
 

NAMESTO UVODNIKA 

POMISLEKI GLEDE ROMSKEGA 
TABORA 

V šoli nam je učiteljica veliko govorila o Romih 
in nam nato nepričakovano povedala, da bo na 
šoli potekal romski tabor, ki ga bosta poleg šole 
organizirala tudi Amnesty International 
Slovenije in Mestna občina Kranj. Zelo sem si 
zaželel iti na ta tabor; skoraj prepričan sem bil, 
da me bosta starša pustila in nič me ni skrbelo, 
kaj bosta rekla. Ko sem prišel domov, sem 
brezskrbno vprašal mami, ali bi lahko 
sodeloval. Pogledala me je in rekla: »Če mi 
pojasniš, kaj boste delali, boš mogoče lahko šel. 
Toda najprej vprašaj očeta, če dovoli!« Pri srcu 
me je stisnilo, ko sem ugotovil, da je vse moje 
sanjarjenje splavalo po vodi. Kar nisem in 
nisem ga hotel vprašati, ker sem vedel, da mi 
nikoli v življenju ne bo dovolil. A mami mu je 
seveda takoj morala povedati in ati mi je z 
jeznim glasom povedal: »Kamorkoli ti 
dovolimo iti, ampak k ciganom – ni govora!«  
Naslednje dni se je govorilo le o romskem 
taboru, jaz pa sem bil vse bolj žalosten, ker 
nisem smel iti. Mami sem s priliznjenim glasom 
vprašal, ali lahko ona reče atiju, naj mi dovoli 
iti na romski tabor, ko bo bolj zaspan, da bo 
hitro pritrdil, ker bo hotel mir za spanje.  
Naslednji dan sem vesel spoznal, da je moj 
načrt uspel, saj je bila na mizi izpolnjena 
prijavnica. Ko je oči prišel v dnevno sobo, je 
začel govoriti, da mu mami ni nič povedala o 
taboru, da je ni nič slišal … Jaz pa sem šel 
presrečen s prijavnico v šolo in jo tam oddal. 
Šele v naslednjih dneh sem pomisli, kako bom 
šel na romski tabor, če mi ati ne bo dovolil.  
Naslednje dni sem z očetom in mamo bíl hud in 
dolg boj. Atija sem ves čas prepričeval, da 
Romi ne bodo prespali v šoli in da mi ne bodo 
mogli ničesar ukrasti, ker bom imel vse svoje 

CIVILI ZA ROME 
V soboto smo približno ob 10. uri šli v akcijo. Novinarji smo se 
razdelili: nekateri so odšli v mesto opravljat anketo z meščani, drugi 
so se odpravili s spremljevalci po mestu, preostali pa smo ostali v šoli 
in pisali za časopis. Ko smo se vsi našli v mestu na trgu, smo izvedeli, 
da smo zbrali 54 podpisov za lažje šolanje Romov! Večina ljudi, ki so 
bili nagovorjeni, je apel podpisala, nekateri pa so rekli ne – eni na 
prijazen, drugi pa na zelo nesramen način. Ena od opazk je bila: 
»Cigani dobijo toliko podpore kot nobena druga mama 
samohranilka!«  
Meni se zdi, da bi bilo to res, če bi imeli Romi možnost normalnega 
šolanja in možnost dela, ker pa to ni res, se mi to zdi krivično. Tudi če 
so starši nesramni, otroci niso popolnoma nič krivi. Zato bi se mi 
zdelo prav, da jih vsaj poskusimo razumeti in sprejeti v družbo. 
Mi smo vsekakor dosegli svoj cilj, ki je bil, da zberemo čim več 
podpisov. (Živa) 

