja so določena kot prioriteta tudi v razvojnih 

programih, ki jih je sprejela Republika Slovenija za uspešnejše vključevanje pripadnikov 

romske skupnosti.  

 

Zajeli bomo tudi dva primera segregacije in ločevanja romskih in neromskih učencev, ki jih je 

obravnavalo Sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v novejšem času /zoper Češko in 

Hrvaško/ in iz analize pravnih mnenj, dejanskega stanja in odgovorov obeh držav izluščili tiste 

elemente, ki so sorodni praksi v drugih evropskih državah. 

 

Izdelava mednarodne primerjalne analize praks na področju vzgojno-izobraževalnega dela z 
Romi 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec Inštitut za narodnostna vprašanja 

Časovni plan 2012–avgust 2013 

Postopek izvedbe 
Analizirali bomo prakse na področju vzgojno-izobraževalnega dela z Romi v 
izbranih državah ter povzeli ugotovitve študijskih obiskov in mednarodnega 
srečanja, ki jih bomo izvedli v okviru projekta. 

Pričakovani rezultati 
Mednarodna primerjalna analiza o praksah na področju vzgojno-
izobraževalnega dela z Romi – znanstvena monografija 

Evalvacija 
Kazalniki: 
– ena publikacija; 
– število držav, vključenih v primerjalno analizo (vsaj 6). 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za odpravo 
tveganj  

1. Tveganje: različne družbene ureditve, kulturološke značilnosti in razvitosti 
držav ter različne stopnje raziskanosti vprašanj na področju romske 
problematike v državah, ki bodo vključene v primerjalno analizo lahko vplivajo 
na rezultate. 
 Postopek za odpravo tveganja: izbor držav, vključenih v analizo, je treba 
skrbno načrtovati. 
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Aktivnost 14: Razširjanje informacij o projektu in rezultatih projekta 
 

Aktivnost je namenjena širjenju vedenja o projektu najširši strokovni in laični javnosti 

(domači in tuji) ter predstavljanju rezultatov projekta različnim ciljnim skupinam. V luči 

doseganja tega cilja bomo izkoristili vse že obstoječe kanale medijskega 

komuniciranja. Povezave bomo vzpostavili s kreatorji medijskih vsebin o Romih: 

televizijske oddaje v romskem jeziku na RTV Slovenija So vakeres? / Kaj govoriš? in 

radijske oddaje v romskem jeziku (Amare droma / Naše poti) na prvem programu 

Radia Slovenija. Želimo si sodelovanja z Romskim informacijskim centrom ROMIC iz 

Murske Sobote ter s kreatorji spletnih strani »Romske novice«.14 Rezultati projekta 

bodo preko partnerjev, s katerimi sodelujemo v transnacionalnem partnerstvu, 

posredovani tudi tuji javnosti. Izrabili bomo možnosti diseminacije rezultatov projekta 

na spletnih straneh, ki obravnavajo romsko problematiko zunaj slovenskih meja. Na 

primer: ERIO (European Roma Information Office).15 

 

Oblike diseminacije projektnih rezultatov in informacij o projektu so: 

1. Spletno mesto oziroma portal projekta. 

2. Obveščanje zainteresirane javnosti z elektronsko pošto. 

3. »Projektne novine«: priloge časopisa Gomano glauso/Glas Romov. 

4. Zaključna konferenca in izdaja znanstvene monografije. 

5. Drugi promocijski produkti.  

 

Spletno mesto oziroma portal projekta 

Spletno mesto oziroma portal je postal zelo pomemben, če ne že kar obvezen 

mehanizem širjenja informacij o poteku večjih projektov. Dejansko je portal 24-urno 

oglaševanje projektnih aktivnosti. Seveda zgolj izdelava spletnega mesta ne 

zadošča. Za ustrezno seznanjenost javnosti s cilji in z namenom projekta je treba 

oblikovati všečno, pregledno, uporabniku prijazno in informativno spletno mesto. 

Poleg tega je treba z ustreznimi ukrepi (obvestilo potencialnih uporabnikov o 

nastanku spletne strani, vpis spletne strani v najpomembnejše svetovne in slovenske 

spletne imenike ter iskalnike, itd.) zagotoviti dovolj številčen obisk spletnega mesta.  
                                                            
14 Dostopno na: http://www.romskenovice.si 
15 Dostopno na: http://groups.google.com/group/romano_liloro?hl=en  



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

 

125 

 

Pri projektu načrtujemo portal v slovenskem, delno tudi v angleškem in romskem 

jeziku, ki bo vseboval: 

– predstavitev namena in ciljev projekta; 

– prestavitev vseh konzorcijskih partnerjev; 

– predstavitev ključnih aktivnosti projekta; 

– koledar posameznih dogodkov in aktivnosti; 

– novice; 

– fotogalerijo; 

– videogalerijo;  

– interaktivne zemljevide okolij, kjer so v večjem številu naseljeni pripadniki 

romske skupnosti.  

– zbiranje učnih gradiv, primernih za delo z romsko populacijo, ki bi bila 

dostopna vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah. 

  

Spletni portal bomo nenehno ažurirati in dopolnjevati z vsebinami, saj bo samo tako 

postal in ostal aktualen in zanimiv za javnost. Namen spletnega portala ni samo 

promoviranje aktivnosti, ki se bodo izvajale pri projektu, temveč tudi promocija 

romske skupnosti (njihovih dosežkov, izdelkov, rezultatov, itd.). 

 

Prednosti projektnega spletnega mesta: 

- Kontinuirano in sprotno obveščanje javnosti o aktivnostih, ki se bodo odvijale v 

okviru projekta. 

- Promocija romske skupnosti in njihovih izdelkov ter dosežkov. 

- V uredniško delo bomo vključili pripadnike romske skupnosti, ki bodo zaposleni 

pri projektnih partnerjih v okviru projekta, kar bo nedvomno prispevalo k dvigu 

človeškega kapitala posameznikov.  

- Spletno mesto bo ponujalo zbirko učnih gradiv, primernih za delo z romsko 

populacijo, ki bi bila dostopna vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem v osnovnih in 

srednjih šolah. 

- Vzpostavitev mreže akterjev, ki se ukvarjajo z romsko populacijo. 

- Spletna mesto je trajen produkt, ki bo aktiven tudi po koncu projekta.  
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Obveščanje zainteresirane javnosti z elektronsko pošto 

Vsem, ki se bodo odločili za sprejemanje informacij o projektu (novice, dogajanja, 

itd.), bomo posredovali nabor informacij po elektronski pošti. 

 

»Projektne novine«: priloga glasila Romano glauso/Glas Romov. 

Metodološko vodilo projekta je ohraniti in spodbuditi k dvigu kvalitete obstoječe 

medije, ki delujejo v romskem jeziku. Pomembna je tudi disperzija nosilcev 

oglaševanja. Zato smo se odločili, da že obstoječi časopis Romskega društva Čapla 

Vanča vas – Borejci postavimo kot uradno glasilo projekta. Trikrat letno bo izšla 

posebna priloga glasila Romano glauso z informacijami o dogajanju na projektu. V 

glasilu bo objavljeno tudi letno poročilo o izvajanju projekta. 

