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IZVLEČEK
Jezikovna in ekonomska integracija odraslih priseljencev na območju Dolenjske, Bele
krajine in Posavja
Magistrsko delo obravnava jezikovno in ekonomsko integracijo odraslih priseljencev na
območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V teoretičnem delu predstavlja trende
priseljevanja in statistiko zaposlovanja priseljencev na omenjenem območju. Razpravlja o
pomenu izobraževanja v procesu integracije in o možnostih učenja slovenskega jezika. V
empiričnem delu predstavlja ponudbo in organizacijo različnih vrst tečajev slovenščine kot
drugega jezika, ki jih izvajajo izbrane ustanove. Na podlagi pričevanj udeležencev tečajev
ugotavlja pomen tečajev za integracijo v slovensko družbo. Na podlagi pričevanj delodajalcev
pa prikazuje situacijo zaposlovanja priseljencev v dveh novomeških podjetjih in pomembnost
znanja jezika za dela, ki jih tam opravljajo.
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jezika
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ABSTRACT
Linguistic and Economic Integration of Adult Immigrants in the Regions of Dolenjska,
Bela krajina, and Posavje
This Master's thesis deals with the linguistic and economic integration of adult immigrants in
the regions of Dolenjska, Bela Krajina, and Posavje. The theoretical part of the thesis presents
the immigration trends and the immigrant employment statistics in said regions. It discusses
the importance of education in the process of integration and the possibilities for learning the
Slovene language. The empirical part talks about the supply and organization of different
types of Slovene as a second language courses within particular institutions. Based on the
statements of various course attendees, the thesis strives to establish the importance of courses
for integration into Slovenian society. Based on the statements of various employers, the
thesis also presents the immigrant employment conditions in two different companies in Novo
mesto, while establishing the importance of language proficiency for work performance.

KEYWORDS
integration, linguistic integration, economic integration, adult immigrants, employment of
immigrants, learning Slovene as a second language, supply of Slovene as a second language
courses
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I. UVOD

Z osamosvojitvijo Slovenije, vključevanjem v Evropsko unijo, širjenjem meja ter
priseljevanjem ljudi se je povečevala raznolikost narodov in kultur, vedno novi migracijski
procesi pa nas vsakodnevno soočajo z vse večjimi izzivi, ki jih ta raznolikost prinaša. Vse več
ljudi potrebuje dejavno jezikovno zmožnost v slovenščini kot drugem oz. tujem jeziku. Po
osamosvojitvi leta 1991, ko je slovenščina postala uradni jezik Republike Slovenije, se je
zaradi večje mednarodne prepoznavnosti, samostojne države, predvsem pa zaradi zahteve po
znanju slovenščine kot pogoju za pridobitev državljanstva in za opravljanje določenih
poklicev področje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika začelo močno krepiti (Stabej
2004: 8). Tako pred kot po osamosvojitvi pa je bila in je še vedno Slovenija migracijsko
povezana predvsem z državami, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije, iz katerih se
po večini priseljujejo ekonomski migranti in njihove družine, ki si našo državo izberejo za
življenje in delo (Dolenc 2007: 97). Ob prihodu v novo okolje si morajo zagotoviti pogoje za
bivanje, od katerih najbolj izstopata učenje jezika in zaposlitev, ki sta večkrat precej
povezana. Jezikovna integracija je lahko namreč ključ do bolj uspešne ekonomske integracije.
Obe vrsti integracij pa sta odvisni od izobraževanja in usposabljanja priseljencev.
Izobraževanja in usposabljanja omogočajo hitrejše in učinkovitejše vključevanje v novo
okolje. S tem namenom se za priseljence organizirajo tečaji slovenščine kot drugega jezika ter
različni tečaji in programi vključevanja in usposabljanja za življenje in delo v Sloveniji.
V magistrskem delu bomo analizirali ponudbo jezikovnega izobraževanja oz. učenja
slovenščine na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, in sicer se bomo osredotočili na
ponudbo tečajev slovenščine kot drugega jezika. Učenje, znanje in predvsem raba jezika
imajo veliko vlogo pri uspešnem vključevanju priseljencev v slovensko družbo. Znanje jezika
priseljencem namreč olajša socialno in ekonomsko integracijo, saj pripomore k uspešnejšemu
vstopu na trg dela. Proučevali bomo povezavo med učenjem, znanjem in rabo slovenskega
jezika med priseljenci in njihovo ekonomsko integracijo. Na podlagi pričevanj udeležencev
tečajev bomo ugotavljali pomen udeležbe na jezikovnih tečajih za njihovo integracijo v
slovensko družbo. Ugotavljali bomo tudi, kakšne so možnosti priseljencev za zaposlitev pri
večjih delodajalcih na tem območju ter v kolikšni meri znanje jezika vpliva na opravljanje teh
del.
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II. TEORETIČNI DEL
1 PRISELJENCI IN NJIHOVA INTEGRACIJA
1.1 PRISELJENCI NA OBMOČJU SLOVENIJE

Na območju Slovenije so se zaradi različnih migracijskih tokov skozi zgodovino pojavljale
številne etnične skupnosti. Zadnje spreminjanje meja v začetku devetdesetih let je z
nastankom samostojne države pustilo pestro zbirko pripadnikov neslovenskih etničnih skupin,
živečih v Sloveniji. Te lahko razvrstimo na zgodovinske narodne manjšine (italijanska,
madžarska in romska) oz. na avtohtone narodne skupnosti in na nove narodne skupnosti, med
katere v veliki večini štejemo pripadnike nekdanje skupne jugoslovanske države (Komac
2007: 1). Ti so se na naše območje priseljevali že v času skupne države, najbolj pa od sredine
šestdesetih let prejšnjega stoletja, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Hiter razvoj
industrije je po drugi svetovni vojni izčrpal največji delež delovne sile s podeželja, kar se je
zgodilo tudi na našem območju (Medica idr. 2010: 41). V obdobju pred osamosvojitvijo se je
v Slovenijo iz drugih jugoslovanskih držav priseljevalo brezposelno ruralno prebivalstvo,
priseljevanje pa je spodbujalo tudi iskanje delovne sile za delo v večjih industrijskih in
gospodarskih podjetjih. Pojavljalo se je tudi sekundarno priseljevanje zakoncev oz. družinskih
članov. Za obdobje pred drugo svetovno vojno in takoj po njej pa je bilo značilno predvsem
priseljevanje Slovencev po rodu. Po osamosvojitvi si je zaradi poostrene zakonodaje na novo
priseljeno prebivalstvo moralo urediti status priseljencev z administrativno urejenim
bivališčem, potekala je legalizacija prebivanja tistih, ki so v Sloveniji že živeli, vendar
njihovo prebivanje ni bilo administrativno urejeno. Pojavljati so se začeli številčno šibkejši
novi selitveni tokovi, začasno priseljevanje tujcev za potrebe dela po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo, pojav beguncev, ilegalnih migrantov in iskalci azila kot tip ilegalnih
migrantov (Dolenc 2007: 97, 98).
Begunci oz. prisilni priseljenci, kot jih z namenom poudarka, da so ti ljudje v migracijo
prisiljeni, poimenuje Vrečer (2007), so v Slovenijo v največjem številu prihajali iz držav na
ozemlju bivše Jugoslavije. Ob prvem uradnem štetju prebivalstva septembra 1993 je bilo v
Sloveniji 31.000 beguncev iz Bosne in Hrvaške, ki so si za zatočišče izbrali Slovenijo zaradi
njene geografske bližine, kulturne podobnosti ter tudi zaradi razumevanja jezika. Po vojnah so
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nekateri ostali v Sloveniji, drugi, večinoma intelektualci, so se razselili po gospodarsko bolj
razvitih državah, nekateri pa so se vrnili v svojo domovino (Vrečer 2007: 9, 10).
Tudi v zadnjih letih se tako Slovenija kot celotna Evropa soočata z množičnim prihodom
beguncev, ki iz svojih domov bežijo pred vojnami, saj je njihovo življenje in življenje
njihovih otrok ogroženo. Poleg beguncev pa je povišan tudi delež ekonomskih migrantov, ki
svoje domove zapuščajo z željo po boljšem življenju oz. boljšem socialno-ekonomskem
statusu. Zato lahko rečemo, da gre za mešane migracijske tokove beguncev in ekonomskih
migrantov (Kdo so ljudje, ki prihajajo, Vlada RS). Močni migracijski tokovi so posledica
slabega gospodarskega stanja in revščine držav v podsaharski Afriki, brezvladja v Libiji,
krepitve vojne v Siriji ter slabe varnostne situacije v regiji in preobremenjenosti sosednjih
držav z vedno večjim številom beguncev. Ker te države ne morejo zagotoviti zatočišča tako
velikemu številu ljudi, se ti odločajo za tvegano pot proti Evropi. V Slovenijo v veliki večini
prihajajo begunci iz Sirije, iz Iraka in Afganistana, nekaj pa tudi iz Eritreje in Somalije.
Zaradi svoje lege je Slovenija izpostavljena migracijskim tokovom beguncev in migrantov, ki
pa si je načeloma ne izbirajo za ciljno državo, temveč je zanje le območje prehoda, iz katerega
nadaljujejo pot v ostale, gospodarsko razvitejše evropske države (prav tam).
Migranti, ki prihajajo iz »tretjih« držav, v Sloveniji vedno pogosteje zaprosijo za dovoljenja
za namene bivanja, dela in izobraževanja, saj morajo že ob samem vstopu v državo pridobiti
vizum. Z vstopom v Evropsko unijo, vzpostavitvijo skupnega trga, spodbujanjem
gospodarske rasti in konkurenčnosti se sicer meje med Slovenijo in ostalimi državami znotraj
Evropske unije vedno bolj brišejo, po drugi strani pa se pojavljajo potrebe po nadzoru
priseljevanja tujcev, ki prihajajo iz »tretjih« držav (torej iz vseh ostalih držav razen držav
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (Norveške, Islandije in Lihtenštajna) in
Švicarske konfederacije) (Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije). EU pri
priseljevanju iz tretjih držav izvaja torej stopnjevano »politiko zapiranja«, predvsem pa
usmerja tokove migracij z ozirom na potrebe trgov delovne sile posameznih članic (Verlič
Christensen 2000: 1117).
Na migracijo znotraj Evropske unije ali pa vanjo vpliva kombinacija političnih, socialnih in
gospodarskih dejavnikov v migrantovi državi izvora (dejavniki odbijanja – to so lahko
revščina, lakota, epidemije, naravne katastrofe, politična nestabilnost, vojne) ali v ciljni državi
(dejavniki privlačevanja – to so lahko predstave o naprednem gospodarstvu, različnih
možnostih, politična stabilnost, varnost in mir) (Repič 2006: 39). Relativna gospodarska
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blaginja in politična stabilnost Evropske unije sta imeli skozi zgodovino velik učinek na
priseljevanje (Statistika migracij in migrantskega prebivalstva, Eurostat). Mednarodno
migracijo je mogoče uporabiti kot orodje za reševanje specifičnih primanjkljajev na trgu dela,
prav tako pa tudi, zaradi trenda staranja v mnogih državah znotraj EU, za reševanje
demografskih problemov, ki pestijo različne države EU (prav tam).
Migracija v Slovenijo je koristna zaradi enakih razlogov, poleg teh pa tudi zato, ker uravnava
selitveni prirast, ki je v povprečju sicer večkrat negativen – na letni ravni se namreč več ljudi
odseli kot priseli. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je leta 2014 v
Slovenijo priselilo 13.846 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 14.336. V primerjavi z
letom 2013 je bilo število priselitev za 0,2 % nižje, število odselitev pa za 7,1 % višje.
Selitveni prirast je bil prvič po letu 2010 znova negativen, znašal je –490 oseb (Selitveno
gibanje, Slovenija, 2014, SURS). Leta 2015 pa je bil selitveni prirast pozitiven, saj se je v
Slovenijo priselilo 507 več ljudi, kot se jih je odselilo. Priselilo se je 15.420 prebivalcev,
odselilo pa 14.913 (Demografski dogodki, Slovenija, 2015, SURS). Tudi leta 2016 je bil
selitveni prirast pozitiven, saj se je v Slovenijo priselilo 16.623 prebivalcev, iz države pa se
jih je odselilo 15.572 (Selitveno gibanje, Slovenija, 2016, SURS).
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Graf 1: Selitvena gibanja, Slovenija, 2013–2016
Vir: SURS.