Tabor mladih Romi na Zlatem polju, 20.─22. marca 2009, Kranj 

dragocenosti okoli vratu. Če ne bi bilo mami, bi zagotovo ostal doma.  
Ko sem ugotovil, da bom lahko šel na tabor, sem se navdušeno na to pripravljal ves teden. Ko je prišel četrtek zvečer, sem si 
pripravil prtljago in malo žalosten spoznal, da sem pozabil stari mami sporočiti, naj mi prinese spalno vrečo. Pohitel sem v 
dnevno sobo in vprašal očeta, ali v petek prideta stara starša, da bi mi prinesla spalno vrečo. Ker nista vedela zakaj, sta z 
veseljem prinesla spalko.  
Naslednje jutro, ko mi je stara mama prinesla spalno vrečo, me je še radovedno vprašala, zakaj jo rabim. Malo prestrašen sem 
ji povedal: »Danes imam romski tabor in bom prespal v šoli!« Stara mama me je začudeno pogledala, povedala enako kot ati 
in me ni hotela poslušati. A bilo mi je vseeno, samo da sem lahko šel. Po končanem pouku sem po najhitrejšem postopku 
pojedel. Kmalu zatem me je oči odpeljal v šolo, čeprav se še vedno ni strinjal.  
A kot po navadi sem nekaj pozabil, in to so bili pečeni rogljički. Očiju ni bilo najbolj všeč, vendar sva se obrnila in se 
odpeljala nazaj po rogljičke.   



Dženi, mentorica za film, Društvo zaveznikov mehkega pristanka 
                 V filmih so naše misli in ideje 
V službi pomaga učencem, med drugim tudi Samanti,  
romski učenki na krški osnovni šoli, s katero smo  
skupaj preživeli ta vikend. Snemanje filmov pa je  
Dženijin hobi in druga polna zaposlitev. 
Najprej se je ukvarjala s fotografijo, nato je prišel film.  
Razume ga kot močno sredstvo za prenašanje svojih  
misli in idej. S filmom se sedaj ukvarja že 10 let.  
Večinoma snema dokumentarne filme in številni  
govorijo o Romih in njihovi kulturi. 
Vprašala sem jo, kaj si misli o romskih skupnostih v  
Sloveniji, in dobila pričakovan odgovor. Pravi, da so  
Romi v Sloveniji v slabem položaju, saj se njihove pravice ne uresničuje. A to bi se lahko 
izboljšalo. Zaradi informacij, ki jih ljudje dobijo iz medijev, pa se krepijo predsodki o Romih.  
Na tabor je pripeljala tudi učenke z njihove šole. To je bilo super, saj smo se tako lahko z njimi 
družili in nam je bilo zelo lepo ter zanimivo. (Eva) 

 
Ko hočejo pisala zmrzniti – zbiranje podpisov za peticijo na ulicah Kranja 
 
Vzeli sva list in odšli med ljudi. Zbirali sva njihove podpise in pri tem lahko 
opazovali nekatere, ki so v mrazu le hiteli mimo naju, pred tem pa vsak posebej 
opazno pogledali na uro – »Mudi se nam!« Prepričani so bili, da jim bova le 
napletali neumnosti in jim odžirali dragocene minute. Nekaj ljudi pa si je le vzelo 
čas in poslušalo najine argumente, zakaj je potrebno, da naše romske vrstnike 
izobrazimo.  
Mnenja so bila različna. Ljudje, ki so rekli, naj za Rome poskrbi država, so se mi 
zdeli neumni. Se ne zavedajo, da so oni država, da morajo oni poskrbeti za njih? 
Grdo naju ni zavrnil nihče, češ da imajo Romi že tako preveč finančne podpore, 
vendar se mi zdi, da si je kar nekaj ljudi mislilo prav to.  
Veliko ljudi Rome pozna le s televizijskih zaslonov, kjer večinoma prikazujejo 
težave z njimi. Zaradi razširjenih stereotipov si tako večina o Romih misli le 
najslabše. Ker jih ne poznajo, ne vedo, kako gostoljubni, prijetni in prijazni znajo 
biti. Poleg tega se ne zavedajo, da otroci niso ničesar krivi. 
Sva pa srečali tudi ljudi, ki so z veseljem podpisali apel za romsko izobraževanje 
in urejanje njihovih naselij. Vedeli so, da če izobrazimo otroke, se bodo začele 
naslednje generacije spreminjati. 
Z zbiranjem podpisov sva zaključili, ko sva  napolnili oba lista s podpisi za 
peticijo. Sicer bi še nadaljevali, a je listov zmanjkalo in sva lahko le počakali na 
prihod romskih plesalk. (Kaja) 
 