 

Zaključna konferenca in izdaja znanstvene monografije ter promocijske 

publikacije 

Ob koncu projekta bo Inštitut za narodnostna vprašanja organiziral zaključno konferenco, 

na kateri bo skupaj z vsemi partnerji širši javnosti predstavil opravljeno delo na projektu. 

 

Poleg vseh drugih strokovnih podlag, poročil, študij, priročnikov, itd., ki bodo nastali v času 

trajanja projekta v okviru posameznih že navedenih aktivnosti, načrtujemo ob koncu 

projekta še nastanek znanstvene monografije in organizacijo zaključne konference.  

 
Publikaciji, ki bosta predstavljali rezultate projekta: 

– Predstavitvena publikacija projekta s CD-romom bo publikacija, ki bo na vizualno 

privlačen in svež način predstavila celotne rezultate in dosežke projekta. Publikacija bo 

napisana v slovenskem in angleškem jeziku, delno pa bo prevedena še v romski jezik, 

zato bo primerna tudi za promocijo projekta v tujini. 

–  Znanstvena monografija na temo Romi v izobraževanju, v kateri bodo predstavljeni 

analiza poteka, dosežkov in rezultatov projekta, bo namenjena zlasti strokovni javnosti. 
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Drugi promocijski produkti 

1. Izdelava celostne grafične podobe. 

Projekt potrebuje za svojo promocijo in širšo prepoznavnost dobro izdelano in 

privlačno celostno grafično podobo, ki mora odražati glavne projektne cilje in 

osrednjo ciljno skupino, ki jo projekt nagovarja. Celostna grafična podoba mora biti 

zasnovana tako, da omogoča prepoznavnost projekta in njegovih aktivnosti. 

Uporabljala se bo tako na ravni poročanja naročniku o delu pri projektu, pri izdaji 

publikacij, na spletnem portalu projekta oziroma pri oglaševanju s pomočjo drugih 

medijev (tisk, televizija) in izvajanju načrtovanih projektnih aktivnosti, kot npr. 

seminarjev in usposabljanja za učitelje in druge strokovne delavce, delovanja v 

okviru transnacionalnih aktivnosti, itd.  

2. Podporni produkti oglaševanja.  

Izdelani podporni produkti, namenjeni oglaševanju, se bodo uporabljali pri izvajanju 

večine načrtovanih aktivnostih projekta, zlasti pa v komunikaciji s ciljnimi 

populacijami ter širšo javnostjo. Odločili smo se za izdelavo naslednjih podpornih 

produktov oglaševanja: dopisov, kuvert, map, power point predlogov, dvojezičnih 

zloženk, ki povzemajo temeljne cilje, aktivnosti in namen projekta, plakatov 

projekta, zložljivega transparenta in CD-roma o vsebini, namenu in ciljih projekta. 

 

Posamezne produkte, ki jih bomo uporabljali za diseminacijo in oglaševanje projekta, 

bomo opremili z matrično oziroma dvodimenzionalno črtno kodo ali QR kodo, ki bo 

vsebovala URL naslov spletne strani projekta. Uporaba QR kode se v tujini že precej 

uporablja, ker je atraktivna in praktična, saj za obisk določene spletne strani (v 

našem primeru spletne strani projekta) ni treba prepisovati URL naslova na primer v 

mobilno napravo, temveč telefon (kamero) le usmerimo v kodo in če je na telefonu 

naložen potrebni čitalec, bo telefon sam prebral URL naslov in obiskal spletno stran. 

Uporaba QR kode ne prinaša dodatnega stroška, predstavlja pa modern in 

inovativen pristop v oglaševanju. 
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Promocija posameznih aktivnosti oziroma rezultatov projekta je ključna za 

zagotavljanje trajnih učinkov projekta ter prenosa dobrih praks. Skupek vseh 

komunikacijskih in oglaševalskih aktivnosti, ki jih načrtujemo, bo osredotočen na 

naslednje ciljne skupine: romsko skupnost (starše, učence in dijake), strokovno in 

vodstveno osebje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, lokalne skupnosti, strokovno 

javnost, civilno iniciativo in ministrstva različnih resorjev.  

 

Diseminacija in oglaševanje projektnih aktivnosti in rezultatov bo potekala na 

različnih ravneh:  

1. na lokalni ravni: obveščanje lokalnih partnerjev, nosilcev drugih projektov, 

lokalnega prebivalstva; 

2. na nacionalni ravni: informacijo o projektu bomo posredovali vsem, ki s svojimi 

odločitvami vplivajo na razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, npr: 

drugim institucijam na področju izobraževanja, šolskim centrom, ministrstvom, 

itd.; 

3. na evropski ravni: širjenje primerov dobrih praks v delovnih skupinah, ki se 

bodo oblikovale v okviru aktivnosti Transnacionalno povezovanje in izmenjava 

praks na področju vzgojno-izobraževalnega dela z Romi. 

 

 

Razširjanje informacij o projektu in rezultatih projekta 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalec Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 

Časovni plan september 2010– avgust 2013 

Postopek izvedbe 

– Izdelava CGP in promocijskih produktov.  
– Postavitev spletnega mesta (do konca decembra 2010).  
– Promocijska publikacija projekta s CD-romom. 
– Znanstvena monografija ob koncu projekta. 
– Zaključna konferenca.  

Konkretni rezultat 

– Z uporabo različnih promocijskih produktov bo javnost obveščena o 
vseh aktivnostih, ki se odvijajo v okviru projekta, hkrati pa bodo 
promovirani dosežki pripadnikov romske skupnosti. 

– Spletni portal projekta. 

– Publikaciji, ki bosta predstavljali rezultate projekta: predstavitvena 
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publikacija projekta s CD-romom in znanstvena monografija na temo Romi 
v izobraževanju, v kateri bodo predstavljena znanstvena analiza poteka, 
dosežkov in rezultatov projekta. 

– Zaključna konferenca, namenjena širši javnosti. 

Evalvacija 

– Učinkovitost projektnega spletnega portala bomo ugotavljali z 
naslednjimi kazalci: število obiskovalcev na spletnem portalu, čas, ki 
ga uporabniki prebijejo na spletnem portalu, in pregled aktivnosti 
obiskovalcev na spletnem portalu. 

– Ugotavlja se razpoznavnost publikacij. Vsaka od omenjenih publikacij 
nagovarja specifično ciljno skupino. 

– Ocena znanstvene monografije s strani strokovne javnosti in specifične 
ciljne skupnosti, uporabnost monografije pri nadaljnjem delu na tem 
področju. 

– Ugotavlja se odmevnost zaključne konference. 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: izvajalci, zadolženi za izdelavo celostne grafične podobe in 
promocijskih materialov ne izpeljejo naročila, ki je usklajeno s 
pričakovanji naročnika. 

 Postopek za odpravo tveganja: organizacija delovnega srečanja 
izvajalca in naročnika z namenom oblikovanja konsenza, kakšna naj bi 
bila celostna grafična podoba projekta. 

