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ROMSKI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI 
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM – 
POJAV IN REŠEVANJE NASILJA 

 

JASNA BANOVEC 
OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto 



USMERJANJE ROMSKIH UČENCEV NA 
OSNOVNO ŠOLO S PRILAGOJENIM 

PROGRAMOM 

 
o okolje v katerem učenci Romi živijo, ni prilagojeno 

danemu izobraževalnemu sistemu  

 

o pri romskih učencih se z vključitvijo v šolo pokažejo 
posamezni primanjkljaji 

 

o romski učenci - učenci z drugačnimi učnimi potrebami 

 

o se romski učenci generalno obravnavajo kot učenci s 
posebnimi potrebami? 

 

 

 



OŠ DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO 
 

o Problem: povečanje števila vpisanih romskih učencev v 
prilagojen  izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom v času desetih let 

o Šolsko leto 2004/2005:  od vseh učencev - 11,86% 
romskih učencev 

o Šolsko leto 2014/15 : od vseh učencev – 46,7% 
romskih učencev 
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NASILJE NA OŠ DRAGOTINA KETTEJA V 
POVEZAVI Z ROMSKO PROBLEMATIKO 

 

o pojav medvrstniškega nasilja 

o v vseh primerih izvajalci medvrstniškega 
nasilja romski učenci 

o nasilno vedenje se povečuje z rastjo števila 
vpisanih romskih učencev 

o V šolskem letu 2014/2015 so tako oblike, kot 
pogostost nasilja nad vrstniki začeli 
predstavljati resen problem na šoli  

o zato potrebni ukrepi v skladu z vzgojnim 
načrtom šole in vključitev zunanjih institucij - 
policija in center za socialno delo 

 



KAJ NASILJE JE IN NJEGOVA 
TOLERANCA 
 o vzgojne težave romskih učencev na redni osnovni 

šoli, pred vključitvijo na OŠPP 

o soočenje zaposlenih s problemom nasilja na šoli 

o nasilje vse pogostejše, potrebno sistematično 
ukrepanje 

o pot do sprejetja ukrepov  - postopoma in zaradi 
potrebe! 

o oblikovanje šolskega etosa: do vsakršne oblike 
nasilja se pristopa z ničelno toleranco.  Vse oblike 
nasilja se obravnava z enako resnostjo in prijavi 
policiji 



PRIMER MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN 
NJEGOVO REŠEVANJE 

 
 17. 10.2014 - pri slovenskem jeziku (gledanje posnetka) skočil 

romski učenec sošolcu novincu za vrat in ga prijel, kot da ga bo 
zlomil. Učenec planil v jok. Obveščena policija. 

 24. 10.2014 - pri malici romski učenec sošolca novinca udaril v 
trebuh, mu grozil in kazal s kretnjami, da mu bo zavil vrat. 
Posredovala je dežurna učiteljica. Obveščena policija. 

 4. 11. 2014- pri malici romski učenec grozi sošolcu novincu naj 
pobriše mizo. Ker tega ne stori vstane in plane na njega. Po 
posredovanju razredničarke grozi, da ga bo ubil. Obveščena policija 
in CSD. 

 17.11.2014 - romski učenec udaril sošolca novinca v ramo. 

 24. 11. 2014 - romski učenec pri malici udaril sošolca novinca v 
predel ledvic s pestjo. Posredovali dežurni učiteljici. Obveščena je 
bila policija. 

 5. 1. 2015- romski učenec med odmorom pri tehniki napadel 
sošolca, ki ima od napada vidne poškodbe (velika modrica na roki, 
manjše odtise ščipanja na dlani). Posredovala je razredničarka, 
kateri je grozil. Obveščena je bila policija. 

  
 



REŠEVANJE 
MEDVRSTNIŠ

KEGA 
NASILJA 

- razgovor razrednika, svetovalne 

delavke z učencem 

- razgovor s starši učenca (ob 

prisotnosti učenca in brez) 

- svetovalni pogovor med napadalcem in 

ogroženim učencem novincem pod 

vodstvom svetovalne delavke 

- spremenjen sedežni 

red v razredu in v 

jedilnici 

- povečan je nadzor nad 

učencem 

- sestavljen je bil 

individualni vzgojni načrt  

- tedenska obravnava pri 

svetovalni delavki (učenje 

socialnih veščin, učenje 

strategij uravnavanja vedenja) 

- vzgojni opomin 

(postopek za izrek 

vzgojnega opomina je 

bil izpeljan po 60. f 

členu Zakona o 

osnovni šoli) 

sodelovanje s 

policijo (prijava, 

obisk policista v 

razredu, povečan 

nadzor na avtobusni 

postaji in na 

avtobusu) 

sodelovanje s CSD 

- izobraževanja o 

nasilju 

- spodbujanje 

primernega 

vedenja v razredu: 

razredniki. 