Trenutno velja, da je selitveni prirast tujih državljanov pozitiven, selitveni prirast državljanov
Slovenije pa negativen, kar pomeni, da se državljani Slovenije odseljujejo v večji meri kot tuji
državljani. To dejstvo lahko povežemo s trendom bega možganov oz. odseljevanja visoko
usposobljenega kadra, kar za državo pošiljateljico predstavlja izgubo zaradi izgubljenega
vlaganja v izobraževanje, visokih davčnih stroškov in motenj v delovanju trga dela. Še toliko
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bolj to velja za majhne države, ki svojo konkurenčnost vse bolj gradijo prav na podlagi novih
znanj (Moljk 2011: 3).
Med priseljenci pa še vedno očitno izstopa število državljanov bivših jugoslovanskih republik.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2016 je v Sloveniji živelo
107.766 tujcev, od tega jih je bilo 82.337 iz z držav z območja nekdanje Jugoslavije, 17.597 iz
ostalih držav Evropske unije in 7.832 iz drugih držav (Tujci po skupinah državljanstva,
kohezijski regiji, Slovenija, letno, SURS). Največji delež prvih je bilo iz Bosne in
Hercegovine (47.726), sledili so jim priseljenci s Kosova (13.556), iz Makedonije (10.422), iz
Srbije (9.839), s Hrvaške (8.900), najmanj pa jih je bilo iz Črne Gore (794) (Prebivalstvo po
državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno, SURS).

Tujci z območja nekdanje Jugoslavije

Bosna in Hercegovina
Kosovo
Makedonija
Srbija
Hrvaška
Črna Gora

Graf 2: Tujci z območja nekdanje Jugoslavije, 2016
Vir: Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno, SURS.

1.1.1 PRISELJENCI NA OBMOČJU JUGOVZHODNE IN POSAVSKE REGIJE

Tako kot na celotnem slovenskem območju tudi na našem raziskovalnem območju med
priseljenci prevladujejo državljani nekdanje Jugoslavije. Po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije za leto 2016 je na območju jugovzhodne in posavske regije med 218.366
prebivalci živelo 9.670 tujcev, od tega kar 7.372 iz nekdanje Jugoslavije, 1.986 iz držav
Evropske unije in 312 iz drugih držav (Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije,
Slovenija, letno, SURS).
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Graf 3: Priseljenci na območju jugovzhodne in posavske regije
Vir: Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS.

JUGOVZHODNA REGIJA
Od skupno 218.366 prebivalcev jugovzhodne in posavske regije je leta 2016 na območju
jugovzhodne regije med 142.672 prebivalci živelo 5.735 (2,6 %) tujcev, od tega 4.438 (77,4
%) iz nekdanje Jugoslavije, 1.087 (19 %) iz držav Evropske unije in 210 (3,6 %) iz drugih
držav. Od leta 2011 pa do 2016 je opazno naraščanje števila tujcev (Tujci po skupinah
državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS).
2. ½
leta:

VSI
PREBIVALCI

TUJCI
f

f(%)

NEKDANJA
JUGOSLAVIJA

EVROPSKA
UNIJA

DRUGE
DRŽAVE

PRISELJENI
IZ TUJINE

2011

142.554

5.182

3,6

4.722

258

202

811

2012

142.749

5.217

3,6

4.760

263

194

729

2013

142.605

5.230

3,7

4.782

236

212

662

2014

142.237

5.356

3,8

4.145

998

213

694

2015

142.356

5.483

3,9

4.202

1.068

213

754

2016

142.672

5.735

4

4.438

1.087

210

ni podatka

Tabela 1: Prebivalstvo v jugovzhodni regiji
Vir: Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS.
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Graf 4: Prebivalstvo v jugovzhodni regiji
Vir: Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS.

Število priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije z leti sicer upada, z izjemo leta 2015, ko se
je število začelo spet zviševati. Opazen je tudi velik porast števila priseljenih iz Evropske
unije, še posebno v letu 2014, ko jih je v jugovzhodni regiji živelo kar 762 (76 %) več kot v
letu prej. Razlog upadu priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije in porastu števila
priseljenih iz Evropske unije gre pripisati vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, 1. julija 2013.
Državljani Hrvaške so v skupino priseljencev iz nekdanje Jugoslavije torej šteti do leta 2013,
dalje pa v skupino priseljencev iz Evropske unije. Priseljencev iz drugih držav je manj, število
le-teh je stalno, saj se giblje okoli 200 prebivalcev.
POSAVSKA REGIJA
Tudi na območju posavske regije je število tujcev od leta 2011 pa do 2016 precej naraslo (za
skoraj tisoč prebivalcev). Leta 2016 je med 75.694 prebivalci živelo 3.935 tujcev (5,2 %), od
tega 2.934 (74,6 %) iz nekdanje Jugoslavije, 899 (22,8 %) iz držav Evropske unije in 102 (2,6
%) iz drugih držav (Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno).
2. ½
leta:

VSI
PREBIVALCI

TUJCI
f

f (%)

NEKDANJA
JUGOSLAVIJA

EVROPSKA
UNIJA

DRUGE
DRŽAVE

PRISELJEN
I IZ TUJINE

2011

70.086

2.967

4,2

2.678

181

108

402

2012

70.215

3.024

4,3

2.732

192

100

500

2013

70.244

3.352

4,8

3.049

194

109

425

2014

69.994

3.512

5

2.585

833

94

388

2015

75.727

3.678

4,9

2.703

873

102

474

2016

75.694

3.935

5,2

2.934

899

102

ni podatka

Tabela 2: Prebivalstvo v posavski regiji
Vir: Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS.
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Graf 5: Prebivalstvo v posavski regiji
Vir: Tujci po skupinah državljanstva, statistične regije, Slovenija, letno, SURS.

Število priseljencev iz nekdanje Jugoslavije je v letih 2011–2016 naraščalo in upadalo, še
vseeno pa jih je med priseljenci največ. Opazen je tudi močen prirast števila priseljencev iz
Evropske unije – število le-teh je, tako kot v jugovzhodni regiji predvsem zaradi vstopa
Hrvaške v Evropsko unijo, vidno naraslo leta 2014, ko jih je na tem območju živelo kar 639
(76,7 %) več kot leta 2013. Posledično se je leta 2014 število priseljencev iz držav nekdanje
Jugoslavije znižalo. Priseljencev iz drugih držav je manj, število le-teh pa se giblje okoli 100
prebivalcev.
Opazna je torej zelo močna migracijska povezanost z državljani bivših jugoslovanskih
republik, prav tako pa tudi naraščajoča povezanost z državljani ostalih držav Evropske unije.
Prevladujoča povezanost s prvimi je glede na sorodnost jezikov, bližino, podobnosti v kulturi
in nekdanje bivanje v skupni državi pravzaprav pričakovana. Razlog k temu je tudi lega
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki se razprostirajo na jugovzhodnem delu države, to je
območja, preko katerega potekajo številne pomembne mednarodne poti in meja z Republiko
Hrvaško (skozi posavsko regijo poteka avtocesta Ljubljana–Zagreb), ki je kot najjužnejša
meja dobra povezava tako z Evropsko unijo kot tudi z državami južno od nas (Gospodarska
zbornica Dolenjske in Bele krajine). Vsi ti dejavniki imajo velik vpliv na odločanje o
prostovoljni selitvi, saj olajšajo migracijo, prav tako pa olajšajo tudi vključevanje v novo
okolje in družbo.
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1.2 ZAKONODAJA, KI UREJA BIVANJE PRISELJENCEV V SLOVENIJI

Zaradi zagotavljanja učinkovite vključitve migrantov v večinsko družbo in zagotavljanja
varnosti tako priseljenega kot domačega prebivalstva pa morajo biti migracije med državami
pravno urejene in nadzorovane.
USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Bivanje priseljencev v Sloveniji je delno urejeno že z Ustavo RS. Le-ta v svojem 61. členu
določa, da ima vsakdo pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni
skupnosti ter da goji in izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo (Ur. l. RS, št.
33/91). Ustava v svojem 14. členu določa enakost pred zakonom in zagotavlja enake
človekove pravice in temeljne svoboščine vsem, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
rojstvo, izobrazbo itd. (prav tam).
ZAKON O TUJCIH
Osnovni zakon, ki določa zadeve, ki se nanašajo na priseljevanje in bivanje v Sloveniji, je
Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 45/14). Po tem Zakonu naj bi bil tujec v Sloveniji vsakdo, ki
nima državljanstva Republike Slovenije.
Zakon določa pogoje vstopanja v Republiko Slovenijo in zapustitev le-te, prebivanje tujcev v
Sloveniji, pogoje za izdajo dovoljenj za bivanje, postopek za izdajo enotnih dovoljenj za
bivanje in delo itd. V svojem desetem poglavju, Vključevanje tujcev, pa opredeljuje
omogočanje in spodbujanje vključevanja tujcev v slovensko družbo. Zagotavlja pogoje za
vključitev v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje vseh tujcev, ki imajo dovoljenje za
prebivanje v Sloveniji. Določa, da jim državni in drugi organi ter organizacije zagotavljajo
zaščito pred diskriminacijo ter, da je Ministrstvo za notranje zadeve pristojno za zagotavljanje
informacij, ki so tujcem za uspešno vključevanje nujno potrebne. Poseben poudarek pa daje
spodbujanju hitrejšega vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, torej državljanom tretjih
držav. V svojem 106. členu Zakon (Ur. l. RS, št. 45/14) določa, da so tujci, ki niso državljani
EU, upravičeni do programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, do programov medsebojnega poznavanja in
razumevanja s slovenskimi državljani in do informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v
slovensko družbo. V drugem odstavku 106. člena določa tudi pogoje, pod katerimi so tujci, ki
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niso državljani EU, upravičeni do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika
in spoznavanja slovenske družbe.
Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki
niso državljani Evropske unije
Na podlagi četrtega odstavka istega člena Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 45/14) izdaja Vlada
Republike Slovenije uredbo, ki je nadomestila Uredbo o integraciji tujcev (Uradni list RS, št.
65/08 in 86/10) in določa načine ter obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju
tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS. V svojem 2.
členu (Ur. l. RS, št. 45/14) določa, da se lahko programa učenja slovenskega jezika in
seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturno in ustavno ureditvijo izvajata ločeno ali pa sta
vsebinsko združena v sklopu enega programa, za način izvedbe teh programov pa je, po tem
členu, pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Uredba v nadaljevanju določa tudi vsebino
teh programov, upravičence do teh programov, način njihovega financiranja in izbiro
izvajalcev. V 10. členu (Ur. l. RS, št. 45/14) določa, da je Ministrstvo za notranje zadeve
pristojno tudi za zagotavljanje programov za spodbujanje medsebojnega poznavanja in
razumevanja med državljani tretjih držav in slovenskimi državljani. V svojem 11. členu (Ur. l.
RS, št. 45/14) pa Uredba določa, da Ministrstvo izvaja programe informiranja v zvezi z
vključevanjem v slovensko družbo, in sicer tako, da uporabne informacije za tujce posreduje
državnim organom in nevladnim organizacijam v obliki priročnikov, brošur ali pa v
elektronski obliki in poskrbi za njihovo dostopnost državljanom tretjih držav.
Resolucija o migracijski politiki
V svojem 5. členu Zakon o tujcih določa sprejetje Resolucije o migracijski politiki, s katero se
določa gospodarske, socialne in druge ukrepe, ki jih Republika Slovenija sprejema na
področju migracij. V skladu z Resolucijo lahko vlada vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko izda tujcem v tekočem letu (Ur.
l. RS, št. 45/14).
Z namenom spodbujanja integracije priseljencev in njenega nadzora morajo torej države
oblikovati svoje imigracijske in imigrantske politike. Imigracijske politike so tiste, s katerimi
država nadzira in določa priseljevanje na njeno ozemlje (Doomernik 1998 v Bešter 2007a:
113). Imigrantske politike pa so tiste, s katerimi države urejajo odnose med večinsko družbo
in priseljenci, postavljajo okvire za vključevanje priseljencev v novo okolje in usmerjajo
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prilagajanje večinske družbe. Obstajajo različni tipi oz. modeli teh politik, med katere štejemo
tudi integracijski model (Bešter 2007a: 113).
Integracijski model imigrantske politike izhaja iz opredelitve integracije kot večsmernega
procesa, ki zahteva prilagajanje tako priseljencev kot tudi večinske družbe. Temelji na
medkulturnem pristopu, ki dopušča ohranjanje različnih kulturnih in etničnih identitet,
poudarek pa daje kulturni raznolikosti družbe kot celote in večplastnosti kulturnih identitet
posameznikov v tej družbi (Bešter 2007a: 115). Slovenska integracijska politika temelji torej
na Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije (sprejel Državni zbor leta 1999),
katere načela so enakopravnost, svoboda in vzajemno sodelovanje. Integracijska politika
priseljencem tako omogoča »/…/ enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem
ohranjanju njihove kulturne identitete« (Bešter 2007a: 119). To pa potrjuje tudi leta 2002
sprejeta Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, skoraj enaka prvi, dodaja pa
ukrep aktivnega preprečevanja diskriminacije, ksenofobije in rasizma (prav tam). Začrtala je
multikulturni model slovenske integracijske politike, ki torej priseljencem omogoča
enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem ohranjanju njihove kulturne
identitete (Medica in Lukič 2011: 73). Z Resolucijo so jim torej, tako kot z Ustavo,
zagotovljene pravice do svobodnega izražanja svoje etnične pripadnosti, kulture in uporabe
maternega jezika.
ZAKON O DRŽAVLJANSTVU
Naslednji zakon, ki določa zadeve na področju bivanja priseljencev v Sloveniji, je Zakon o
državljanstvu, ki je v veljavo vstopil 25. junija 1991 in določa pogoje, pod katerimi lahko
priseljenci in njihovi potomci pridobijo slovensko državljanstvo (Bešter 2007a: 122). V 5.
točki 10. člena Zakon navaja pogoj pridobitve državljanstva z naturalizacijo, ki je, da prosilec
»obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o
uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni« (Ur. l. RS, št. 24/07). Kot
zapiše Ferbežar (2012: 33) se glede na pogoje pridobitve državljanstva zdi, da so se
pripravljalci zakona jezikovnega določila lotili s premislekom in skušali vsaj deloma
upoštevati vsakdanje sporazumevalne potrebe državljanov. Poleg znanja jezika pa morajo biti
za pridobitev državljanstva izpolnjeni tudi drugi pogoji, med katerimi je tudi, da mora oseba,
ki prosi za naturalizacijo, imeti »/…/ zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora
preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost« (Ur. l. RS, št. 24/07). To načeloma
torej pomeni, da mora imeti oseba neko vrsto zaposlitve, ki prinaša zadosten dohodek.
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ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV
Zadeve glede zaposlovanja tujcev določa Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev (Ur. l., št. 47/15). Pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Sloveniji se
razlikujejo glede na to, ali tujec prihaja iz države Evropske unije ali pa iz tretje države. Prvim
je torej omogočen prost pretok, kar pomeni, da so državljani drugih držav članic in njihovi
ožji družinski člani na slovenskem trgu izenačeni s slovenskimi državljani ter se lahko
zaposlijo in samozaposlijo brez delovnih dovoljenj (Prost pretok delavcev in storitev v EU,
MDDSZ).
Državljani tretjih držav pa za delo potrebujejo sklenjeno delovno dovoljenje. S prvim
septembrom 2015 se na podlagi Zakona (Ur. l., št. 47/15) izdaja enotno dovoljenje za
prebivanje in za delo v Sloveniji. Enotno dovoljenje namreč tujcem iz tretjih držav omogoča
vstop v Slovenijo, bivanje ter zaposlitev in delo, s čimer jim je omogočen enostavnejši
postopek urejanja vse dokumentacije na enem mestu – na upravni enoti. Tujci iz tretjih držav,
ki so prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo dveh ločenih
dovoljenj, kot je bilo to potrebno nekoč. Enotno dovoljenje namreč združuje dovoljenje za
prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na Zavodu
za zaposlovanje. Delovna dovoljenja, ki jih izdajajo na Zavodu za zaposlovanje, pa so še
vedno potrebna za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni, za zaposlitev državljanov Bosne in
Hercegovine na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine (od 1.
marca 2013) in tudi za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih njihovega
zakonitega bivanja v Sloveniji v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU (Zaposlovanje
in delo tujcev, ZRSZ). Zaposlovanje državljanov Hrvaške v Sloveniji ureja Zakon o
podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih
družinskih članov (Uradni list RS, 46/2015), ki velja od 1. 7. 2015 do 30. 6.
2018 (Zaposlovanje hrvaških državljanov, ZRSZ).
Zakon (Ur. l., št. 47/15) v svojem 41. členu določa tudi letno kvoto izdanih delovnih
dovoljenj, s katero omeji število tujcev glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela.
Poleg kvote pa lahko določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev, kadar je to
utemeljeno s stanjem in predvidenimi gibanji na trgu dela.
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1.3 INTEGRACIJA PRISELJENCEV