Intervju s Sašo Janša   
Romi me spomnijo na svobodo 
Prej sem jo poznala le kot 
zabavno in zanimivo učiteljico 
angleščine, ki dela tudi v 
podaljšanem bivanju. Zdaj vem, 
da je dalj časa tudi delala in 
živela z Romi v Kerinovem 
Grmu. Srečali sva se v čitalnici, 
potem ko smo popoldan skupaj 
plesali romske plese v Mavrici.  
Kakšno je bilo delo z Romi, 
kjer ste tudi nekaj časa bivali? 
Bilo je zelo lepo, mene so 
naučili več kot jaz njih. Naučili 
so me veliko o živalih, na primer 
konjih… 
Ali so vas naučili še kakšne 
romske besede, in kaj? 
Da. Zapomnila sem si besedo 
gadžo. To pomeni civil. Za tiste, 
ki ne veste, kdo so civili: to ste 
vsi vi, ki niste Romi. 
Na kaj vas spomni beseda 
Romi? 
Pomislim na svobodo. 
Koga bi vi imeli raje za soseda, 
Roma ali homoseksualca? 
Vseeno mi je, važno je, da ima 
dobro srce. 
(Eva) 



Ker sem pri vedeževalki doživela nekaj 
novega in zanimivega, sem se odločila, 
da o tej izkušnji povprašam še koga. 
Vrsta pred Lidijino mizo je bila zelo 
dolga. Tam je bila tudi profesorica 
Simona Jereb. Zanimalo me je, ali so 
njeni vtisi podobni mojim, hkrati pa me 
je začudilo, da se je odločila, da si bo 
dala prerokovati. Mislila sem, da 
učitelji niso vraževerni. No, izkazalo pa 
se je … 
Zakaj ste se odločili za obisk pri 
vedeževalki Lidiji? Ste vraževerni?  
Ne, nisem vraževerna, me pa »matra 
firbec«, ali se bodo napovedi uresničile. 
Saj veste, tipična ženska. 
O čem sta se pogovarjali z 
vedeževalko? Je kaj uganila? 
Pogovarjali sva se o tipičnih življenjskih 
temah: zdravju, sreči, ljubezni in 
poklicu. Pojasnila mi je nekatere stvari 
iz preteklosti, za katere sem prepričana, 
da jih ni mogla izvedeti od nikogar. 
Napovedi za prihodnost so zelo ugodne, 
čeprav me načeloma vedeževanje malce 
plaši. 
S čim se sicer ukvarjate v življenju? 
Sem profesorica slovenščine, mentorica 
UNESCO-krožka na OŠ Stražišče in 
zagrizena rokometašica. 
Kakšni se vam zdijo gostje na 
letošnjem taboru na Prešernovi šoli? 
Učenci s Prešernove, stražiške in 
gorenjevaške šole se mi zdijo čudoviti; 
polni so življenja, nebrzdane energije 
(tu mislim predvsem na Blaža 
Breščaka), neizmerne delavnosti in volje 
do raziskovanja novega in neznanega. 
Zdi se mi, da bomo udeleženci tabora še 
posebej veliko odnesli od romskih 
gostov iz Krškega in Črenšovcev, saj se 
bomo spoznali z njihovo kulturo in 
načinom življenja Romov neposredno.  
Ste že kdaj prej sodelovali na kakšnih 
podobnih prireditvah ali taborih? 
Da. Lansko leto sem s svojimi učenci 
sodelovala na taboru Džamija v Gorenji 
vasi, predlani pa sem se tam udeležila 
delavnic na taboru, ki ga je ravno tako 
organizirala neumorna Dunja Jezeršek. 
Tabor je bil posvečen človekovim 
pravicam. Moji učenci neprestano 
sprašujejo, kdaj bodo spet lahko šli na 
podobne prireditve. Šola lahko na takih 
taborih postane drugačen prostor, 
kakršen je sicer vsak dan. (Marina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naši gostje so ta vikend prišli iz Krškega in Prekmurja. Prekmurci so v 
soboto nastopili tudi v centru Kranja pred množico ljudi, ki se je 
zbrala na trgu. Med plesalkami iz Prekmurja je bila tudi Daliborka. Njo 
smo ujeli med vsemi plesnimi nastopi in dajanjem plesnih inštrukcij 
ter ji zastavili nekaj vprašanj. 
Kaj te je spodbudilo k plesanju? 
Ko sem videla svojo sestro, kako je plesala, sem se odločila, da hočem to znati tudi jaz. Ona je bila tista, ki me 
je naučila plesati tri leta nazaj in od takrat naprej plešem. 
Kje dobiš obleko? 
Obleko kupim. To je izdelala šivilja in je stala okoli 100 evrov. Obleke niso različne. Tako za začetnike kot tudi 
za boljše trebušne plesalke so enake. Poleg obleke pa ni nobenih drugih obveznih pripomočkov.  
Na katero glasbo najraje plešeš? 
Najljubša mi je glasba skladbe Jum, jum. Ponavadi potrebujem pol ure, da sestavim in se naučim koreografije. 
Potem vadim, dokler ne znam vseh gibov zelo dobro. 