DATUM NASILNO  VEDENJE 
10. 10. 2014 romska učenca med vožnjo z avtobusom, napadeta spremljevalki na 

avtobusu. Učenca sta načrtovala napad na šoferja, ki sta ga spremljevalki 

poskušali zaustaviti. Posredoval je tudi šofer, ki je sredi ceste ustavil in 

pomagal spremljevalkama. 

7. 11. 2014 romski učenec s pestjo udaril sošolca(Roma) v obraz. Obveščena 

policija. 
21. 11. 2014 romski učenec močno po hrbtu in spredaj udaril drugega sošolca. 

Obveščena je bila policija. 

romski učenec ves čas zmerja spremljevalko gibalno-oviranega učenca 

neprimerno vedenje romskega učenca do gibalno-oviranega učenca in 

ostalih sošolcev(zmerjanje, jemanje stvari, ustrahovanje..) 

romski učenec ves čas zmerja razredničarko, 11. 9. v njo z vso močjo 

potisne stol 
19. 9. 2014 romski učenec norel po razredu, tepel vse sošolce (Romi), uničeval 

šolsko lastnino 
2. 10. 2014 romski učenec na avtobusu boksnil učenko 7. razreda (Romkinjo) v 

glavo 
13. 10. 2014 romski učenec želel pri športni vzgoji povoziti sošolce s kolesom 



DATUM NASILNO VEDENJE 
3. 11. 2014 romski učenec norel po razredu, vse razmetal, polomil tudi šolski stol. 

4. 11. 2014 romski učenec udaril učenko posebnega programa, ki prehaja k matematiki 

7. 11. 2014 romski učenec pritekel na avtobus in začel daviti učenca Roma, ki je sedel. 

Menda naj bi mu skril čevlje. Posredoval je šofer avtobusa. 
21. 11. 2014 romski učenec namazal učenca 9. razreda z moko po obrazu, nato je 

sledilo prerivanje. Posredovala je razredničarka. Kasneje je prijel stekleni 

kozarec, tekel do istega učenca, ga podrl na tla, mu s kozarcem grozil. 

Posredovala je učiteljica 9. razreda 
24. 11. 2014 romski učenec udaril romskega učenca v obraz, ker naj bi mu skril čevlje. 

Ob posredovanju učiteljic jima je besedno in nebesedno grozil. 
9. 12. 2014 romski učenec pri malici močno udaril novinko, učenko 5. r. 

10. 12. 2014 Romski učenec zavil roko učencu 2. razreda. 

17. 12. 2014 Romski učenec pri malici stresal učenca 7. razreda, ki je nato poročal, da 

ga je tudi udaril v ramo. Posredovala je varuhinja. 
6. 1. 2015 romski učenec udaril učenca 2. razreda. 

8. 1. 2015 romska učenca iz 6.r pri malici eden za drugim uščipneta učenca 7. 

razreda. Učenec ima vidno modrico na prsih 



NASILJE NA ŠOLI SKOZI OČI UČENCEV 
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Kolikokrat si

videl nasilje v

šoli?

Kolikokrat si bil

ti žrtev nasilja v

šoli?

Kolikokrat si bil

ti nasilen do

drugega?

NIKOLI

1X ALI 2X V ŠOLSKEM LETU

2X ALI 3X/MESEC

1X/TEDEN

VEČKRAT/TEDEN



• šolsko okolje - prostor, kjer vsi učenci razvijajo svoje 

potenciale brez nasilja, ustrahovanja in neprijetnih občutkov 

 

• kršena pravica do tega 

 

• omejitev dolgotrajnega medvrstniškega nasilja 

 

• nasilje del šolskega vsakdana, pojavlja v različnih oblikah 

 

• učenci-žrtve nasilja (v večini primerov neromski učenci) 

so zaradi posebnih potreb še posebej ranljivi, saj so 

večinoma nemočni pri reševanju težav 

 

• upoštevanje  šolskega etosa in vzgojnega načrta  šole 

ZAKLJUČEK 



Odgovornost za sestavljanje mozaikov mladih 

ljudi nosimo vsi: starši, šola in družba. Zato je 

prav, da se vsi soočimo z vsemi pojavi, ki 

vplivajo na vse otroke, jih skupaj rešujemo in 

otrokom damo največ, kar lahko: srečno in 

brezskrbno otroštvo. 

Hvala za pozornost! 