Pri prihodu priseljencev v novo okolje pride do stika več kultur, ki zahteva različne oblike
integracije. Na podlagi slovenske integracijske politike je dolžnost države, da vsem
priseljencem ponudi možnosti za vključitev oz. jim ponudi slovenstvo kot njihovo življenjsko
izbiro (Komac 2007: 3). Obenem pa jim dopušča ohranitev izvorne identitete, s katero
spoznavajo in se vključujejo v novo domovino, v čemer se kaže razlika med integracijo in
asimilacijo, ki od priseljencev zahteva prilagoditev oz. prevzem večinske kulture in odpoved
njihovi lastni (Bešter 2007a: 111).
Termin integracija se torej uporablja za procese vključevanja priseljencev v novo družbeno
okolje. Nanaša se na družbene in kulturne procese vključevanja v sociokulturni sistem države
sprejema, in sicer tako, da lahko priseljenci prakticirajo kulturo države izvora v javni sferi
(Vrečer 2007: 35). Po definiciji, ki jo je že leta 1952 podal Ekonomski in socialni svet
Organizacije združenih narodov, gre za »/…/ postopen proces, v katerem novi naseljenci
postanejo aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah
nove domovine« (Bešter 2007a: 107). Gre za medsebojno spoznavanje, razumevanje, učenje –
torej za dvosmerni proces prilagajanja tako priseljencev kot tudi večinske družbe. Priseljenci
ob tem sprejmejo norme in pravila nove družbe, torej se v večinsko družbo aklimatizirajo in
adaptirajo, ta pa naj bi se z odprtjem institucij prilagodila novi situaciji in tako priseljencem
omogočila enake možnosti za sodelovanje v njih, kot jih ima domače prebivalstvo (prav tam:
108). Poudarjena je torej dvosmernost procesa, saj se ne prilagajajo le priseljenci, temveč se s
sprejemanjem priseljencev prilagajajo tudi nosilci kultur znotraj držav sprejema (Vrečer 2007:
35). Pennix (2004 v Bešter 2007a: 108) pa ob tem opozarja, da partnerja v integracijskem
procesu nimata enake teže oz. vpliva – večinska družba je namreč bolj odločujočega pomena
za potek in končni rezultat procesa.
Skozi življenje se posameznik vključuje v različna socialna in kulturna okolja, zato se mora
tem novim oblikam venomer prilagajati (Brečko 1998: 63). Tako se mora tudi priseljenec
novemu okolju prilagoditi in se vanj integrirati. Integracija se začne takoj, ko se priseljenec
priseli v novo okolje, traja pa lahko več let. Za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb si
mora najprej poiskati bivalni prostor, delo, predvsem pa se mora naučiti jezika okolja, v
katerem si bo ustvaril novo življenje. Integrirati se mora torej na različnih področjih, zato
lahko govorimo o različnih dimenzijah integracije, med katerimi Bešter (2007a: 109–112)
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našteva pravno, poselitveno in bivanjsko integracijo, socialno-ekonomsko, integracijo na
področju izobraževanja, kulturno integracijo, politično, družbeno in identifikacijsko
integracijo.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na kulturno in socialno-ekonomsko integracijo. Kot
zapiše Bešter (2007a: 111), kulturna integracija pokriva široko področje – jezik, vero,
vrednote do kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Cilj kulturne integracije je kulturni
pluralizem in ne odpovedovanje lastni kulturi. Proces kulturne integracije bi lahko opisali kot
proces kulturne adaptacije, pri kateri ob srečanju dveh kultur posameznik še naprej ohranja in
razvija svojo izvorno kulturo, hkrati pa absorbira elemente nove (Peter Klinar 1986 v Bešter
2007a: 111). Socialno-ekonomska integracija pa se nanaša na položaj priseljencev na trgu
dela in v sistemu državne blaginje. Bešter (2007a: 110) jo opredeli kot stanje, v katerem imajo
različne skupine prebivalstva (ne glede na njihovo versko, etnično ali kulturno pripadnost)
enake možnosti in dosegajo približno enake rezultate na področju zaposlovanja, dohodkov in
socialno-ekonomskega statusa.
K zagotavljanju enakih možnosti priseljencev teži tudi Slovenska integracijska politika, saj
jim s svojimi določbami olajšuje proces integracije, vendar pa se priseljenci glede na izvorno
državo v določeni meri vseeno razlikujejo glede na možnosti, ki jih imajo v okolju, v katerega
so se priselili. Kot zapišeta Medvešek in Bešter (2010: 7), so razlike med pravnim položajem
priseljencev, ki so državljani tretjih držav, in priseljencev, ki so državljani držav članic
Evropske unije, znatne. Le-te ponazorita z opisom piramide, ki označuje količino pravic in v
najožji del katere postavita pravice državljanov tretjih držav. Razlike med pravicami je opaziti
tudi s pregledom že omenjene zakonodaje, ki ureja bivanje in zaposlovanje priseljencev v
Sloveniji. Priseljencem iz ostalih članic Evropske unije je z Zakonom o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l., št. 47/15) omogočen prost pretok na slovenskem trgu
dela, saj so izenačeni s slovenskimi državljani, medtem ko priseljenci iz tretjih držav za vstop
na trg dela in tudi že za samo bivanje v Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za delo in
bivanje. Državljani ostalih članic Evropske unije imajo tako boljše možnosti za hitro in
učinkovito integracijo, saj jim za bivanje v Sloveniji zadostuje že veljavni osebni dokument in
izražanje namena bivanja. V primerjavi s priseljenci iz tretjih držav imajo tako zagotovljeno
večjo svobodo gibanja. Proces integracije je, kot zapišeta Bešter in Medvešek (2010: 8),
zaradi različnih pravnih statusov priseljencev iz različnih držav zaznamovan z različnimi
izzivi, zato so priseljenci iz tretjih držav s tega vidika v primerjavi z drugimi precej bolj
ranljivi. Kot smo že omenili, država državljanom tretjih držav zato namenja posebno
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pozornost, in sicer s 106. členom Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 45/14), v katerem daje
poudarek na spodbujanju hitrejšega vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, še
natančneje pa v Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja pomoči pri vključevanju tujcev, ki
niso državljani Evropske unije, s katero jim zagotavlja programe pomoči pri vključevanju v
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 70/12).
Integracija torej ni za vse enaka. Poleg naštetih pravnih razlogov integracijo onemogoča tudi
večinska družba, ki novih ljudi ni pripravljena sprejeti. Kot zapišeta Medica in Lukič (2011:
21), je jasno, da imajo državljani Evropske unije vse bolj odklonilen odnos do priseljencev, in
sicer predvsem zaradi strahu pred spremembo njihovega lastnega socialnega in ekonomskega
položaja v družbi, zaradi občutkov ogroženosti lastne varnosti in strahu pred tujim,
drugačnim. Nastrojenost proti tujim migrantom spodbujajo še nejasno oblikovane migracijske
politike in nadzori nad priseljevanjem, ki povečujejo število nedokumentiranih migracij, prav
tako pa tudi politika in mediji, ki migrante Evropejcem predstavljajo kot grožnjo, kot ljudi, ki
odvzemajo delovna mesta, povečujejo kriminal in ogrožajo njihovo kulturo (Brücker v
Medica in Lukič 2011: 21). Za vsem tem se skriva predpostavka, da je zaradi migrantov
prebivalstvo ekonomsko na slabšem. O ekonomskih učinkih migracij je bila opravljena vrsta
študij, ki pa negativnega vpliva migrantov na ekonomijo ne potrjujejo, kažejo pa, da tuji
delavci ne vplivajo na plače domačinov oz. je ta vpliv tako majhen, da ga lahko zanemarimo.
Obstajajo pa seveda izjeme. Del študij namreč kaže, da ima zaposlovanje tujcev večji
negativni učinek na plače domačih delavcev z nižjo izobrazbo, in sicer v državah, kamor se
zatekajo migranti z nizko stopnjo izobrazbe, med katere sodi tudi Slovenija. Kot ugotavlja dr.
Janez Malačič z Ekonomske fakultete v Ljubljani, v »Slovenijo prihajajo predvsem mlajši,
slabše izobraženi moški, delajo v razvitejših slovenskih regijah in pretežno v sekundarnih
dejavnostih, še posebej v gradbeništvu« (Ekonomski učinki migracij: Neupravičen strah pred
migranti, Dnevnik).