Intervju z vedeževalko Lidijo 
Vedeževalka, ki dela na ministrstvu za šolstvo 
 
Na videz je povsem običajna,  
a zmore nekaj več. Lahko ti  
napove prihodnost. V petek  
zvečer je sedela v temnem  
prostoru s kartami v rokah  
in štirimi svečami na mizi.  
Prvič sem bila pri  
vedeževalki. Čeprav me ni  
poznala, je pravilno  
ugotovila, da se ukvarjam s  
plesom. Napovedala mi je zelo lepo prihodnost. In ker je tako dobro 
prerokovala, sem se odločila, da ji zastavim nekaj vprašanj. 
 
Zakaj ste se začeli ukvarjati s prerokovanjem iz kart? 
Vedno mi je bilo všeč ukvarjati se s stvarmi, ki so nenavadne in jih ne moreš 
videti s prostim očesom. 
S čim se še ukvarjate poleg vedeževanja? 
Bila sem profesorica, sedaj pa že tri mesece delam na ministrstvu za šolstvo 
in se ukvarjam s problematiko Romov v Sloveniji. 
Se vam zdi v redu, da smo učenci in učiteljice pripravili tabor Romi na 
Zlatem polju? 
Da. Zdi se mi dobro, da se pogovarjate o tem, saj tako spoznavamo življenje 
in navade Romov ter njihovo kulturo. 
Ste že kdaj prej sodelovali na kakšnih podobnih prireditvah ali taborih? 
Da. Ko sem delala kot profesorica, sem bila tudi soorganizatorka taborov in 
prireditev. Lani sem sodelovala na dogodku Džamija v Gorenji vasi. Vtisi so 
bili nepozabni in upam, da bo tudi letos tako. (Marina) 



 SLOVARČEK (Samanta in Daliborka)  
 

 
 
 

Romsko 
(Dolenjska) 

Romsko 
(Prekmurje) 

Slovensko 

Sartu ime? Sar tru ajnaf? Kako ti je ime? 
Sar hinjaš? Sar sal? Kako si? 

Lače. Lajčhe. Dobro. 
Šukar mange 

hilo. 
Fejn mange hi. Lepo mi je. 

Hej, tau čavo 
ovša mro? 

Hej pirajni, 
pirajno ojha 

manca? 

Hej fant, boš 
moj? 

Ana mange tuni 
bagu hal. 

An mange te hal. Prinesi mi jesti. 

Đaj tu manca? Ajs manca? Greš z menoj? 
Radu tu dikero. Kaj mav tut. Rada te imam. 
Ravnin mange 

bala. 
Ravnisajar 

mange u bal. 
Zravnaj mi lase. 

Šužo mange tu 
mengaro gav. 

Fejn hi mange 
tumari vas. 

Všeč mi je vaša 
vas. 