2. Tveganje: Izvajalec, zadolžen za izdelavo spletnega portala, 
pravočasno ne izpelje naročila. 

 Postopek za odpravo tveganja: odgovorni partner za aktivnost 
izdelave spletnega portala aktivno sodeluje z izvajalcem in 
nadzoruje potek izdelave. 

3. Tveganje: predvideni evalvacijski kazalci (število obiskovalcev, 
čas, ki ga uporabniki prebijejo na spletnem portalu, aktivnosti 
obiskovalcev) ne dosegajo pričakovanih vrednosti. 

 Postopek za odpravo tveganja: odgovorni partner za aktivnost 
izdelave spletnega portala skupaj z izvajalcem preveri razloge za 
slabše vrednosti evalvacijskih kazalcev in modificira spletni portal 

4. Tveganje: neustrezna zasnova in vsebina publikacij. 
 Postopek za odpravo tveganja: sprotno preverjanje in konzultiranje s 

projektnimi partnerji ter z zunanjimi strokovnjaki. 
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Aktivnost 15: Projektni menedžment 

 

Projektni menedžment predvideva naslednje aktivnosti: 

- Koordinacijo konzorcija: redna, hitra in odprta komunikacija med poslovodečo 

institucijo (INV) in preostalimi konzorcijskimi partnerji in posameznimi izvajalci 

aktivnosti (poročanje o opravljenih aktivnostih vsake 3 mesece), zbiranje in 

oddajanje vsebinskih ter finančnih (periodičnih in končnih) poročil, menedžment 

tveganj na projektu in organizacija sestankov projektnega sveta ter zbora 

sodelavcev. 

- Vsebinsko koordinacijo: skrb za izvajanje načrtovanega dela in aktivnosti ob 

predvidenem času, s predvidenimi finančnimi sredstvi ter tako, da so vsi 

zastavljeni cilji/rezultati/produkti uresničeni na predvideni kakovostni ravni.  

- Administrativno-finančni menedžment: nadzor porabe sredstev, administrativno 

vodenje projektnih aktivnosti, zbiranje projektne dokumentacije, svetovanje 

konzorcijskim partnerjem na področju administrativno-finančnega menedžmenta, 

pravočasno zbiranje, priprava in oddaja finančnih ter vsebinskih poročil. 

- Nabava potrebne opreme za izvedbo projekta. Glede na to da je v okviru projekta 

predvidenih precej novih zaposlitev in tudi izvajanje aktivnosti, za katere se 

potrebuje dodatna IKT oprema, bomo v okviru projekta nabavili vso potrebno IKT 

opremo, ki je nujna za uspešno in kakovostno vodenje tako obsežnega in 

kompleksnega projekta ter nemoteno izvajanje načrtovanih aktivnosti. Z 

namenom večje transparentnosti in doseganja nižjih stroškov pri nabavi večjih 

količin opreme bo večina nabave IKT opreme potekala preko poslovodečega 

konzorcijskega partnerja, uporabljali pa jo bodo vsi konzorcijski partnerji in 

izvajalci skladno z njihovo vlogo v projektu. 

- Izdelava Priročnika za menedžment kakovosti (Quality management handbook), 

ki bo konzorcijskim partnerjem v pomoč za pravilno in učinkovito izpolnjevanje 

vseh administrativno-finančnih obveznosti kot tudi časovnih ter komunikacijskih 

obveznosti skladno z načrti in s pričakovanji projekta.  

- Upravljanje s človeškimi viri: projektne sodelavce (partnerje) je treba ustrezno 

motivirati in jih usmerjati pri delu. 
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- Izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za vsako področje 

posebej. 

 

Projektni menedžment 

Odgovorni partner Inštitut za narodnostna vprašanja 

Izvajalci Inštitut za narodnostna vprašanja in drugi konzorcijski partnerji 

Časovni plan Od junija 2010 do avgusta 2013 

Postopek izvedbe 

– Uporaba spletnega programa sistematičnosti; 
– Redna, hitra in odprta komunikacija med poslovodečo institucijo 

(INV) in drugimi konzorcijskimi partnerji; 
– Sestanki na različnih organizacijskih ravneh  

Pričakovani 
rezultati 

– Učinkovito vodenje in izvajanje projekta; 
– Učinkovito črpanje sredstev; 
– Kakovostno uresničeni programi oziroma aktivnosti; 
– Izdelava Priročnika za menedžment kakovosti; 
– Izdelava poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za 

vsako področje posebej; 

Evalvacija 

– Pravočasna oddaja vsebinski poročil; 
– Pravočasna oddaja finančnih poročil; 
– Pozitivne ocene revizij; 
– Izvajanje aktivnosti v skladu s časovnim načrtom in v okviru 

načrtovanega finančnega plana; 

Tveganja 
in predvideni 
postopki za 
odpravo tveganj  

1. Tveganje: konzorcijski partnerji niso vešči priprave vsebinskih ali 
finančnih poročil. 
 Postopek za odpravo tveganja: koordinator organizira srečanje, 
na katerem se predstavijo vse potrebne informacije in potrebni 
postopki za pripravo poročil. 
2. Tveganje: konzorcijski partner želi zapustiti konzorcij. 
 Postopek za odpravo tveganja: Koordinator skupaj s partnerjem 
preveri razloge in poskuša poiskati rešitve. Če rešitev ni mogoča, je 
treba poiskati nadomestega partnerja ali načrtovane naloge prenesti 
na druge partnerje. 
3. Tveganje: konzorcijski partner ne izpolnjuje svojih obveznosti. 
 Postopek za odpravo tveganja: Koordinator pokliče partnerja k 
izpolnjevanju obveznosti, v nasprotnem primeru se na projektnem 
svetu razpravlja o zamenjavi partnerja.  
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V. Spremljanje in evalvacija posameznih aktivnosti 
projekta 
 

Spremljanje in evalvacija sta procesa, v katerih se med nadzorom izvajanja projekta 

zberejo utemeljene informacije ter oblikujejo zaključki in ukrepi, ki bodo koristna 

povratna informacija vsem partnerjem za nadaljnje delo na projektu in katere izkušnje 

se praviloma uporabijo za izboljšanje dejavnosti tekočega projekta.  

 

Osnova za evalvacijo projekta so smiselno definirani cilji projekta, kvalitetno 

definirani kazalniki, s katerimi se merijo cilji projekta, in vzpostavljen sistem nadzora 

izvajanja projekta. V pričujočem projektu smo pri načrtovanju izvajanja posameznih 

aktivnosti ta tri merila skrbno upoštevali. 

 

Evalvacijo smo upoštevali kot sestavni del projekta, kot stalni proces, katerega 

namen je primerjati podatke in uresničevanje ciljev projekta s tistimi, ki smo jih 

predvideli v načrtu projekta. Odstopanja od začrtanih ciljev se bodo na ta način hitro 

odkrila in na podlagi evalvacij tudi odpravila.  

 

Zaključke in ugotovitve ter predvidene ukrepe za morebitna odstopanja po evalvaciji 

zbere posamezni konzorcijski partner in jih posreduje koordinatorju projekta (PO). 