1.3.1 EKONOMSKA INTEGRACIJA

Aktivnost na trgu dela, torej uspešna ekonomska integracija oz. zaposlitev je med
najpomembnejšimi integracijskimi dejavniki in je temelj ekonomske varnosti. Ker omogoča
socialno integracijo, je bistvenega pomena že na samem začetku integracijskega procesa, torej
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ob prihodu priseljenca v novo okolje (Bešter v Komac 2007b: 222). Kot zapišeta Rudiger in
Spencer (2003 v Bešter 2007b: 220) je ekonomski status glavni indikator integracije
priseljencev, prav tako pa tudi indikator enakosti in kohezije, vendar, se pravice za
zaposlovanje in delo med priseljenci in večinskim prebivalstvom bistveno razlikujejo.
Pri zaposlovanju v Evropski uniji veljajo pravila prednostne hierarhije: prednost imajo
državljani, sledijo pa jim državljani drugih članic EU. Države članice želijo med nacionalnimi
okolji omogočiti prost pretok delovne sile, zato za notranje migracije veljajo milejši pogoji
kot za zunanje. Kot smo že omenili, je dovolj le izražanje namena bivanja oz. le najava
(osebna izjava, brez najemne ali lastniške pogodbe o stanovanju) stalnega bivališča,
partnerska zveza, poroka, dokazila o možnosti preživljanja ali dokazilo o začasni zaposlitvi ali
vpis v izobraževalno ustanovo (Verlič Christensen 2000: 1122, 1123). Zadnji v hierarhiji pa
so državljani tretjih držav, ki morajo tako za bivanje kot za delo najprej pridobiti dovoljenja,
poleg tega pa je njihovo zaposlovanje podrejeno potrebam trga dela – spodbuja se le, ko na
trgu dela ni ustreznega kadra znotraj večinske družbe, ki bi opravljal določeno delo. Večkrat
je razlog ta, da ljudje tega dela niso pripravljeni opravljati, saj gre za nižje plačana dela in
dela, ki v družbi ne predstavljajo ugleda (Zavod RS za zaposlovanje). Migranti v državah EU
tako največkrat zadovoljujejo potrebe po delavcih na nekvalificiranih in težavnih fizičnih
delih, v ekonomijah s tradicionalno slabšimi pogoji dela, v nižje plačljivih sektorjih in na
nekvalificiranih delovnih mestih (Pajnik 2010: 13). Na tržišču veljajo za poceni delovno silo
(Medica 2010: 39).
Glede na demografska gibanja so migracije v Evropski uniji bistvene za zagotavljanje delovne
sile in zmanjševanje naraščajočega nesorazmerja med upokojenim in aktivnim prebivalstvom.
Delovne migracije tako unija uravnava glede na lastne potrebe, s čimer pa jih tudi omejuje
(Sancton 2000 v Bešter 2003: 83).

1.3.1.1 Zaposlovanje priseljencev v Sloveniji

Tudi v Sloveniji so zaradi negativnih demografskih trendov in strukturnih potreb dela nujni
pozitivni neto migracijski tokovi, saj le-ti omogočajo demografsko in gospodarsko
reprodukcijo države. Srečujemo se namreč s pomanjkanjem aktivnega prebivalstva, saj se
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veča število ostarelih in manjša število zaposlenih. Migracije država torej potrebuje, da lahko
preživi kot ekonomska, socialna in politična entiteta (Kovač 2003: 74).
Interes države je, da vsem svojim prebivalcem zagotovi možnosti za čim hitrejšo in
učinkovito ekonomsko integracijo, tako večinski družbi kot priseljencem, pri čemer pa izstopa
dejstvo, da je položaj priseljencev na socialno-ekonomskem področju precej slabši od
povprečja v državi (Bešter 2007b: 220). Temu se pogosto pridružuje že omenjen odklonilen
odnos domačega prebivalstva do priseljevanja in tujih priseljencev, ki ga je mogoče povezati
z visokimi stopnjami brezposelnosti in mnenji, da bi priseljenci lahko postali ekonomsko
breme ali ogrožali politično ter družbenoekonomsko stabilnost (Resolucija o imigracijski
politiki Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 40/99). Pripadniki priseljenske manjšine
imajo tako majhne možnosti, da bi se zaposlili v poklicih, ki so rezervirani za domače
delavce, ter na odgovornih in vodilnih delovnih položajih. Večinoma se zaposlujejo v delovno
intenzivnih panogah gospodarstva (gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, skladiščenje,
gostinstvo itd.).
Glede na podatke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o izdanih in veljavnih enotnih
delovnih dovoljenih lahko sklepamo, koliko tujcev je pri nas trenutno zaposlenih. Podatki
kažejo, da se število izdanih delovnih dovoljenj vsako leto zmanjšuje. Podatki za leto 2017 (v
času pisanja, marca 2017) kažejo, da je bilo izdanih 1.218 delovnih dovoljenj, kar z
dovoljenji, ki so bila izdana v letih prej, nanese 16.815 veljavnih delovnih dovoljenj
(Zaposlovanje tujcev, ZRSZ). Veljavnost enotnih delovnih dovoljenj je omejena, in sicer se
prvo izda za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne dlje od enega leta. Kasneje pa se
lahko podaljša (Publikacije, Informacije za tujce).

DELOVNA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DOVOLJENJA
IZDANA

27.010

20.519

21.033

17.457

14.811

7.033

1.218

VELJAVNA

34.266

32.734

27.124

22.853

22.805

16.993

16.815

Tabela 3: Izdana in veljavna delovna dovoljenja, 2011–2017
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.
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Graf 6: Izdana in veljavna delovna dovoljenja, 2011–2017
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.

Največji delež priseljencev, ki v Sloveniji zaprosi za delovno dovoljenje, so delavci iz bivših
jugoslovanskih držav, in sicer jih je največ iz Bosne in Hercegovine, saj je stopnja
brezposelnosti tam največja (Medica in Lukič 2011: 70). Delavcev iz ostalih držav pa je
bistveno manj.
Izkušnje iz leta 2010 kažejo, da so bili med priseljenci manj izobraženi, nekvalificirani
delavci, ki jim primanjkuje osnovnih funkcionalnih znanj. Po podatkih Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje za leto 2010 je bila večina priseljencev brez poklicne in strokovne
izobrazbe, kar je pomenilo, da so delo v Sloveniji iskali manj izobraženi priseljenci (od
73.962 priseljencev jih kar 29.684 (40 %) ni imelo dokončane osnovne šole (ZIP 2011: 7). Že
leta 2011 pa, kot kažejo podatki Zavoda za mesec december, se je stopnja izobrazbe
priseljencev z veljavnim delovnim dovoljenjem dvignila, saj so prevladovali tisti, ki so imeli
dokončano poklicno srednjo šolo, in sicer 15.039 (44 %) od skupno 34.226 priseljencev.
Enako velja za vsa nadaljnja leta, vključno s podatki iz leta 2017 (Zaposlovanje tujcev,
ZRSZ).

1.3.1.1.1 Zaposlovanje priseljencev na območju jugovzhodne in posavske regije

V nadaljevanju bo prikazana situacija zaposlovanja priseljencev v dveh statističnih regijah – v
jugovzhodni regiji, in sicer na Dolenjskem in v Beli krajini, ter v posavski regiji. Podatke smo
pridobivali na spletnih straneh Statističnega urada RS in straneh območnih enot Zavoda RS za
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zaposlovanje, in sicer smo za celotno jugovzhodno regijo upoštevali podatke območne enote
ZRSZ Novo mesto, za celotno posavsko regijo pa podatke območne enote ZRSZ Sevnica.
JUGOVZHODNA REGIJA
Jugovzhodna regija je po površini največja slovenska regija, ki povezuje štiri pokrajine:
Dolenjsko, Belo krajino, Kočevje in Suho krajino.
V tej statistični regiji je v letu 2015 živelo 7 % prebivalcev Slovenije, in sicer 142.356 ljudi.
Stopnja brezposelnosti (13,0 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (12,3 %), v primerjavi z
letom 2014 pa se je znižala, za 0,1 odstotne točke. Jugovzhodna Slovenija je bila v 2015
regija z mesečno neto plačo, ki je bila višja od slovenskega povprečja; znašala je 1.023 € neto.
Četrtina delovno aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je
odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo. Bruto domači proizvod na prebivalca
je bil tretji najvišji v Sloveniji (17.941 €), industrija pa je prispevala največji delež k
regionalni bruto dodani vrednosti (53 %) (Jugovzhodna Slovenija, SURS).
LETO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

PREBIVALCI
142.554
142.749
142.605
142.237
142.356
142.672

AKTIVNI
65.939
65.695
64.947
65.263
66.138
66.379

ZAPOSLENI
58.588
57.404
55.678
55.478
57.220
57.656

BREZPOSELNI
7.351
8.291
9.269
9.785
8.918
8.723

Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleni in brezposelni v jugovzhodni regiji
Vir: Trg dela v številkah, ZRSZ.
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Graf 7: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleni in brezposelni v jugovzhodni regiji
Vir: Trg dela v številkah, ZRSZ.

Na podlagi števila izdanih in veljavnih dovoljenj za delo tujcem je razvidno, koliko tujcev je
bilo v posameznih letih zaposlenih v jugovzhodni regiji.
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LETO

VSI TUJCI

IZDANA

5.182
5.217
5.230
5.356
5.483
5.735

2011
2012
2013
2014
2015
2016

VELJAVNA (december)

727
442
432
281
354
400

1.214
938
475
239
379
530

Tabela 5: Delovna dovoljenja v jugovzhodni regiji
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.
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Graf 8: Delovna dovoljenja v jugovzhodni regiji
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.

Podatki iz grafa kažejo, da je od leta 2011 pa do 2014 število izdanih delovnih dovoljenj na
leto padalo, z letom 2015 pa se je število začelo višati. Glede na število izdanih delovnih
dovoljenj in število brezposelnih je vidno, da izdajanje delovnih dovoljenj tujcem ne vpliva na
povišanje števila brezposelnih, kot bi lahko to sicer sprva sklepali. Število brezposelnih je
namreč od leta 2011 do 2014 naraščalo, ko je hkrati število izdanih delovnih dovoljenj tujcev
padalo. Zasedanje delovnih mest s strani tujcev tako domače prebivalstvo ne more povezovati
z brezposelnostjo in mnenji, da so tujci ekonomsko breme in da odžirajo delovna mesta.

Dolenjska in Bela krajina
V nadaljevanju se bomo osredotočili na del jugovzhodne regije, in sicer na Dolenjsko in Belo
krajino, ki je območje, preko katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne
poti. Meji na Republiko Hrvaško in je hkrati tudi najjužnejša meja Evropske unije. Je v
središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja in
omogoča dobro prometno povezanost regije tako z Evropsko unijo kot z državami južno od
nas (Hrvaška, BiH, Srbija ...) (Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine).
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Z namenom boljšega pregleda statistke bomo podatke razdelili glede na pomembna središča v
regiji oz. glede na občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika. Najprej si poglejmo
število prebivalcev glede na občino v letih 2010–2016.
OBČINA
Novo mesto
Trebnje
Črnomelj
Metlika

2010
36.182
14.641
14.728
8.424

2011
36.245
14.624
14.750
8.414

2012
36.395
12.119
14.689
8.386

2013
36.320
12.076
14.659
8.394

2014
36.205
12.068
14.586
8.395

2015
36.344
12.213
14.523
8.395

2016
36.480
12.438
14.400
8.354

Tabela 6: Število prebivalcev glede na občino (Dolenjska, Bela krajina)
Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno, SURS.
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Graf 9: Število prebivalcev glede na občino (Dolenjska, Bela krajina)
Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno, SURS.