čhajori čej deklica 
čhavo čhaj fant 
šero šejro glava 
jača ajča oči 
nak nak nos 

phabi phabi jabolko 
kham kham sonce 
sreča sreča sreča 

čhavoro čhavojro otrok 
mama dej mama 
dade dada oče 

va va roka 
pro pro noga 

prijatelj pejtauši prijatelj 
ašipe ausaube nasmeh 

metuli metuljček metulj 
čirikli čarikli ptica 
kher kher hiša 
rom drom pot 
kheli khelijbe ples 
pani panji voda 
noč lači rat zvečer 

berši brišnt dež 
berš pomlad pomlad 

ljubezen kamnijbe ljubezen 
zalubindi zaljubljeni zaljubljen 

lila kenčva knjiga 
listo papruši list papirja 

TO JE ON – DOMEN 
Ime mu je Domen. Pravi, da bo kmalu star 12 let. 
Obiskuje OŠ Franceta Prešerna in njegova najljubša 
predmeta sta tehnika in likovni pouk. Živi na Kokrici pri 
Kranju. Njegova najljubša barva je črna. Ima štiri domače 
živali: psa, mačko in dve zlati ribici. Najraje ima svojo 
mačko. Čeprav igra na bobne, posluša »čefursko« in pop 
glasbo. Katy Perry, Seka Aleksić in Mile Kitić so njegovi 
vzorniki. Čeprav je heteroseksualec in privlači mnogo 
punc, je na njihovo veliko srečo še samski. Posebej me je 
opozoril, da ne mara Rebelde in drugih nadaljevank. 
Namesto tega raje gleda TV, posluša glasbo, igra bobne, 
kolesari, včasih rola … Ima starša in mlajšo sestrico. Ker 
je bil že pri petih letih precej neučakan, je hotel iz 
vodnjaka, v katerega ljudje mečejo denar, vzeti kovance. 
Ob tem pa je ponesreči padel v vodnjak. (Kaja) 

TO SEM JAZ – KASANDRA 
Sem Kasandra in stara sem 10 let. Doma sem v 
Kerinovem Grmu. Obiskujem osnovno šolo Leskovec pri 
Krškem. Sem lepa punca in imam lepe temno rdeče lase. 
V naši družini je 6 članov: mami Ljuba, oče Darinko, 
sestra Darinka, brata Matej in Jasmin ter jaz.  
Rada se igram s prijateljicami. Moja najboljša prijateljica 
je Laura. Zaupam ji skoraj vse stvari o sebi.  
Najraje na svetu gledam nadaljevanko Rebelde. V njej mi 
je najbolj všeč Mia, ker je lepa in nosi dobre obleke. 
Zaradi nadaljevanke znam že malo špansko. 
Konec tedna sem preživela v Kranju na osnovni šoli 
Franceta Prešerna. Imela sem se lepo. V soboto smo 
slikali na majice. Na svojo majico sem odtisnila obe roki 
in napisala besedo srce v romščini in v slovenščini. 

Domen in Žan



Če bi na šoli vašega otroka organizirali 
romski tabor, bi dovolili svojemu otroku, 
da se ga udeleži? 
* Da. Mislim, da bi se tam znašel in bi se kaj 
novega naučil. Videl bi, kako se Romi 
zabavajo in kako oni preživljajo prosti čas. 
* Bi, seveda bi. 
* Bi. No, ker je za več dni, potem ga ne bi, 
ne. Ker je teh taborov toliko preveč in vsaka 
stvar stane, bi se odločila za kakšen drug 
tabor. 
* Pustil bi ga. To se mi zdi taka dobra 
preizkušnja. 
* Ja, ker bi se naučil sprejemati tudi druge 
ljudi. 

Ali veste, v kakšnih razmerah živijo Romi? 
* Zelo dobro vem. Živim zelo blizu naselja Žabjek v Novem 
mestu. Tam so tudi druga romska naselja, ampak v Žabjeku je 
najslabše. Nekateri sicer živijo že v hišah, urejenih in lepih, 
drugi pa še vedno pod polivinilom, zelo revno.  
* Približno vem, da v revščini, a v resnici ne vem. 
* Približno. Videla sem na televiziji. 
* Videla sem le po televiziji. 

Pogovor z ravnateljem OŠ Franceta Prešerna, Kranj – 
Alešem Žitnikom (Eva in Živa) 

Kratko, jedrnato, ekonomično 
Ali ste imeli pomisleke, da se na vaši šoli organizira 
romski tabor? 
Ne. 