Partnerji so odgovorni za svoja vsebinska področja. Večja odstopanja na podlagi 

evalvacije se obravnavajo na izrednem srečanju.  

 

Ugotovitve evalvacij se uporabijo tudi pri pripravi končnega poročila o izvedbi 

projekta za financerja – za utemeljevanje, da je projekt dosegel zapisane cilje in da 

so bili ustvarjeni obljubljeni rezultati. Dobra evalvacija bo v veliko pomoč pri 

utemeljevanju uspešnosti projekta, katerega rezultati so manj oprijemljivi in 

predstavljajo izboljšanje človeškega, kulturnega, socialnega in ekonomskega kapitala 

romske populacije.  
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Zaradi specifičnih vsebin posameznih partnerjev so ti predvideli različne vrste 

mehanizmov spremljanja in evalvacije projekta. Spremljanje in evalvacija je pri vsaki 

aktivnosti podrobno navedena. 

 

Vsem mehanizmom spremljanja in evalvacije projekta je skupen cilj, katerega namen 

je prikazati napredek projekta na vseh ravneh, tako da bo posameznik ali partner na 

podlagi analize hitro videl, kako se projekt razvija in kako se izvajajo posamezne 

aktivnosti projekta. Že v zelo zgodnji fazi posameznih aktivnosti bo možno ugotoviti 

odstopanja od načrtovanega in ustrezno ukrepati. Seveda sta procesa spremljanja in 

evalvacije projekta procesa, ki se praviloma ne končata s koncem projekta. 

 

Nekateri partnerji so predvideli vpeljavo posebnih modelov kakovosti (npr. standard 

kakovosti za NVO, ki temelji na spremljanju zadovoljstva deležnikov ter učinkovitosti 

izvajanja procesov), ki praviloma omogočajo nenehno izboljševanje izvajanja 

projekta (npr. metoda PDCA (plan, do, check, act)). 

 

Temelj našega spremljanja in evalvacije predstavljajo naslednja vprašanja:  

 

1. Ali posamezne načrtovane aktivnosti vodijo k doseganju pričakovanega cilja?  

 

2. Če posamezna aktivnost ne vodi k doseganju cilja, je treba poiskati vzroke, 

zakaj ne in kje so razlogi? Ali je odklonskost med cilji in parcialnimi rezultati 

posledica slabega načrtovanja, vodenja ali človeških virov?  

 

3. Kaj deluje dobro? Katere prakse lahko prinesejo dobre rezultate tudi drugim 

sodelujočim v projektu? 

 

4. Katere koristne zaključke se še lahko sprejme na podlagi zbranih informacij 

glede poteka in organizacije projekta, glede doseženih ciljev in sodelujočih pri 

izvajanju projekta (zaposlenih in zunanjih sodelavcih), opreme, idr. 
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Kot pomemben element spremljanja in evalvacije projekta smo predvideli 

vzpostavitev t. i. spletnega programa sistematičnosti, ki bo poleg drugega skrbel tudi 

za spremljanje in evalvacijo aktivnosti vseh partnerjev. Omogočal bo hitro 

zaznavanje odstopanj, njihovo analizo in učinkovito odpravljanje težav. Vzpostavljen 

bo sistem rednega poročanja, kar bo privedlo do hitre vpeljave pomembnih 

zaključkov rednih evalvacij, ki bodo tako dostopne vsem v najkrajšem možnem času. 

To bo pomenilo sprotno vpeljavo rezultatov evalvacij vseh projektnih partnerjev in 

izvajalcev projekta.  

 

Omenjeni spletni program sistematičnosti bo omogočal vsakodnevno samo-

evalvacijo in bo tako učinkovito orodje za nenehno izboljševanje doseganja 

zastavljenih ciljev ter pomemben motivacijski element za učinkovitost sodelujočih 

partnerjev in predvsem posameznih izvajalcev aktivnosti. Vodilnemu in drugim 

partnerjem bo program omogočal možnost neprestane kontrole in evalvacije poteka 

izvajanja aktivnosti. S tem se bodo vsebinska in časovna odstopanja nemudoma 

odpravljala, pomembno pa se bo zmanjšala možnost odstopanja od ciljev projekta. 

 

Ob koncu projekta bo izvedena evalvacija celotnega projekta. Izpeljali jo bodo 

neodvisni strokovnjaki. Posebna pozornost bo namenjena ovrednotenju novih metod 

in tehnik, ki jih bomo uvajali v luči dviga socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 

kjer živijo predstavniki romske skupnosti. 
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VI. Obvladovanje tveganj  
 
Obvladovanje oz. upravljanje tveganj je nenehni proces, ki sestoji iz prepoznavanja 

negotovosti (tveganj in priložnosti), ocenjevanja tveganj z vidika verjetnosti ter 

vrednotenja možnih posledic in s tem povezanega določanja prednostnih tveganj. 

Bistven del obvladovanja tveganj predstavlja predvsem odločanje o tem, kako ravnati 

s prepoznanimi tveganji, ter načini in oblike njihovega nadzora. V primeru našega 

projekta gre predvsem za naslednja področja: skupinsko delo, upravljanje s 

človeškimi viri, zagotavljanje kakovosti na projektu, obvladovanje sprememb in 

tveganja na splošno. 

 

Na osnovi v svetu več priznanih metod in tehnik, ki se uporabljajo za obvladovanje 

tveganja na projektih, lahko ugotovimo, da je vsem skupno to, da se ukvarjajo z 

vzroki tveganja, njihovim odstranjevanjem, zmanjšanjem pojavitve tveganja ter 

zmanjševanjem in ublažitvijo posledic tveganja. Zaradi obvladovanja problemov, ki 

nastajajo pri izvajanju še posebej obsežnih in kompleksnih projektov, je ključno 

obvladovanje tveganja, ki obsega analizo tveganja in upravljanje tveganja. 

Evidentirani dejavniki tveganja pri izvajanju projekta so naslednji: nadzor, informacije 

in viri (finančna sredstva, čas, znanje in oprema).  

 

Projektno tveganje v našem primeru predstavlja predpostavka, da cilji projekta ne 

bodo doseženi v dogovorjenih rokih in ob dogovorjenih stroških. Temu bo sproti sledil 

in hkrati izvajal postopke za odpravo tveganj koordinator projekta (PO). Obstajajo pa 

še tveganja zaradi: 

– zunanjih dejavnikov (neizpolnjevanje obveznosti s strani tretjih oseb, 

neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, itd.), 

– organizacijska tveganja (kadrovske zadeve, težave z usposabljanjem 

osebja, pomanjkanje znanj in veščin, itd.), 

– strokovna tveganja (kakšne so možnosti za uporabo inovativnih postopkov 

in opreme, težave z zagotavljanjem kakovosti, itd.), 

– specifična tveganja, ki so lastna posameznemu projektu. 
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S slednjimi tveganji se bo poleg koordinatorja projekta ukvarjal tudi Projektni svet. 