Največ prebivalcev je v Mestni občini Novo mesto, ki je tudi središče Dolenjske regije, in v
Občini Črnomelj, ki je središče Bele krajine. Število prebivalcev je bilo v teh letih pretežno
stalno, le v Občini Trebnje je opazen upad števila na prehodu iz leta 2011 v 2012, in sicer za
kar 2.505 prebivalcev, kar je bila posledica ustanovitve Občine Mirna, ki je nastala z
odcepitvijo 22 naselij iz Občine Trebnje.
Sedaj pa si poglejmo še število priseljenih iz tujine v istem časovnem obdobju in v istih
občinah. Poleg števila navajamo še delež vseh prebivalcev v posamezni občini, ki so ga
predstavljali priseljenci.
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OBČINA
Novo mesto
Trebnje
Črnomelj
Metlika

2010
f
f(%)
358
1
137
0,9
73
0,5
66
0,8

2011
f
f(%)
252
0,7
92
0,6
89
0,6
98
1,2

2012
f
f(%)
207
0,6
86
0,7
87
0,6
54
0,6

2013
f
f(%)
228
0,6
76
0,6
77
0,5
49
0,6

2014
f
f(%)
194
0,5
82
0,7
85
0,6
56
0,7

2015
f
266
77
61
44

f(%)
0,7
0,6
0,4
0,5

Tabela 7: Število in delež priseljenih iz tujine glede na občino (Dolenjska, Bela krajina)
Vir: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, Slovenija, letno, SURS.
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Graf 10: Število priseljenih iz tujine glede na občino (Dolenjska, Bela krajina)
Vir: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, Slovenija, letno, SURS.

Iz tabele in grafa je razvidno, da število na novo priseljenih iz tujine od leta 2010 do 2015 v
vseh štirih občinah upada. Najvišje število priseljenih je opaziti v občini Novo mesto, ki je
tudi središče in najbolj gospodarsko razvito območje te regije, kar, lahko sklepamo, je tudi
razlog priseljevanja tujcev v večjem številu.
V nadaljevanju si bomo pogledali statistiko registrirano brezposelnih in število izdanih
delovnih dovoljenj tujcem. Podatke smo po predhodno poslani prošnji pridobili od Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje.
OBČINA
Novo mesto
Trebnje
Metlika
Črnomelj

2010
1.150
671
575
912

2011
1.817
549
617
1.146

2012
2.060
668
661
1.413

2013
2.134
694
669
1.483

2014
1.883
591
638
1.482

2015
1.814
565
660
1.438

2016
1.507
517
548
1.080

Feb 2017
1.483
502
516
989

Tabela 8: Registrirano brezposelni glede na občino, zadnji dan v decembru posameznega leta (Dolenjska, Bela
krajina)
Vir: ZRSZ.
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Graf 11: Registrirano brezposelni glede na občino, zadnji dan v decembru (Dolenjska, Bela krajina)
Vir: ZRSZ.

Število registrirano brezposelnih je v Mestni občini Novo mesto od leta 2010 do 2013
naraščalo, v naslednjih letih pa je opazen upad. V občinah Trebnje in Metlika se upad in
porast neenakomerno izmenjujeta, vendar ne gre za velike razlike v številu. Najbolj opazen je
porast števila registrirano brezposelnih v občini Črnomelj med letoma 2011 in 2012, ko se je
število brezposelnih zvišalo za 267. Le-to je bila posledica finančne in gospodarske krize na
poslovanje podjetij in s tem povezanimi odpuščanji (Ugodnosti vlaganja v Pokolpje,
Podjetniški portal Bele krajine).

OBČINA
Novo mesto
Trebnje
Metlika
Črnomelj

2010
768
203
174
126

2011
346
115
132
134

2012
179
69
117
77

2013
141
46
170
75

2014
120
49
88
24

2015
165
57
102
30

2016
195
39
106
70

Feb 2017
28
10
17
19

Tabela 9: Število izdanih delovnih dovoljenj tujcem glede na občino (Dolenjska in Bela krajina)
Vir: ZRSZ.
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Graf 12: Število izdanih delovnih dovoljenj tujcem glede na občino (Dolenjska in Bela krajina)
Vir: ZRSZ.

Na podlagi podatkov je razvidno, da število izdanih delovnih dovoljenj tujcem v vseh štirih
občinah v povprečju upada (kar se sklada s podatki, ki smo jih navedli za celotno
jugovzhodno regijo). Drastičen upad je viden v Občini Novo mesto, saj se je iz leta 2010 v
leto 2011 število izdanih delovnih dovoljenj znižalo za kar 422. To bi lahko povezali z
naraščajočo gospodarsko krizo in propadanjem podjetij, večinoma gradbenih. Nekoliko višati
pa se je število izdanih delovnih dovoljenj začelo leta 2015, čeprav ni vidnih bistvenih
preskokov – največji dvig števila je opazen v Črnomlju, ko je bilo leta 2016 izdanih 40
delovnih dovoljenj več kot leta 2015. Občina je v letu 2016 aktivno spodbujala pospeševanje
razvoja gospodarstva v obliki nepovratne finančne pomoči gospodarskim družbam in
socialnim podjetjem, zato bi bilo moč povišanja izdanih delovnih dovoljenj povezati s tem
dejstvom (Razpis: pospeševanje razvoja gospodarstva v Črnomlju, Mladi podjetnik).
Glede na število izdanih delovnih dovoljenj in število brezposelnih je vidno, da povišanje
števila izdanih delovnih dovoljenj tujcem na vpliva na povišanje števila brezposelnih.
Problem brezposelnosti domačega prebivalstva tako ne more biti zasedanje delovnih mest s
strani tujcev.
Območje jugovzhodne Slovenije je ena izmed najbolj uspešnih in razvitih slovenskih regij. K
razvoju regije v največji meri prispeva industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka
industrija, gradbeništvo, zdravstvo, elektro in elektronska industrija, proizvodnja kovinskih
konstrukcij itd.), saj ustvari polovico bruto dodane vrednosti v regiji (Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele krajine). Večino zaslug za uspešnost in razvitost regije pa imajo velike

36

gospodarske družbe. Večina le-teh je iz Novega mesta in njegove okolice, zato ima Bela
krajina manjšo vlogo pri gospodarski uspešnosti. Na območju Dolenjske ima sedež 18 velikih
družb, od tega 11 v Mestni občini Novo mesto, v Beli krajini pa 4 družbe. Med največja
podjetja na Dolenjskem sodita farmacevtsko podjetje Krka, d. d., Novo mesto in tovarna
avtomobilov Revoz, d. d. Večja podjetja v regiji so še: Trimo, d. d., Trebnje, Adria Mobil, d.
o. o., Novo mesto, Danfoss Compressors, d. o. o., Begrad, d. d. in Iskra kondenzatorji, d. d.
(Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine). Regija se torej ponaša z bogato
industrijsko tradicijo in močnimi, večjimi industrijskimi podjetji, ki so nosilci razvoja regije,
med katerimi so tudi primeri uspešnih tujih investicij, na primer Revoz d. d. in URSA
Slovenija d. o. o. (Kobe 2013: 7).
V letu 2015 so velike družbe zaposlovale skoraj polovico (45 %) delavcev z Dolenjske in iz
Bele krajine, konec leta pa so razpolagale z 68,8 % vrednosti vseh sredstev družb območja.
Vloga velikih družb na Dolenjskem in v Beli krajini je večja kot vloga velikih družb na ravni
Slovenije (Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine). V svojem diplomskem delu
Maksimovič (2010: 29) namreč ugotavlja, da je gospodarstvo regije preveč odvisno od velikih
podjetij in je zato premalo fleksibilno. Glavno nevarnost za gospodarstvo regije tako
predstavlja prav njena največja prednost, saj je gospodarstvo v preveliki meri odvisno od
kovinske in farmacevtske industrije. Propad ene od teh panog bi namreč povzročil veliko
gospodarsko in družbeno škodo.

POSAVSKA REGIJA
Posavje je majhna toda geografsko zaključena celota. Leži na vzhodnem delu osrednje
Slovenije, v dolini Save in Krke. Obsega 6 občin – Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na
Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji. Poznana je
po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi (Gospodarska zbornica
Slovenije).
V posavski statistični regiji je v 2015 živelo 3 % prebivalcev Slovenije, in sicer 75.727 ljudi.
Tega leta se je število prebivalcev v tej regiji povečalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je
znašal –0,6, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa 1,7. Stopnja registrirane brezposelnosti v
tej regiji (13,6 %) je bila višja od povprečja v Sloveniji (12,3 %). Skoraj tretjina delovno
aktivnih prebivalcev te regije je v 2015 delala v drugih regijah. Bruto domači proizvod je na
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prebivalca te regije znašal 15.614 EUR. Skoraj polovica regionalne bruto dodane vrednosti je
bila ustvarjena v industriji, kar je bil drugi največji delež med vsemi regijami
(Spodnjeposavska regija, SURS).
LETO

VSI PREBIVALCI
70.086
70.215
70.244
69.994
75.727
75.694

2011
2012
2013
2014
2015
2016

AKTIVNI
32.190
31.925
31.578
31.614
34.426
34.552

ZAPOSLENI
27.887
27.359
26.613
26.521
29.374
29.679

BREZPOSELNI
4.303
4.566
4.965
5.093
5.052
4.873

Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleni in brezposelni v posavski regiji
Vir: Trg dela v številkah, ZRSZ.
80.000
70.000
60.000

50.000

Vsi prebivalci

40.000

Aktivni

30.000

Zaposleni

20.000

Brezposelni

10.000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Graf 13: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleni in brezposelni v posavski regiji
Vir: Trg dela v številkah, ZRSZ.

Na podlagi števila izdanih in veljavnih dovoljenj za delo tujcem je razvidno, koliko tujcev je
bilo v posameznih letih zaposlenih v posavski regiji.

LETO
2011
2012
2013
2014
2015
2016

VSI TUJCI
2.967
3.024
3.352
3.512
3.678
3.935

IZDANA DELOVNA
DOVOLJENJA
1240
936
888
790
845
428

VELJAVNA DELOVNA
DOVOLJENJA (meseca decembra)
731
607
410
262
331
289

Tabela 11: Delovna dovoljenja v posavski regiji
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.

38

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Vsi tujci
Izdana delovna dovoljenja
Veljavna delovna dovoljenja
(dec.)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Graf 14: Delovna dovoljenja v posavski regiji
Vir: Zaposlovanje tujcev, ZRSZ.

Iz tabele je razvidno, da je od leta 2011 pa do 2014 število izdanih delovnih dovoljenj na leto,
tako kot v jugovzhodni regiji, padalo, z letom 2015 pa se je število zvišalo. Leta 2016 se je
število izdanih delovnih dovoljenj zopet znižalo. Glede na število izdanih delovnih dovoljenj
in število brezposelnih je vidno, da le-to, prav tako kot v jugovzhodni regiji, ne vpliva na
povišanje števila brezposelnih.

Občine Krško, Brežice in Sevnica
Z namenom podrobnejše predstave statističnih podatkov za posavsko regijo si bomo pogledali
ločene podatke za občine Krško, Brežice in Sevnica.
OBČINA
Krško
Brežice
Sevnica

2010
25.838
24.302
17.631

2011
25.761
24.354
17.560

2012
25.986
24.301
17.512

2013
26.049
24.311
17.470

2014
25.833
24.230
17.504

2015
25.835
24.225
17.544

2016
25.948
24.216
17.483

Tabela12: Število prebivalcev glede na občino (Krško, Brežice, Sevnica)
Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno, SURS.
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Graf 15: Število prebivalcev glede na občino (Krško, Brežice, Sevnica)
Vir: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno, SURS.
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Občina Krško je največje urbano središče posavske regije. Število prebivalcev je v Krškem od
leta 2010 pa do 2013 naraščalo, z letom 2014 je nekoliko upadlo, v naslednjih letih pa je zopet
opazen rahel prirast. V občini Brežice je značilno neenakomerno naraščanje in upadanje
števila prebivalstva. Število prebivalcev občine Sevnica pa je v obdobju 2010–2013 upadalo,
z letom 2014 pa se je začelo rahlo zviševati.
Sedaj pa si poglejmo še število priseljenih iz tujine v istem časovnem obdobju in v istih
občinah. Poleg števila navajamo še delež vseh prebivalcev v posamezni občini, ki so ga
predstavljali priseljenci.

OBČINA

2010
f

Krško
Brežice
Sevnica

2011
f(%)

242
177
95

0,9
0,7
0,5

f

2012
f(%)

175
140
84

0,7
0,6
0,5

f

2013
f(%)

206
179
133

0,8
0,7
0,8

f

2014
f(%)

159
180
8

0,61
0,7
0,04

f

2015
f(%)

160
123
98

0,6
0,5
0,6

f
170
152
135

f(%)
0,7
0,6
0,8

Tabela 13: Število in delež priseljenih iz tujine glede na občino (Krško, Brežice, Sevnica)
Vir: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, Slovenija, letno, SURS.
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Graf 16: Število priseljenih iz tujine glede na občino (Krško, Brežice, Sevnica)
Vir: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, Slovenija, letno, SURS.