Ali so resnične govorice, da imate romske korenine? 
Da. 
Se tega sramujete? 
Ne. 
Kdaj ste izvedeli, da imate romske korenine? 
Že ko sem bil zelo mlad. Moja prababica je bila 
Romkinja. 
Kaj vas je pritegnilo, da ste potovali v Romunijo? 
Dežele nisem poznal. O Romuniji sem vedel le grde 
stvari, a ko sem bil tam, sem videl, da tam živijo  
prijazni ljudje. 
Poznate kak romski praznik? 
Ne.  
Vas je strah Romov? 
Ne.  

Sprehodili smo se po mestu in nekaj mimoidočim zastavili 5 vprašanj. (Metka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj menite o našem taboru? 
* Zdi se mi zelo dobrodošlo, saj se bodo tako Romi bolje vklopili v 
naš način življenja in bo njihovo življenje sčasoma boljše. 
* Super ideja, saj se boste skupaj družili. 
* To je čisto vaša stvar. Zveni zanimivo – kot nova preizkušnja. 
* Mislim, da je zanimivo. 
* Zelo pohvalno. Kaj vam najprej pride na 

misel ob besedi Rom? 
* Zdaj se najprej spomnim 
na Strojane, drugače pa na 
glasbo in ples. 
* Da je cigan. 
* Veliko otrok, glasba in 
romski ples.  

Koga bi raje imeli za soseda – homoseksualca ali Roma? 
* Zdaj ste me pa našli. Romi, če so zelo kultivirani, so v redu. Če pa se ne bi znali 
držati reda in tako naprej, bi se težko odločila. Morala bi videti in spoznati te ljudi. 
* Čisto vseeno je, koga – ni važno, kakšen je, važno je, ali je dober človek.   
* Roma. 
* Nikogar, ker ne maram drugačnih ljudi. 

KAJ SMO SE NAUČILI O ROMSKI KULTURI?

Niso vsi Romi 
Strojanovi. 

Ljudje so 
večinoma 
drugačni, 
kot o njih 
govorijo po 
televiziji. 

Tudi če živijo drugačnih 
razmerah, so najstniki, kot smo 
mi. Nekateri so tudi malce 
nesramni, ampak saj smo mi 
tudi. So pač ljudje. 

Z Romi se 
dobro 
razumem, 
saj so zelo 
prijateljski. 

Romi dobro 
plešejo romske 
trebušne plese. 

Vsa dekleta so imela dolge lase. 



Oven 
Malo boste za luno, a 
vedite, da boste doma 
vedno našli podporo v 
vsem. Ozrite se okoli 

sebe, saj okoli vas hodi 
veliko deklet/dečkov, ki 

se zanimajo za vas. 
 

Bik 
Velikokrat boste bolehali 
v postelji. Tudi v šoli se 

bo treba potruditi, če 
želite dober uspeh. Do 

sorodnikov bodite 
prijaznejši, saj vam 

hočejo le dobro. 
 

Dvojčka 
V ljubezni vam ni 

pomoči – žal ste v na tem 
področju polomija! Pa ne 

bodite tako leni, da se 
čisto nič ne učite in vas 

ne zanimajo ocene! 
Zdravje vas ne bo izdalo 

v nobenem trenutku. 
 

Rak 
Doma se počutite veliko 
bolje kot v šoli, a tudi v 

šoli vam ne gre slabo. Ta 
mesec vam bo vesolje 
naklonjeno, saj boste 

imeli srečo in dobre 
rezultate povsod. 

 
Lev 

Če že imate fanta ali 
punco, boste z njo ali njim 
zelo srečni, če ga ali je pa 

še nimate, pa se bodo 
stvari spremenile. Doma 

in v šoli se ne boste 
počutili tako domače kot 

pri vašem fantu ali 
dekletu. Zdravje vam v ne 

bo naklonjeno in zaradi 
tega boste velikokrat 
obležali v postelji. 