 

Posebej pomembna pri procesu obvladovanja tveganj so t. i. upravljavska tveganja, 

ki so povezana z mehanizmoma postavitve ustrezne strukture upravljanja in z 

implementacijo postavljene strukture. Jasno je, da neskončno dober nadzor ne more 

nadomestiti motivacije, in obratno. Zato je treba pri uporabi zgoraj omenjenih 

mehanizmov vedno iskati pravo razmerje. Tveganja, ki so povezana z 

implementacijo postavljene strukture upravljanja projekta, neizogibno potrebujejo 

merjenje in pregled učinkovitosti delovanja koordinatorja in projektnih partnerjev. Nad 

izvajanjem tega bo bdela ustanovljena skupina strokovnjakov znotraj konzorcijskih 

partnerjev. 

 

Sestavni del ocenjevanja je samoocenjevanje udeležencev projekta, ki s pomočjo 

prej omenjenih ukrepov vodijo k naboru ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in 

odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti in napak. Struktura samoocenjevanja bo 

obsegala tako oceno koordinatorja oz. koordinatorjev projekta, oceno delovanja 

partnerjev projekta kot tudi posameznih članov. Izmenjava mnenj bo potekala na 

različnih ravneh in na različne načine. Pri tem ne bodo manjkali skupni, redni in odprti 

sestanki partnerjev. Temeljni namen preverjanja je ugotoviti, ali so usmeritve, način 

delovanja, pristop in vodenje projekta ustrezni glede na zastavljene cilje in potrebe 

ter sprejemanje smiselnih izboljšav. 

 

Poznavanje poslovne, organizacijske in osebne kulture med partnerji ni 

nezanemarljivo, njihovo upoštevanje in spoštovanje pa pomeni pridobitev zaupanja, 

ki je ključno za uspešno izvedbo projekta. Še posebej pri izvajanju tega projekta bo 

kulturna dimenzija med posameznimi izvajalci izrednega pomena. 

 

Pri obvladovanju tveganj imajo pomembno vlogo »klima« med partnerji oz. skupinska 

dinamika konzorcija partnerjev, način izmenjave mnenj, odprtost debate in 

obveščenost. Ker gre v primeru konzorcijskih partnerjev za uveljavljene inštitucije, ki 

imajo potrebno znanje, izkušenost in rezultate, pri tem ne pričakujemo večjih 

problemov. Ni pa dvoma, da sta ustrezno vodenje ter kakovost dela koordinatorja 

odločilnega pomena pri obvladovanju tveganj. 
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Določeno tveganje koordinatorja projekta predstavlja sposobnost vodenja široke 

palete konzorcijskih partnerjev in prenosa zastavljenih ciljev v delovanje partnerskih 

institucij. Ob tem je treba spomniti, da je vsaka organizacija drugačna in sprejema 

pristop, ki ustreza njenim zmožnostim. 

 

Dejavnosti obvladovanja tveganja bodo izvajana ves čas trajanja projekta. Ves čas 

se bo ugotavljalo, ali korektivni ukrepi dajejo prave rezultate in na kakšen način se 

lahko izpostavljenost tveganju zmanjša. Pri tem bodo imeli ključno vlogo 

identifikacija, ocenjevanje in ovrednotenje tveganja v okviru analize tveganja ter 

planiranje, nadzorovanje, zagotavljanje virov in spremljanje v okviru faze upravljanja 

tveganja.  

 

Zaradi procesa projektnega vodenja in obvladovanja tveganj bo s strani koordinatorja 

pripravljen tudi t. i. quality management handbook oz. »priročnik za menedžment 

kakovosti«, ki bo pomagal konzorcijskim partnerjem pravilno in učinkovito izpolnjevati 

svoje vsebinske, administrativno-finančne kot tudi časovne ter komunikacijske 

obveznosti skladno z načrti in s pričakovanji. 

 

Podrobneje smo posamična obvladovanja tveganj pojasnili pri posameznih 

aktivnostih. Obvladovanje tveganj je prav tako dinamičen proces, ki zahteva 

neprestano spremljanje in prilagajanje izvajanja projekta ter spreminjanje načinov za 

dosego ciljev. 

 

Za izvajanje projekta pomeni vpeljava in izvajanje teh mehanizmov obvladovanja 

tveganj minimalni strošek. Uspešno obvladovanje tveganja pa pomeni kontinuiteto 

izvajanja projekta in doseganje zastavljenih ciljev.  
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VII. Povzetek projekta: sumarni prikaz uresničevanja 
razpisanih kazalnikov po posameznih ciljih oziroma 
aktivnostih 
 

V besedilu razpisa projekta z naslovom: »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v 

okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, so v točki 2. »Namen in predmet 

javnega razpisa »aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev« 

navedeni tudi »pričakovani rezultati in cilji javnega razpisa«.  

 

Vsak, ki se je sprehodil čez besedilo predlaganega projekta, se je moral prepričati, da 

predlog projekta ponuja v razmislek in uresničitev mnogo novih, inovativnih poti, ki bodo 

nedvomno prispevale k dvigu socialnega in kulturnega kapitala. Nekatere tehnike bodo 

prinesle takojšen učinek (nudenje učne pomoči v šoli in v naseljih); druge oblike 

(Romski izobraževalni inkubatorji, na primer) so zametki socialnih, kulturnih in 

izobraževalnih centrov v »romskih« naseljih. Zato bo njihov učinek na dvig socialnega in 

kulturnega kapitala dolgoročen. 

 

Ustanovitev Slovenskega romološkega inštituta pa bo predstavljal izjemno 

pomemben konec projekta. Tvorba lastnega znanja, ki ga o sebi samih zgradijo romski 

intelektualci, je edina pot za preseganje kolonialnih odnosov, odnosov podrejenosti in 

marginalnosti. Zbirni prikaz pričakovanih rezultatov in ciljev projekta sledi v nadaljevanju. 

 

1. Razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer 
živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski 
vzgoji. 

 

Pot za dosego cilja: usposabljanje učiteljev za soustvarjanje kulturnega dialoga; 

izvajanje spoznavno-animacijskih dni v vrtcu; organiziranje krajših predšolskih 

programov v naseljih; organizacija vrtca v naselju, trijezične slikanice (dolenjska 

romščina, prekmurska romščina, slovenščina).  
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2. Organizacija in izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim 

učencem in dijakom ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti 
učenja in učnega uspeha, razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega 
učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega učenja in sodelovanja z okoljem. 
 

Pot za dosego cilja: učno pomoč romskim dijakom in učencem bodo nudili člani 

Romskega akademskega kluba, inštruktorji, prostovoljci, učitelji in strokovni delavci. 

Velika vsota denarja je namenjena nudenju učne pomoči, ki jo bodo nudili 

»profesionalni« inštruktorji. Učna pomoč se bo nudila v šoli in naselju. Poročila 

inštruktorjev o napredku učenca in/ali dijaka se dopolnjujejo s spremljanjem ocen pri 

pouku.  

 

3. Razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino in 
starše v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, s poudarkom na aktivnem 
sodelovanju z okolico in v sodelovanju z različnimi organizacijami. 
 

