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TEMELJNE PODLAGE

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007). 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 

in šole (2012). 

Kodeks medkulturnega dialoga za izobraževalce 

odraslih (2010).

Predlog programa dela z otroki priseljenci za 

področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja (2018).



ZAKONSKE PODLAGE

Pravilnik o normativih in 

standardih za izvajanje 

izobraževalnih programov in 

vzgojnega programa na 

področju srednjega šolstva 

Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in 

izobraževanja 

Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v 

osnovni šoli 

Zakon o gimnazijah

Zakon o začasni zaščiti 

razseljenih oseb

Zakon o tujcih

Zakon o mednarodni zaščiti

Uredba o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic osebam z 

mednarodno zaščito 

Uredba o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic prosilcem 

za mednarodno zaščito

Pravilnik o tečaju slovenščine 

v srednjih šolah



Sistemska ureditev izobraževanja 
otrok priseljencev





Razpisi, sofinancirani iz evropskih strukturnih 
skladov: 

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko 

sobivanja (2013-2015)

Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega 

tujega jezika (2014-2015)

Vključevanje otrok migrantov v vzgojo in izobraževanje 

(2008-2011) 

Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih 
delavcev (2016-2021)



Dvostopenjski model vključevanja otrok 
prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z 

mednarodno zaščito



Ukrepi MIZŠ 
• priprava priporočil za šole in vzpostavitev 

posebne spletne strani 

(http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljen
cev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/) 

• pripravljen in sprejet je izobraževalni program 

Opismenjevanje v slovenščini za odrasle 

govorce drugih jezikov (z dodatkom za 

mladoletnike- prosilce za mednarodno zaščito),  

stare od 15-18 let, ki omogoča ustreznejšo 

vključitev v program osnovne šole za odrasle

• Gradiva za učenje in poučevanje slovenščine; 

http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-

beguncev.

• Razpis »Krepitev socialnih in državljanskih 

kompetenc strokovnih delavcev« -

opolnomočenje strokovnih delavcev za 

uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov 

in študentov priseljencev ter otrok večinske 

kulture.

• sprejeta sta dokumenta Oblike in vsebine 

strokovnega dela z mladoletniki brez 

spremstva v dijaškem domu ter Protokol in 

postopkovnik bivanja mladoletnikov brez 

spremstva v dijaških domovih.

• sprejet je P R A V I L N I K o preizkusu znanja 

za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil 
o izobrazbi .

• Medresorska delovna skupina, ki jo vodijo 

predstavniki MNZ in katere člani so tudi 

predstavniki MIZŠ.

• priprava predloga programa dela z otroki 

priseljencev, ki vsebuje tudi utemeljeno 

priporočeno število ur učenja slovenščine za 

otroka priseljenca, in sicer za področje 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih in srednješolskega izobraževanja

http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/
http://www.zrss.si/objava/vkljucevanje-otrok-beguncev


• MIZŠ aktivno sodeluje pri nameščanju mladoletnikov brez spremstva v dijaške domove v sodelovanju z MNZ in MDDSZ

• MIZŠ  aktivno sodeluje na različnih posvetih 

in konferencah  na mednarodni ravni

• sprejeta je Uredba o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic osebam z mednarodno 

zaščito 

• sprejeta je Uredba o načinih in pogojih za 

zagotavljanje pravic prosilcem za 

mednarodno zaščito

• Pravilnik o tečaju slovenščine v srednjih 

šolah (1.9.2018)

• prednostna tema za sofinanciranje 

programov profesionalnega usposabljanja: 

usposabljanje vzgojiteljev/učiteljev, ki v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih poučujejo 

slovenski jezik otroke/učence/dijake 

priseljencev



Hvala!



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