Iz tabele je razvidno, da je število na novo priseljenih tujcev iz tujine v občini Krško in občini
Brežice v obdobju od leta 2010 do leta 2015 upadlo, nasprotno pa je število le-teh v občini
Sevnica v istem obdobju naraslo.
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V nadaljevanju si bomo pogledali statistiko registrirano brezposelnih in število izdanih
delovnih dovoljenj tujcem. Podatke smo po predhodno poslani prošnji pridobili od Zavoda RS
za zaposlovanje.
OBČINA
Krško
Brežice
Sevnica

2010

2011

1.694
1.465
1.119

1.780
1.537
1.042

2012
2.065
1.588
1.124

2013
2.037
1.715
1.106

2014
1.928
1.615
997

2015

2016

1.905
1.564
916

1.702
1.431
781

Feb
2017
1.661
1.414
761

Tabela 14: Registrirano brezposelni glede na občino, zadnji dan v decembru posameznega leta (Krško, Brežice,
Sevnica)
Vir: ZRSZ.
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Graf 17: Registrirano brezposelni glede na občino, zadnji dan v decembru (Krško, Brežice, Sevnica)
Vir: ZRSZ.

Število registrirano brezposelnih je tako v občini Krško kot v občini Brežice od leta 2010 do
2013 naraščalo, v naslednjih letih pa je opazen upad. V občini Sevnica pa je v letih 2010 do
2013 število naraščalo in upadalo, od leta 2013 dalje pa je opazen precejšni upad.
OBČINA
Krško
Brežice
Sevnica

2010
931
295
448

2011
769
268
203

2012
586
262
98

2013
659
187
42

2014
503
234
53

2015

2016

523
274
48

276
134
18

Feb
2017
19
14
5

Tabela 15: Število izdanih delovnih dovoljenj tujcem glede na občino (Krško, Brežice Sevnica)
Vir: ZRSZ.
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Graf 18: Število izdanih delovnih dovoljenj tujcem glede na občino (Krško, Brežice Sevnica)
Vir: ZRSZ.

Na podlagi podatkov o številu izdanih delovnih dovoljenj tujcem je razvidno, da je le-to v
občini Krško od leta 2010 do leta 2012 upadalo, leta 2013 je opazno povišanje, z letom 2014
vred dalje pa je zopet opazen upad. V Brežicah je ravno tako v prvih letih viden upad števila
izdanih delovnih dovoljenj, z letom 2014 pa rahel dvig in z letom 2016 ponoven upad.
Podobno je v občini Sevnica število izdanih dovoljenj najprej upadalo (2010–2013), se nato
leta 2014 rahlo dvignilo in od leta 2015 dalje zopet upadalo.
Tudi tu se število izdanih delovnih dovoljenj ne sklada s številom registrirano brezposelnih,
saj je v obdobju naraščanja števila brezposelnih (2010–2013) število izdanih delovnih
dovoljenj upadalo. Iz tega lahko torej sklepamo, da tuja delovna sila ne odvzema dela
domačemu prebivalstvu, saj ne glede na upad števila izdanih delovnih dovoljenj tujcem
število registrirano brezposelnih še vedno narašča.
V Posavski regiji velja nadpovprečna kmetijska zastopanost, saj največji delež prebivalstva
živi na podeželju, kjer pa so ugodne danosti za razvoj kmetijstva, sadjarstva, vinogradništva,
gostinstva in turizma. Poleg tega pa je glede na slovenske razmere nadpovprečna tudi
usmerjenost v sekundarne dejavnosti, saj je močno razvita tudi industrija. Najpomembnejši
industrijski kraj je Krško s papirno, lesno, gradbeno, kovinskopredelovalno, elektrotehnično,
tekstilno in živilsko industrijo, sledi mu Sevnica s tekstilno, kovinsko, gradbeno, kemično in
lesno industrijo, v Brežicah pa so se razvili manjši obrati strojno-kovinske, pohištvene in
predelovalne industrije (O Posavju, Regionalna razvojna agencija Posavje). V sekundarnem
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sektorju ima v Posavju velik pomen energetika. Regija namreč letno proizvede kar cca. 38 %
celotnih potreb po električni energiji v Sloveniji. Pri tem ima največjo vlogo Nuklearna
elektrarna Krško, ki proizvede približno četrtino potreb električne energije v državi. Relativno
dobro razvit je tudi turizem, ki predvsem v občini Brežice predstavlja zelo pomembno
dejavnost, glavni nosilec pa so Terme Čatež (prav tam).

ZAPOSLOVANJE TUJCEV NA DOLENJSKEM, V BELI KRAJINI IN V POSAVJU
V nadaljevanju si bomo pogledali število delovno aktivnih tujcev glede na področje
dejavnosti v geografskem območju, ki je vključeno v raziskavo. Podatke iz Statističnega
registra delovno aktivnega prebivalstva – SRDAP smo po predhodno poslani prošnji preko
elektronske pošte pridobili od Statističnega urada Republike Slovenije. Osnovo tega registra
predstavljajo podatki, ki se zbirajo s prijavnimi obrazci v obvezna socialna zavarovanja Med
delovno aktivne tujce so vključeni vsi tujci, ne glede na to, ali imajo v Sloveniji prijavljeno
prebivališče ali ne. Ker gre za območje, ki je blizu meje s Hrvaško, lahko predvidevamo, da
so med tujci najbrž tudi dnevni migranti. Dnevnih migrantov s Hrvaške je v primerjavi s
številom dnevnih migrantov iz ostalih držav v celotni Sloveniji tudi največ (Tujci dnevni
migrantje iz sosednjih držav po spolu in državljanstvu, Slovenija, letno, SURS).
Podatki v nadaljevanju veljajo za obdobje 2010–2016, in sicer za vsako leto glede na stanje na
datum 31. 12.
OBČINA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Novo mesto

1.193

1.236

941

893

919

994

1.149

Trebnje

443

367

413

346

314

368

386

Metlika

499

481

456

436

433

457

449

Črnomelj

254

232

208

214

242

234

288

Krško

780

694

648

646

623

636

621

Sevnica

640

528

332

316

328

314

318

Brežice

379

405

416

409

418

454

450

Tabela 16: Število delovno aktivnih tujcev glede na občino
Vir: SURS.
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Graf 19: Število delovno aktivnih tujcev glede na občino
Vir: SURS.

REGIJA

2011
f

f(%)

2012
f

f(%)

2013
f

f(%)

2014
f

f(%)

2015
f

Jugovzhodna
2.316 3,5
2.018 3,1
1.889 2,9
1.908 2,9
2.053
regija
Posavska
1.627 5,1
1.396 4,4
1.371 4,3
1.369 4,3
1.404
regija
Tabela 17: Delež tujcev med aktivnim prebivalstvom v jugovzhodni in posavski regiji
Vir: SURS.

f(%)
3,1
4,1

2016
f
2.272

f(%)
3,4

1.389

4

Delež delovno aktivnih tujcev je v posavski regiji v obdobju 2010–2016 upadal, prav tako
tudi v jugovzhodni regiji, le da je leta 2015 število začelo naraščati.
Dejavnosti, v katerih se tujci zaposlujejo v največjem številu
Na podlagi podatkov, poslanih s Statističnega urada RS, bomo osvetlili glavne dejavnosti oz.
dejavnosti, v katerih se v posameznih občinah tujci zaposlujejo v največjem številu.
V Novem mestu je bila v vseh letih obdobja 2010–2016 dejavnost, v kateri je bilo zaposlenih
največ tujcev, gradbeništvo. Z leti število zaposlenih v tej dejavnosti sicer upada, vendar
ostaja prevladujoča dejavnost. Decembra 2010 je bilo v gradbeništvu zaposlenih 678 tujcev,
leta 2016 pa le 321. Upad števila zaposlenih v gradbeništvu je bil posledica propada velikega
števila gradbenih podjetij, recimo gradbenega podjetja Begrad. Naslednje dejavnosti, ki
prevladujejo, so še promet in skladiščenje, predelovalne dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (SURS).
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V Trebnjem je bilo v vseh letih tega obdobja največ tujcev zaposlenih v prometu in
skladiščenju, število le-teh pa je bilo razmeroma stalno in se je gibalo okoli 170 zaposlenih.
Tej dejavnosti sledi še gradbeništvo, predelovalne dejavnosti in druge raznovrstne poslovne
dejavnosti (SURS).
V Metliki je bilo v vseh letih največ tujcev zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, število leteh pa se je gibalo okoli 230 zaposlenih. Dejavnosti, ki sledita, sta še promet in skladiščenje
ter gradbeništvo (SURS).
V Črnomlju pa sta bili v obdobju 2010–2016 izmenjujoče prevladujoči dejavnosti dve, in
sicer gradbeništvo ter predelovalne dejavnosti. V obeh je bilo v letih, ko je posamezna
dejavnost prevladovala, zaposleno okoli 80 delavcev. Dejavnost, ki jima sledi, je še promet in
skladiščenje (SURS).
V Krškem je opazna močno prevladujoča dejavnost gradbeništvo, saj je število zaposlenih
tujcev v gradbeništvu precej večje v primerjavi s številom le-teh v drugih dejavnostih. V vseh
letih je število zaposlenih tujcev v gradbeništvu prevladovalo, vendar se je z leti nižalo – leta
2010 je bilo v gradbeništvu zaposlenih 447 tujcev, leta 2016 pa le 221. Dejavnosti, ki sledijo,
so predelovalne dejavnosti in, zaradi Jedrske elektrarne, tudi oskrba z električno energijo,
plinom in paro, poleg teh pa še promet in skladiščenje (SURS).
V Sevnici je bila od leta 2010 do 2014 dejavnost, v kateri se je zaposlovalo največ tujcev,
gradbeništvo. Število le-teh je sicer z leti upadalo; leta 2010 jih je bilo zaposlenih 454, leta
2014 pa le še 114. Tudi ta pojav je moč povezati s propadom gradbenih podjetij v času
gospodarske krize. Od leta 2015 dalje pa je opazno povečanje števila zaposlenih v
predelovalnih dejavnostih, ki so v letu 2016 največ prispevale h gospodarski rasti. Med
uspešna sevniška podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo, sodijo Lisca d.d.,
Kopitarna Sevnica d.d., podjetje Preis Sevnica d. o. o. in Plastoform Blanca d. o. o. V vseh
letih je v primerjavi z ostalimi dejavnostmi prevladovala tudi dejavnost promet in skladiščenje
(SURS).
V Brežicah pa sta bili tako kot v Črnomlju v obdobju 2010–2016 izmenjujoče prevladujoči
dejavnosti gradbeništvo ter predelovalne dejavnosti – v obeh dejavnostih je bilo v letih, ko je
posamezna dejavnost prevladovala, zaposlenih okoli 110 tujcev. Poleg teh dveh pa se precej
tujcev zaposluje tudi v prometu in skladiščenju (SURS).
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Razlogi za zaposlovanje tujcev na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju
Glavni razlog pogostega zaposlovanja tujcev tako na Dolenjskem in v Beli krajini kot tudi v
Posavju je strukturna brezposelnost, ki nastaja zaradi neenakosti med ponudbo in
povpraševanjem po delovni sili, ki pa je posledica gospodarskega razvoja oz. vzpona
specifičnih panog dela in nazadovanja ostalih. Nastaja torej zaradi neskladja v strukturi
ponudbe in povpraševanja po delovni sili (Setnikar-Cankar in Hrovatin 2004: 166). Lokalna
okolja tako med svojim domačim prebivalstvom nimajo dovolj ustrezno usposobljenega kadra
za opravljanje del, ki so na trgu. Posledično pride do povečanja brezposelnosti. Strukturno
brezposelni pa se težko prilagajajo razmeram na trgu delovne sile, še posebej, če gre za
starejše kategorije brezposelnih (Hrovatin 2000 v Šifrar 2008).
Država mora poskrbeti za prestrukturiranje ponudbe in povpraševanja, kar počne s programi
aktivnega zaposlovanja, predvsem pa s prekvalifikacijo in dokvalifikacijo brezposelnih
(Setnikar-Cankar in Hrovatin 2004: 166). Namen aktivne politike zaposlovanja je namreč
povečati zaposljivost brezposelnih, usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela in
okrepiti usposobljenost posameznikov (Programi usposabljanja in izobraževanja 2016).
»Strukturna nezaposlenost lahko včasih povzroča tudi visoko nezaposlenost določenih regij,
če so usihajoči sektorji skoncentrirani na določenih območjih« (Setnikar-Cankar in Hrovatin
2004: 167). To velja za dolenjsko regijo, v kateri je industrija skoncentrirana predvsem v
Novem mestu. Rešitev za strukturno brezposelnost, ki pa je na Dolenjskem, v Beli krajini in v
Posavju poleg aktivne politike zaposlovanja močno razširjena, pa je tudi uvažanje tujcev oz.
delovne sile, ki ustreza zahtevam prostih delovnih mest (Maksimovič 2010: 29).
Tujo delovno silo zaposlujejo torej zato, ker med svojim lokalnim prebivalstvom nimajo
ustreznega kadra. Dokler se ne bo šolstvo povezovalo z gospodarstvom in trgom dela, dokler
se torej ne bo spodbujalo pridobivanja izobrazbe, potrebne za opravljanje aktualnih del na
trgu, bodo delodajalci delovno silo morali iskati med tujci, prav tako pa bodo morali tujo
delovno silo tudi uvažati (Maksimovič 2010: 37). Strah in občutki groženj, da nam tujci
odvzemajo delovna mesta, so, kot smo že omenjali, tu neupravičeni. Delovna mesta, ki jih
zasedajo tujci, so torej tista, za katera delodajalci domačih delavcev ne morejo najti. Tujci
tako z opravljanjem teh del v bistvu prispevajo k uspešnosti podjetij in gospodarski rasti
lokalnega okolja, v katerem domačih delavcev ni moč najti – največkrat zaradi njihove
neustrezne usposobljenosti oz. izobrazbe. Včasih, kadar gre za težja fizična dela, pa
delodajalci težko najdejo delavce tudi zato, ker pridejo dela s pogoji, ki jih domače
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prebivalstvo noče sprejeti (Maksimovič 2010: 37). Slabše izobraženi tujci, ki pa v tem vseeno
vidijo možnost za zaposlitev in s tem neko socialno-ekonomsko varnost, pa jih sprejemajo.
Glavni razlogi za zaposlovanje tujcev so torej strukturna neskladja na trgu delovne sile in
potrebe po uravnavanju le-teh. Priseljence delodajalci zaposlujejo zaradi njihove strokovnosti,
po drugi strani pa tudi cenenosti in pripravljenosti poprijeti za delo v težjih delovnih okoljih, s
slabšimi pogoji in v nekaterih gospodarskih panogah, v katerih se domače prebivalstvo ni
pripravljeno zaposlovati (Zupančič 2007: 17,18).