Pot za dosego cilja: projekt prinaša dve novosti: filmske in fotografske delavnice ter 

program nogometne šole. Nogometna šola ne postavlja v prvi plan kompetitivnosti, 

ampak koristno in produktivno izkoriščanje prostega časa otrok. Druženje z vrstniki iz 

drugih slovenskih okolij ter zlasti druženje med otroki, pripadniki večinskega naroda 

ter pripadniki romskega naroda, mora pripeljati k večanju zaupanja med različnimi 

narodnimi skupinami, odpravljanju predsodkov in stereotipov.  

 
4. Pilotno uvajanje modelov in konceptov na področju učinkovitega vključevanja romskih 

otrok v predšolsko vzgojo. 
 
Pot za dosego cilja: intenzivno delo z otroki v naselju, pri čemer želimo doseči čim 

večjo odprtost naselja – obisk otrok pripadnikov večinskega naroda v »romskem 

naselju« in obisk romskih otrok zunaj naselja. Največji učinek pa je mogoče 

pričakovati ob angažiranju romskih izobražencev, ki lahko s predstavljanjem lastnega 

uspeha spodbudijo starše, da posebno pozornost namenijo izobrazbi otrok. 

 
5. Izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na 

področju predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in preostalih aktivnosti v 
okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, za podporo izvajanju ukrepov na 
področju predšolske in šolske vzgoje ter siceršnjemu dvigu kakovosti življenja ter 
socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti in 
v podporo nadaljnjemu spremljanju in analiziranju stanja ter morebitnega razvoja.  
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Pot za dosego cilja: sodelovanje sodelavcev Geodetskega inštituta je garancija, da bo 

cilj dosežen v celoti. Geodetom bodo pri umeščanju »romskih naselij« na zemljevid 

pomagali še socialni geografi. Verjamemo, da bo ob koncu projekta nastal prvi atlas 

romske poselitve v Sloveniji. Tematski atlas bo podlaga za marsikatero aktivnost v 

okoljih, kjer živijo pripadniki romskega naroda. 

 

6. Načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, 
delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev 
ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in 
mladostniki, s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki 
ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske vzgoje in 
doseganja čim višjega učnega uspeha ter integracije. 
 

Pot za dosego cilja: predvidenih je mnogo usposabljanj, izobraževanj, itd., učiteljev in 

tistih socialnih delavcev, ki so v stiku z romsko populacijo. Analiza dosedanje 

izobraževalne prakse pokaže enostransko participacijo – učitelji, socialni delavci so 

zgolj poslušalci in prejemniki vsebin, nimamo pa razvitega drugega pola komunikacije 

– načrtnega seznanjanja z izkušnjami pedagoških in socialnih delavcev. Projekt želi 

odpravljati to praznino. Zapisovanje, urejanje in diseminacija izkušenj učiteljev, 

strokovnih delavcev in socialnih delavcev bo bistvena nadgradnja obstoječega 

modela izobraževanja Romov v Sloveniji.  

 

7. Programi in aktivnosti za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega 
transnacionalnega sodelovanja in partnerstva z izvedbo analiz primerov dobrih praks 
na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter 
souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. 

 

Pot za dosego cilja: brskanje po poteh, ki so jih prehodili pripadniki romskega naroda 

v drugih državah, je nujno za pripravo ustreznih politik za dvig socialnega in 

kulturnega kapitala. V projektu je posebna pozornost namenjena modelu »Romi za 

Rome« in »Sosed sosedu«. Model »Romi za Rome« pomeni, da si bodo Romi iz 

različnih držav posredovali in izmenjavali izkušnje. Model »Sosed sosedu« pa 

poudarja pomen izmenjave informacij in izkušenj med sosednjimi državami. Torej 

izmenjava izkušenj med Romi, ki živijo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Madžarskem in 

Hrvaškem.  
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2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2008, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. l. RS,, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007 –2013 (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 
l. RS, št. 16/2007) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, št. CCI 
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 ter sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 1.6.2010, št. 
OP RČV 3/1/021-0-MŠŠ,  
 
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA 
»Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« 

 
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede 

vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana (v 
nadaljevanju ministrstvo). 
 
2. Namen in predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna 

usmeritev) 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne 
usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 
  
Namen javnega razpisa 
 
Namen javnega razpisa je razvijanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti. Pri tem je dan poseben poudarek razvijanju in izvajanju različnih modelov 
in konceptov predšolske vzgoje, izobraževanju otrok in staršev s poudarkom na razvoju družinske 
pismenosti, na profesionalnem in osebnostnem razvoju strokovnih delavcev, izvajanju različnih oblik učne 
pomoči za romske učence in dijake ter vzpodbujanje aktivnosti in programov za sodelovanje med 
romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo.  
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V okviru tega razpisa se želi zagotoviti oblikovanje različnih konceptov in modelov predšolske vzgoje, ki 
bodo prispevali k razvoju inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju ter izvajanje različnih oblik 
vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na 
predšolski vzgoji s ciljem dviga deleža vključenosti otrok v proces predšolske vzgoje in prehoda v osnovno 
šolo ob sodelovanju z romskimi pomočniki v procesu predšolske vzgoje.  
 
Zagotoviti se želi tudi načrtovanje, organizacija in izvedba aktivnosti izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev in strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo 
z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na izobraževanju večkulturnosti. V okviru razpisa se želijo 
spodbujati usposabljanja v obliki seminarjev, delavnic ali drugih oblikah s poudarkom na praktičnih 
izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces 
predšolske vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha romskih učencev in dijakov.  
 
Ob tem je potrebno razviti različne oblike, mehanizme in vzpostaviti mrežo učne pomoči za učence in 
dijake, predstavnike romske skupnosti in dodatno usposobiti strokovni kader za delo z romskimi otroki, 
tako učitelje kot druge strokovne delavce in strokovne delavce v nevladnih organizacijah.  
 
Razviti je potrebno tudi različne načine, koncepte, mehanizme, aktivnosti in programe v okoljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti za aktivno sodelovanjem med starši in otroki s ciljem krepitve 
medgeneracijskega sodelovanja ter dviga socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti. Temelj kakovostnega razvoja in izvedbe načrtovanih konceptov in modelov 
je tudi izvedba prostorskih in demografskih analiz stanja ter možnosti razvoja okolja na področju 
predšolske in šolske vzgoje ter ostalih programov za otroke, mladostnike in starše v okoljih, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti.  
 
Republika Slovenija se, tako kot druge evropske države, zaveda pomena socialne aktivacije oseb, ki jih 
pojmujemo kot ranljive ali depriviligirane na trgu dela oz. v družbi. Prav razvijanje socialnih kompetenc je 
v kompleksni družbi, v družbi tveganja, vse pomembnejša. Namen javnega razpisa je tudi vzpodbujanje 
socialne vključenosti, spoznavanje in ohranjanje romskega jezika in kulture. Aktivnosti so usmerjene v 
omogočanje lažjega prehoda otrok v institucionalno obliko izobraževanja (redne oddelke vrtca izven 
romskega naselja in šolo), aktivnejše sodelovanja staršev v navedenih procesih in s pomočjo različnih oblik 
predšolskih, šolskih in obšolskih programov in aktivnosti za otroke, mladino in starše v okolij, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti, zagotoviti medsebojno razumevanje, spoznavanje širšega okolja in kulture, 
vsestranski razvoj romskih otrok z usmeritvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja 
Romov v Republiki Sloveniji.   
Namen javnega razpisa je tudi vzpostavitev razvojnega partnerstva za spodbujanje prenosa znanja in dobrih 
praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami. Ob tem se spodbuja izvedba analiz primerov 
dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba 
inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta. 
 