 
Devica 

Ljubezen vam v tem 
mesecu žal ne bo 

naklonjena. Fant ali dekle, 
ki ga ali jo imate najraje, 

bo daleč stran. Doma 
boste strašno prijazni do 
staršev, zato se boste tudi 
bolje počutili. V šoli vam 
bo šlo nenavadno dobro – 

le tako naprej! Tudi 
zdravje vam bo 

naklonjeno! 
 

Tehtnica 
S svojim najboljšim 
prijateljem se boste 

sprli, a kmalu se bosta 
pobotala. Zdelo se vam 

bo, da vas doma nihče ne 
razume, toda potrpite, to 
obdobje bo kmalu mimo. 
V šoli bo vse po starem, 
kar vam je všeč. Zdravje 

vas ne bo izdalo, čeprav si 
boste včasih to zaželeli! A 
ne pozabite, zdravje je vaš 

največji zaklad. 
 

Škorpijon 
V ljubezni boste morali 

malo potrpeti, saj dekleta 
ali fanta, ki vam je všeč, 

ne gre siliti. Bodite 
potrpežljivi! Doma bodo 
postali bolj prijazni, saj 

vam želijo povedati veliko 
novico. V šoli vam bo šlo 
odlično – le tako naprej! 

 
Strelec 

Ne bojte se, če vas kdo 
osvaja. Tudi če se do 

drugih vede čudaško, bo 
do vas zelo razumevajoč. 
Doma se boste počutili 

zelo dobro, a jim ni treba 
zaupati, da vas nekdo 

osvaja – razpoloženje se 
lahko namreč hitro 

spremeni! V šoli bodo 

ocene zelo raznovrstne. 
 

Kozorog 
V ljubezni se vam ne bo 

zgodilo prav nič 
posebnega. Čeprav vam 

gredo zelo na živce 
pripovedovanja o fantih in 

dekletih, se potrudite in 
jim prisluhnite. Doma 

vam bodo šli zelo na živce 
tudi starši, ker se vtikajo 

prav v vse. 
 

Vodnar 
Obetajo se vam nore 
pustolovščine. Bodite 

odprti za probleme 
drugih. V šoli vam ne bo 

šlo tako kot ponavadi. 
Zdravje bo ves čas nihalo, 

zato imejte v žepih ves 
čas žepne robčke. 

 
Ribi 

Malo manj se vtikajte v 
osebne zadeve prijateljev. 

Doma se počutite zelo 
dobro, toda odnosi se 
bodo spremenili, če vi 
zanje ne boste naredili 
nič. Malo se je treba 

potruditi! 
 

Ko je počil lonec … 
In je bilo praktično vsega konec, je Katja zbrala vtise mladih udeležencev tabora. Pogovarjala se je s petimi vrstniki, ki so 
se vsi strinjali, da so se imeli super fajn! Zelo dobro so se razumeli, bilo je zabavno in zanimivo. Še posebej so izpostavili 
možnost navezovanja novih stikov in spoznavanja svojih vrstnikov. Všeč jim je bilo, da so slišali romsko glasbo, plesali, 
poslikali majice in se družili z drugimi otroki. Nekateri so sicer težko zaspali in nekoliko pogrešali mehko domačo 
posteljo, a vendar je bila izkušnja dobrodošel preizkus poguma in utrjenosti. Učenci so vzpostavili nova prijateljstva, 
dobro so se razumeli in se zabavali, čeprav so se jim njihovi vrstniki iz Prekmurja in Krškega na trenutke zdeli zadržani.

***Časopis so ustvarile Samanta, Eva B., Eva Ž., Lucija, Živa, Marina, Kasandra, Urška, Kaja, Nastja, Metka, Daliborka, Maja, Katja, 
Dunja, Simona in Kristina ob prijazni pomoč vseh ostalih udeležencev in mimobežnikov!*** 

 
HOROSKOP 

Odločila sem se, da bom na romskem taboru za časopis pripravila horoskop. Uporabila sem 
podatke, ki sem jih dobila od drugih udeležencev. Povprašala sem jih, kako bi ocenili: zdravje, 
domače odnose, šolo in ljubezen. To je bilo moje izhodišče, drugo pa naj ostane ovito v skrivnost. 
(Živa) 