1.3.2 JEZIKOVNA INTEGRACIJA

Za uspešno integracijo v novo družbo si morajo priseljenci ustvariti pogoje za življenje in
delo, prav tako pa se med kazalnike za vrednotenje uspešnosti prilagajanja novi družbi
vključujejo tudi znanje in raba jezika, saj je jezik države sprejema ključen za odrasle
priseljence, še posebno, kadar gre za dolgotrajno naselitev (Ferbežar 2017).
Jezikovna integracija je po Bešter (2007a: 111) del kulturne integracije. Kot zapiše Ferbežar
(2017), je ne moremo enačiti z ostalimi vrstami integracije, saj na jezik ne moremo gledati le
kot na praktično sredstvo sporazumevanja, ki se ga morajo priseljenci naučiti, temveč tudi kot
na sredstvo, s katerim se oblikujeta osebna in skupinska kulturna identiteta.
Po Džiniču (1980 v Brečko 1998: 114) so temeljne funkcije (prvega) jezika poleg
sporazumevanja tudi odsevanje kulture posameznika in njegove družbe ter omogočanje
oblikovanja osebnosti, razvoja in prenašanja kulture ter kontinuitete družb. Jezik tako igra
pomembno vlogo pri oblikovanju narodov in narodnih manjšin, saj je temeljni kazalnik
etnične identitete (King 1997 v Roter 2007: 302). Zaradi te identifikacijske in
narodnopovezovalne vloge je jezik pomemben del pri oblikovanju občutka pripadnosti družbi,
v kateri živimo. Pri priseljencih pa se mora, zaradi vstopa v novo kulturo in zaradi neznanja
jezika novega okolja in s tem potrebe po njegovem učenju, ta občutek šele vzpostaviti. Zaradi
mešanja različnih kultur se mora torej oblikovati nova. Priseljenske »skupnosti pogosto
skonstruirajo tretjo hibridno identiteto, ki presega enostavno združitev dveh (kompetitivnih)
kulturnih identitet (matične etnije in gostujoče kulture)« (Haghverdian v Sedmak 2011 v
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Vižintin 2015: 215). Njihova identiteta je, kot o njej piše Vižintin (2015: 216), sestavljena in
omogoča, da se oseba opredeli kot pripadnica več kultur, jezikov in ver. »Nekateri se po
določenem času počutijo kot Slovenci in se odločijo, da je postala slovenska identiteta tudi
njihova ali prepoznavajo slovensko identiteto kot eno od svojih etničnih identitet.« (prav tam:
215).
Spoznavanje družbe, kulture, njuno sprejemanje in vključevanje vanju pri odraslih
priseljencih poteka torej pod vplivom njihove primarne kulture. Novo okolje sprejemajo na
podlagi tistega, kar že poznajo. S seboj prinesejo svoj jezik, kulturo, vrednote in se skušajo
vsak po svoje prilagajati novim okoliščinam – tudi jezikovnim (Ferbežar 2012: 31).
Izoblikovano imajo že svojo identiteto, ki pa se jim zaradi spremembe življenjskih okoliščin
(kraja bivanja) spreminja. Učenje večinskega jezika lahko vidijo kot obogatitev svoje
identitete, lahko pa se počutijo ranljivi, saj jim povzroča frustracije zaradi nezmožnosti
izražanja, prav tako pa lahko tudi spodrine njihovo že obstoječo identiteto (Ferbežar 2017).
Tako jo morajo ponovno vzpostaviti, kar pa lahko povzroči krizo identitete. Kot zapiše
Brečko (1998: 53), »/…/ pri odraslem problem identitete nastopi, ker si mora neprenehoma
zagotavljati občutek in zavest kontinuitete zaradi sprememb v lastnem življenjskem okolju, v
različnih življenjskih okoljih zaradi razlik med posameznimi dejavnostmi, ki jih opravlja, in
zaradi vseh drugih nenehnih sprememb okoli njega«. Priseljence lahko tako upravičeno skrbi,
da bo novi jezik zaradi pogostejše uporabe prejšnje jezike izpodrinil in da bodo s tem izgubili
občutek pripadnosti (Ferbežar 2017). Pot do vzpostavitve nove identitete in s tem socializacije
v novem okolju pa je učenje o kulturi, družbi, vrednotah, normah novega okolja in zelo
pomembno – učenje jezika.
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2 IZOBRAŽEVANJE V PROCESU INTEGRACIJE
2.1 POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO PRISELJENCEV

Z zagotavljanjem možnosti vključevanja v izobraževanje damo priseljencem priložnost, da si
ne glede na ovire, s katerimi se soočajo, ustvarijo boljše pogoje za življenje. Kadar govorimo
o izobraževanju priseljencev za njihovo integracijo, imamo v mislih spoznavanje kulture,
spoznavanje pravic in dolžnosti, predvsem pa učenje jezika in usposabljanje za različne oblike
dela (ZIP 2011: 5). Vključitev priseljencev v izobraževanje odraslih je namreč ključnega
pomena za njihovo integracijo v družbo sprejema (Vrečer 2014: 5).
Pomembno je torej, da se za priseljence pripravlja različne izobraževalne programe.
Slovenska integracijska politika naj bi spodbujala krepitev izobraževanja priseljencev in jim
omogočala enakopraven dostop do le-tega, kot ga ima večinsko prebivalstvo (Begunci in
ekonomski priseljenci v izobraževanju odraslih, EPALE), saj »/…/ sta izobraževanje in
usposabljanje v okviru vseživljenjskega učenja nepogrešljivi sredstvi za spodbujanje
prilagodljivosti in zaposljivosti« (ZIP 2011: 7).
»Za odrasle priseljence je vključitev v izobraževanje odraslih pogosto pogoj za ekonomsko
integracijo. Če se naučijo slovenščine in pridobijo druga nujna znanja za uspešno
funkcioniranje v lokalni skupnosti in širši družbi, se lažje zaposlijo, zaposlitev pa najbolj
uspešno preprečuje socialno izključevanje« (Vrečer 2014: 5). Da bi se torej lahko priseljenci
uspešno zaposlili oz. se ekonomsko integrirali, potrebujejo ustrezno izobrazbo, kompetence in
veščine, ki so jih lahko pridobili že pred prihodom, v primeru, da pa le-teh nimajo, jim
zaposlitev pogosto omogoča prav vključevanje v izobraževanje (Begunci in ekonomski
priseljenci v izobraževanju odraslih, EPALE). Izobraževalni programi za priseljence tako
omogočajo njihovo boljše vključevanje v slovensko družbo, s čimer lahko država v večji meri
izkoristi njihov ekonomski, kulturni, socialni in človeški kapital (ZIP 2011: 8). Priseljenci, ki
se izobrazijo za delo, se lahko namreč zaposlijo, s čimer postanejo davkoplačevalci in tako
prispevajo k družbi.
Z vključevanjem priseljencev v izobraževanje se jim torej zagotavlja pridobivanje različnega
znanja, usposabljanje za življenje in delo, prav tako pa tudi širjenje njihovih socialnih mrež,
kar močno prispeva k občutku domačnosti v novem okolju. Z ustreznim jezikovnim
izobraževanjem se posledično jezikovno integrirajo, njihovo znanje jezika pa je lahko
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ponekod tudi pogoj za pridobitev zaposlitve (v javnem sektorju, v določenih panogah,
poklicih in na določenih delovnih mestih), ustrezna raba (slovenskega) jezika pa po drugi
strani omogoča uspešnejše opravljanje določenega poklica in včasih tudi napredovanje na
delovnem mestu. Jezika se priseljenci učijo neposredno iz okolja, zaradi zahtev po javnoveljavnih listinah za potrebe zaposlovanja, šolanja ali pridobitve državljanstva, ki dokazujejo
znanje jezika, pa se vključujejo tudi v organizirane, formalne oblike tečajev slovenščine, ki
omogočajo pridobitev teh certifikatov. Znanje jezika okolja prinaša številne koristi, omogoča
interakcijo z drugimi ljudmi, poznavanje družbe in kulture novega okolja (ZIP 2011: 7).