Predmet javnega razpisa je: 

- razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki 
romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji,  

- načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic ali drugih 
oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter strokovnih delavcev v 
nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih 
izkušnjah dela, 

- razvoj in izvajanje različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in aktivnosti za otroke, 
mladino in starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti,  

- izvajanje učne pomoči za romske učence in dijake, 
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- izvedba prostorskih in demografskih analiz na področju predšolske in šolske vzgoje v okoljih, kjer 
živijo predstavniki romske skupnosti za podporo izvajanju ukrepov na področju predšolske in šolske 
vzgoje, dvigu kakovosti življenja, socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki 
romske skupnosti ter kartiranje parametrov sedanjega in morebitnega bodočega razvoja območij z 
romskim prebivalstvom in 

- pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva.  
 
Javni razpis vsebuje en vsebinski sklop z naslovom: »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, 
kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. 
 
Pričakovani rezultati in cilji javnega razpisa so: 
 

1. Razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih kjer živijo predstavniki 
romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji. 

2. Organizacija in izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim učencem in dijakom 
ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti učenja in učnega uspeha, 
razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega 
učenja in sodelovanja z okoljem. 

3. Razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino in starše v okoljih 
kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na aktivnem sodelovanju z okolico in v 
sodelovanju z različnimi organizacijami. 

4. Pilotno uvajanje modelov in konceptov na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok v 
predšolsko vzgojo. 

5. Izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in 
šolske vzgoje ter drugih kulturnih in ostalih aktivnosti v okoljih kjer živijo predstavniki romske 
skupnosti za podporo izvajanju ukrepov na področju predšolske in šolske vzgoje ter siceršnjemu dvigu 
kakovosti življenja ter socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo predstavniki romske 
skupnosti in v podporo nadaljnjemu spremljanju in analiziranju stanja ter morebitnega razvoja.  

6. Načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic ali drugih oblik 
izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih 
organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z 
romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske 
vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha ter integracije. 

7. Programi in aktivnosti za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in 
partnerstva s izvedbo analiz primerov dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj 
na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru 
projekta. 

 
Javni razpis je celovit, zato se morajo prijavitelji prijaviti na vse razpisane aktivnosti, ki so predmet javnega 
razpisa.  
 
Ob zaključku projekta se:  

 izdajo publikacije z opisom inovativnih in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega dela v 
okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji 
in naj služi kot priročnik za usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki, 

 izdela poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za vsako področje posebej, 

 izvede zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti.

 
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 
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Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, obvezno je, da projekt upošteva časovni in 
finančni okvir javnega razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti. 
 
Na razpis se lahko prijavi: 
 pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javna ali zasebna ustanova, 

gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in 
raziskovanje; 

 prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) skupaj za 
vsaj 20 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ustanovljenih v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Od tega mora biti vsaj 50 % partnerskih vrtcev oz. šol, ki imajo vpisane 
predšolske otroke, učence oz. dijake Rome. Partnerske osnovne in srednje šole ter vrtci morajo v 
predlaganem projektu uravnoteženo predstavljati območja Slovenije kjer živijo predstavniki romske 
skupnosti; 

 prijavitelj mora priložiti izjavo, da je oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v 
delovnem razmerju pri prijavitelju. 

 
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: 

 ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije,  

 da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU, 

 je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik, 

 je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, 

 razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, 

 ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja 
sodišče, 

 zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kateri koli podobni 
okoliščini, 

 ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popravek in 39/09): 

 hudodelsko združevanje, 
 sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 

nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje 
daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, 

 goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
obveznosti, 

 pranje denarja. 
 
Prijavitelji morajo zagotoviti in izkazati: 

- skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo 
načrtovani skladno z razpisanim vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku 
izbora; 

- skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami 
glede pričakovanih obveznih rezultatov. 

 
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. 
 
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, se vloga zavrže. 
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po 

vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) 
 
Izločitveno merilo:  
če je eno od meril ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih 
merilih. 
 

Predlog projekta je skladen z namenom razpisa. DA          NE 

(izločitveno merilo) 

Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen 
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. 

DA          NE 

(izločitveno merilo) 

Predlog projekta predvideva vsaj 5 novih zaposlitev DA          NE 

(izločitveno merilo) 
 
Merila:  
 

1. Kakovost elaborata projekta in usposobljenost predlagatelja 

 a) Sistematičnost in preglednost projekta 

  Predlog projekta ni sistematičen in pregleden 0

  Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden 3

  Predlog projekta je sistematičen in pregleden 5

 b) Kakovost vsebinskega, organizacijskega, časovnega in finančnega načrta projekta  

  Načrt izvedbe projekta je slabo opredeljen 0

  Načrt izvedbe projekta je zadovoljivo opredeljen 3

  Načrt izvedbe projekta je kakovostno in ustrezno opredeljen 8

 c) Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost 

  Cilji/rezultati predloga projekta niso jasno opredeljeni in niso dosegljivi oziroma so 
jasno opredeljeni in nedosegljivi 

0

  Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi 3

  Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi 5

 d) Vsebinska celovitost projekta 

  Aktivnosti niso ustrezno predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo 0

  Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo 3

  Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo 5

 e) Inovacijski in motivacijski dejavniki projekta 

  Projekt ne vsebuje inovacijskih in motivacijskih dejavnikov 0

  Projekt delno vsebuje inovacijske in motivacijske dejavnike 3

  Projekt vsebuje prepričljive inovacijske in motivacijske dejavnike 5

 f) Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti 

  struktura vključenih partnerjev v projekt ne omogoča uspešne izvedbe projekta 0
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  struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta 3

  struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo 
projekta 

5

 g) Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike 
evalvacij) 

  evalvacije niso predvidene 0

  evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt 3

  evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt 8

 h) Predlagatelj (samostojno ali s partnerji) je na nacionalni ali mednarodni ravni v zadnjih petih (5) letih 
že izvajal projekte iz razpisanih področij

  najmanj en (1) projekt 1

  najmanj tri (3) projekte 3

  štiri (4) ali več projektov 8

 i) Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za  izvedbo projekta (tehnična oprema (računalniška 
oprema, organizirana mreža izvajalcev…)

  ne razpolaga 0

  deloma razpolaga 3

  razpolaga 5

Največje možno število točk 54

 

2. Vsebinska dodana vrednost projekta 

 a) razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okolij, kjer živijo 
predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji 

  ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo  0

  je delno opredeljeno in izvedljivo 3

  je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo 5

 b) izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim učencem in dijakom z mrežo 
izvajalcev učne pomoči ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti učenja, 
razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega 
učenja in sodelovanja z okoljem 

  ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo  0

  je delno opredeljeno in izvedljivo 5

  je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo  10

 c) razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih programov in aktivnosti za romske otroke, mladino in 
starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na aktivnem sodelovanju z 
okolico v sodelovanju z različnimi organizacijami

  ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo  0

  je delno opredeljeno in izvedljivo 3

  je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo ter ponuja širok nabor programov 10

 d) projekt predvideva pilotno uvajanje modela na področju učinkovitega vključevanja otrok v 
predšolsko vzgojo po metodi Korak za korakom
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  ne  0

  da (za vsak vrtec 1 točka, največ 10 točk) 10

 e) načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev 
za delo z romskimi otroki in mladostniki v obliki seminarjev, delavnic ali drugih oblik s poudarkom 
na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki

  ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo  0

  je delno opredeljeno in izvedljivo 5

  je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo 10

 f) izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske 
in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in ostalih aktivnosti v okolij, kjer živijo predstavniki romske 
skupnosti 

  ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo  0

  je delno opredeljeno in izvedljivo 5

  je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo 10

Največje možno število točk 55

 
3. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti
 a) Predvideno število novih zaposlitev

  Projekt predvideva 5 novih zaposlitev 5 

  Projekt predvideva do vključno 7 novih zaposlitev 10

  Projekt predvideva 8 in več novih zaposlitev 20

Največje možno število točk 20

 
Največje možno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 129 točk.  
 
Izbran bo en (1) prijavitelj, in sicer tisti, ki bo zbral največje število točk, vendar ne manj kot 65 točk.  
 
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva 
seštevek točk iz meril št. 2 »Vsebinska dodana vrednost projekta« in št. 3 »Prispevek k povečanju 
zaposlitvenih možnosti«. Izbran bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril prejel večje število točk.  
 
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne 
usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.« 
  
Okvirna višina sredstev , ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR od tega:  

 3.315.000,00 EUR s PP 9240 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-
07-13 – EU udeležba (85,00 %) in  

 585.000,00 EUR s PP 9252 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-
13 – slovenska udeležba (15,00 %). 
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6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je predvideno 
zaporedno dodeljevanje sredstev; 

 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR, od tega je okvirna 
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih naslednja: 
 
 za proračunsko leto 2010: 750.000,00 EUR od tega: 
 637.500,00 EUR s  PP 9240 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-

07-13 – EU udeležba  (85,00 %) in 
 112.500,00 EUR s  PP 9252 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-

07-13-slovenska udeležba (15,00 %), 
 
 za proračunsko leto 2011: 50.000,00 EUR od tega: 
 42.500,00 EUR s  PP 9240 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-

07-13 – EU udeležba  (85,00 %) in 
 7.500,00, EUR s PP 9252 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-

07-13-slovenska udeležba (15,00 %) 
 

 za proračunsko leto 2012: 2.200.000,00 EUR od tega: 
 1.870.000,00 EUR s PP 9240 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- 

ESS-07-13 – EU udeležba  (85,00 %) in 
 330.000,00 EUR s PP 9252 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti –ESS 

07-13-slovenska udeležba (15,00 %) 
 
 za proračunsko leto 2013: 900.000,00 EUR od tega: 
 765.000,00 EUR s PP 9240 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-

07-13 – EU udeležba  (85,00 %) in 
 135.000,00 EUR s PP 9252 - Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-

07-13-slovenska udeležba (15,00 %) 
 
Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 2.250.000,00 EUR, in sicer predvidoma v enakem obsegu 
za vsako od navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni proračun za 
tekoče proračunsko leto, kar bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.  
 
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2013. Obdobje 
upravičenosti izdatkov je od dne 1. 6. 2010 do 31. 12. 2013. 
 
Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje v proračunskem letu 2010, bodo delno v skladu s pogoji  23. 
člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 ( Ur. l. RS, št. 99/09, 
29/10) praviloma izplačana v obliki predplačila v višini  20% predvidenih izplačil teh sredstev.  
 
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na 

postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
 
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %. 
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %. 
 
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih; 
 
Delež prispevka Skupnosti je 85,00  %. 

 
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun 
 
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 
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– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce), 
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce), 
– delo prek študentskega servisa, 
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, 
– stroški oglaševalskih storitev, 
– stroški za izvedbo zaključne konference, 
– stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije, 
– oprema , če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo 

izvedbo (največ do 9 % vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 
20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013), 

– izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi), 
– kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev, udeležbe na konferencah 

in posvetih glede na razpisano temo, po predhodni odobritvi ministrstva), 
– nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno 

povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), 
– davek na dodano vrednost (DDV),  
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini do 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. . Podlago 

za izračun posrednih stroškov, izračunanih na podlagi stopnje pavšala neposrednih stroškov 
predstavljajo v okviru tega instrumenta naslednji neposredni upravičeni stroški: 

1. Delo po podjemni pogodbi 
2. Delo po avtorski pogodbi 
3. Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela 
4. Delo preko študentskega servisa 
5. Stroški oglaševalskih storitev 
6. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)  
7. Kotizacija 

 
Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za 
izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013. 
 
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti 
so navedene v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2007-2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.  
  
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 

8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja 
 
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in 
Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 
programskem obdobju 2007 – 2013. 
 
11. Morebitno dopolnilno financiranje 
 
V skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 bo za ta namen uporabljeno 
dopolnilno financiranje največ do 9 % vseh upravičenih stroškov. 
 
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu 

  
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.  
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Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko ločeno, po stroškovnih 
mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
 
13.  Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu 

upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom 
 
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s 
strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije. 
 
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo 
upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. 
Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo lahko v 
izjemnih primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem. 
 
14.  Zagotavljanje enakih možnosti 

 
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z 
zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe1083/2006/ES. 
 
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 

 
Upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih v času 
izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07), 
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 37. členom 
Uredbe 1083/2006/ES. 
 
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta 
 
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta 
ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 
 
17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 

1828/2006/ES 
 
Upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII 
Uredbe 1828/2006/ES. 
 
18. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES 
 
Ni relevantno. 
 
19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o 

rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev 
 
Prijave z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE 
ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dviga socialnega in kulturnega kapitala v okolij, 
kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana.  
 
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče 
Ministrstva za šolstvo in šport do 5.7.2010 do 13. ure.  
 
Neustrezno označene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju.  
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20. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih 

odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev; 
 
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v 
prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16, Ljubljana. 
 
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih 
prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 
 
Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga 
projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo 
ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo sodelovali v javnem razpisu. 
 
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa; 
 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. 
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči 
minister v roku 15 dni s sklepom. 
 
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o operaciji, izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, 
http://www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si. 
 
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja 

projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: 
 
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov 
financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel 
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o 
sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s 
pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 
 
Številka: 54450-5/2010/3 
Ljubljana, 2.6.2010                                                                                           

Dr. Igor LUKŠIČ 
MINISTER 