2.2 JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

PRVI JEZIK IN USVAJANJE/UČENJE DRUGEGA JEZIKA
Priseljenci se slovenščine torej učijo zaradi svojih bolj ali manj zahtevnih sporazumevalnih
potreb in zaradi potreb oz. zahtev jezikovne skupnosti, v kateri živijo (Ferbežar 2012: 31).
Glede prevzemanja slovenščine kot jezika države gostiteljice uporabljamo dva izraza:
usvajanje in učenje jezika. Jezika se priseljenci najprej učijo iz okolja, torej iz vsakodnevnih
situacij in interakcij z večinskim prebivalstvom. Ker v tem primeru ne gre za intencionalno
učenje, temveč za sprotno, nenačrtovano sprejemanje in pomnenje vzorcev in posameznih
fraz, pravimo, da priseljenci jezik iz okolja usvajajo. Jezika pa se lahko posamezniki učijo
tudi v šoli oz. na tečajih, torej v organiziranih oblikah izobraževanja – v tem primeru gre za
vodeno, načrtno pridobivanje jezika, zato lahko rečemo, da se priseljenci jezika učijo (Pirih
Svetina 2005: 8). Jezik novega okolja, ki se ga priseljenci učijo in ga usvajajo, je uradni jezik
v Sloveniji in zato jezik, katerega znanje lahko močno prispeva k uspešnejši integraciji v
družbo. V primerjavi z njihovim maternim oz. prvim jezikom je jezik okolja jezik, ki se ga
naučijo/učijo poleg prvega jezika. Pravimo, da je jezik okolja njihov drugi jezik. Slovenščina
je torej drugi jezik za vse tuje državljane, ki pridejo iz različnih bivanjskih razlogov začasno
ali stalno živet v Slovenijo (Ferbežar 1997: 279). Je jezik, ki ga govorci uporabljajo poleg
svojega maternega jezika in mu je enakovreden (Pirih Svetina 2005: 11).
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UČENJE DRUGEGA JEZIKA NA TEČAJIH
Drugi jezik lahko priseljenci torej usvajajo iz okolja, lahko pa se ga organizirano učijo – sami
ali pa ob pomoči učitelja. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki deluje v okviru
Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je glavna institucija, ki
organizira različne tečaje slovenščine za tujce doma in po svetu, pripravlja izobraževalne
seminarje za učitelje, izdaja učbenike in priročnike. Prav tako pa je pooblaščen tudi za
izvajanje izpitov in izdajanje certifikatov o znanju slovenščine (Ferbežar 1997: 280). Na
podlagi programov, ki jih pripravlja Center, pa se tečaji slovenščine izvajajo tudi drugod po
Sloveniji. Center se namreč povezuje z različnimi izobraževalnimi ustanovami, v katerih
organizirajo tečaje in po pooblastilu tudi izvajajo izpite iz znanja slovenščine na osnovni
ravni. 1
Temeljni cilj učenja slovenskega jezika je dejavna jezikovna oz. sporazumevalna zmožnost v
njem. Gre za » /…/ zmožnost učečega se, da se bo – v tipičnih ali manj tipičnih situacijah – v
slovenskem okolju lahko jezikovno sporazumel, to je razumel in tvoril takšna besedila, ki so
na začetku potrebna za njegovo preživetje, pozneje /…/ pa morda tudi za vključitev v
družbeno okolje (Ferbežar 1999: 419)«. Gre torej za to, da se posameznik jezika nauči in je
nato to znanje zmožen tudi uporabiti. Tečaje slovenščine kot drugega jezika obiskujejo odrasli
priseljenci, kar pomeni, da so v enem jeziku že jezikovno kompetentni. Učenje slovenščine na
tečajih poteka skozi komunikacijo, preko katere usvajajo posamezne dele jezikovnega znanja
(Ferbežar 1997: 285), prav tako pa poteka ob njihovih prvih oz. t. i. izhodiščnih jezikih, iz
katerih izhajajo (Pirih Svetina 2000: 46). Prvi jezik je bistveno pomemben za učenje jezika,
saj njegova bližina olajša jezikovno integracijo, prav tako pa so strategije, s katerimi si odrasli
pomagajo pri učenju drugega jezika, strategije prvega jezika (Ferbežar 1999: 424). Že na
začetni stopnji učenja slovenščine kot drugega jezika se navadno poskušajo sporazumevati
bolj zapleteno, kot to zmorejo. Ker pa to presega njihovo jezikovno znanje drugega jezika,
pogosto prihaja do t.i. jezikovnega transferja – zatečejo se namreč v kakšen drug jezikovni
kod (največkrat v kod prvega jezika), v katerem so bolj kompetentni in kjer iščejo povezave s
poznanimi vzorci, frazami. Posledice tega pa so različne jezikovne interference oz. moteči
vplivi struktur že naučenega koda (prvi jezik) na novi kod (drugi jezik), ki se lahko kažejo na
izrazni ravni, na ravni slovnice ali slovarja (Lewandowski 1994 v Ferbežar 1997: 286). Gre za
negativni jezikovni prenos iz prvega ali drugih prej naučenih jezikov, do katerega pride zaradi

1

Izpitni center. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Dostopno na: http://centerslo.si/izpiti/.
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posploševanja, napačnih analogij, neupoštevanja omejitev pravil ali nedosledne rabe pravil
(Pirih Svetina in Ferbežar 2005: 9).
Tečaji slovenščine – večkulturno okolje
Glede na to, da je največ priseljencev v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije, ki so tako
govorci zelo sorodnih in sosedskih jezikov, so glede na jezikovni izvor govorcev skupine na
tečajih lahko precej homogene. Posebno izjemo predstavljajo govorci albanščine, do neke
mere tudi govorci makedonščine, ki so navadno razvrščeni v ločene skupine. Vseeno pa je
slovenščina vedno bolj zanimiva tudi za priseljence iz ostalih, jezikovno nesorodnih držav,
kar pomeni, da se glede na svoje prve jezike na tečajih slovenščine kot drugega jezika
večinoma učijo v jezikovno heterogenih skupinah, čemur mora biti prilagojen tudi pouk (Pirih
Svetina 2000: 46). Dejstvo je, da so to večkulturne skupine, v katerih je potrebno upoštevati
načelo enakopravnosti. Tečajnikom je potrebno vzpostaviti okolje, v katerem se bodo počutili
varne in v katerem se bodo učili jezika brez zavor in strahu pred posmehovanjem ob tvorjenju
jezikovnih nepravilnosti v procesu učenja. V skupini se morajo počutiti sprejete in želene,
prav tako pa morajo imeti občutek, da se lahko odkrito izražajo in tako ne skrivajo svoje
izvorne identitete. Navadno se občutek varnosti in enakovrednosti na tečajih vzpostavi že
zato, ker so vsi tečajniki v isti situaciji – vsak izhaja iz svoje kulture, slovenščine se uči na
podlagi drugačnega izvornega jezika, vsak pa se glede na svojo kulturo in jezik pri usvajanju
slovenščine sooča tudi z določenimi težavami. Na podlagi izkušenj iz poučevanja na tečajih
slovenščine kot drugega jezika Ferbežar (1997: 287) zapiše, da bi bilo idealno oblikovati
takšne jezikovne razrede, v katerih bi bili učenci z enakim jezikovnim ozadjem, torej z
enakim prvim jezikom, saj imajo ti pri usvajanju drugih jezikov največkrat podobne težave.

Metode za poudarjanje jezikovne rabe v realnih okoliščinah
Pouk slovenščine kot drugega jezika zahteva poseben pristop. Z upoštevanjem cilja učenja –
da se bo tečajnik jezika naučil tako, da ga bo razumel in tvoril takšna besedila, ki so potrebna
za sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah, se na tečajih uporabljajo didaktične in
metodične dejavnosti, ki poudarjajo jezikovno rabo v realnih okoliščinah. Na tečajih se tako
pogosto uporablja metoda simulacije »živih« situacij, naučeno pa lahko tečajniki kadarkoli
preizkusijo tudi v praksi (Ferbežar 1997: 285). Z usvajanjem jezika lahko tako priseljenci
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postanejo aktivnejši člani družbe, saj se jim odpirajo nove priložnosti na vseh ravneh življenja
v novem okolju.

2.3 DRUGE VRSTE IZOBRAŽEVANJ

Z vključevanjem v programe učenja slovenskega jezika, poznavanja kulture in družbe postaja
priseljencem trg dela bolj dostopen, saj lahko znanje jezika pripomore k večji zaposljivosti.
Jezik namreč omogoča razumevanje navodil za delo, raznih obrazcev, pogodb in delovnih
procesov, seznanjanje že s samimi možnostmi zaposlovanja, z delovno kulturo, socialnim in
zdravstvenim zavarovanjem, pridobivanjem nacionalnih poklicnih kvalifikacij in možnostmi
za nadaljnje izobraževanje (ZIP 2011: 8). Usvajanje jezika in poznavanje kulture pa ni dovolj
za uspešno vključitev. Posameznik si mora pridobiti še vrsto drugih znanj in kompetenc, ki so
potrebna za konkurenčnost na trgu dela. Pomembna so predvsem »/…/poklicna usposabljanja
na različnih področjih, saj prav ta lahko omogočijo ekonomsko integracijo ter pridobivanje
temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje« (ZIP 2011: 7).
Tujci se po svoji predhodni izobrazbi razlikujejo, načeloma pa velja, da se v Slovenijo
priseljujejo tako tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, kot tudi tisti, ki so višje kvalificirani in se
lahko zaposlujejo na delovnih mestih, ki zahtevajo specifična strokovna znanja. Po že
omenjenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je izobrazbena sestava
priseljencev, ki imajo veljavno delovno dovoljenje, od leta 2011 višja, saj prevladujejo tisti, ki
imajo dokončano srednjo poklicno šolo, medtem, ko so pred tem letom prevladovali tisti, ki
so bili brez poklicne ali strokovne izobrazbe (Zaposlovanje tujcev, ZRSZ).

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Za delo v Sloveniji se morajo priseljenci pogosto dodatno izobraževati oz. nadgrajevati svoje
že usvojeno znanje ali pa se prekvalificirati. Izobraženost odraslih na splošno pripomore k
razvoju družbe in do boljših odnosov v njej, prav tako pa pozitivno vpliva na ekonomijo in
gospodarstvo. Še posebno pa je pomembno izobraževanje priseljencev, saj predstavlja
temeljni dejavnik v procesu vključevanja v novo družbo. Priseljenci se redko vključujejo v
programe formalnega in neformalnega izobraževanja, izjemo pri tem predstavlja pridobivanje
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nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pridobitev le-teh je pogosto pogoj za pridobitev delovnega
dovoljenja (ZIP 2011: 5, 6). Nacionalna poklicna kvalifikacija je strokovna usposobljenost, ki
je potrebna za opravljanje poklica ali pa posameznih zadolžitev v okviru poklica na določeni
ravni zahtevnosti. Priseljenci jih po navadi pridobivajo po programih poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja. Odrasli jo uporabijo pri iskanju dela in tudi pri nadaljnjem
šolanju, saj dokazujejo, da so del izobraževanja za pridobitev izobrazbe že opravili.
Posameznik lahko nacionalno poklicno kvalifikacijo po Zakonu o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07) dokazuje ne glede na to, kako je pridobil znanja in
spretnosti (ali je bilo to v izobraževalnem sistemu, s samoizobraževanjem, z izkušnjami itd.).
Dokazuje jo z javno listino, ki jo priseljenci navadno pridobivajo zunaj formalnega šolskega
sistema (saj se vanj načeloma ne vključujejo), in sicer s certifikatom o poklicni kvalifikaciji
(Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, MDDSZ).

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
Poleg pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij se tujci vključujejo tudi v programe
usposabljanja in izpopolnjevanja za opravljanje določenih del. Na podlagi Zakona o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15) se za namene
usposabljanja oz. izpopolnjevanja tujca izda dovoljenje za delo, razen če drug zakon omogoča
opravljanje usposabljanja in izpopolnjevanje brez sklenjenega delovnega razmerja.
Zakon v svojem 25. členu (Ur. l. RS, št. 47/15) določa pogoje za podajo soglasja o delovnem
dovoljenju za namen usposabljanja in izpopolnjevanje tujcev. Le-to se izvaja na podlagi
sklenjenega delovnega razmerja, ki se navadno izda na vlogo delodajalca ali pravne/fizične
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in
izpopolnjeval. Usposabljanje lahko organizira gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali
ministrstvo, pristojno za področje dejavnosti.
V 24. členu (Ur. l. RS, št. 47/15) pa Zakon določa pogoje za usposabljanje tujih napotenih
delavcev, ki se lahko izvaja, če sta slovenska in tuja gospodarska družba kapitalsko povezani.
Dovoljenje za delo se izda na vlogo tuje gospodarske družbe, usposabljanje pa se izvaja v
gospodarski družbi s sedežem v Sloveniji, in sicer na podlagi pogodbe o usposabljanju, ki jo
skleneta obe družbi. Le-ta določa plačilo, nastanitev, prehrano napotenih delavcev in program
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usposabljanja. Tujim napotenim delavcem slovenska gospodarska zbornica zagotovi najmanj
minimalne pravice v zvezi z delovnim časom, varnostjo in zdravjem pri delu.
Programi usposabljanja se načeloma izvajajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi tujca za določen
čas, ki se sklene za največ eno leto, dovoljenje za delo pa se lahko tudi podaljša, in sicer
največ za pol leta, lahko pa se izvaja tudi brez sklenitve delovnega razmerja. V tem primeru
mora biti med nosilcem programa usposabljanja in organizacijo, v kateri poteka
usposabljanje, sklenjena pisna pogodba. V posamezni program usposabljanja pa se lahko tujec
praviloma vključi le enkrat (Ur. l. RS, št. 47/15).

2.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZOBRAŽEVANJE PRISELJENCEV

Vključevanje odraslih v izobraževanje vzpostavlja most med posameznikom in družbo, prav
tako se spreminjajo tudi družbene razmere. Za priseljence pa je izobraževanje še večjega
pomena, saj jim omogoča in lajša integracijo na vseh ravneh življenja v novem okolju. Preko
izobraževanja priseljenci poznavajo jezik, kulturo, pravila in norme družbe. Prav tako pa je
izobraževanje bistvenega pomena pri iskanju zaposlitve, saj priseljencem omogoča
pridobivanje ustreznega znanja in kompetenc, ki spodbujajo njihovo uspešnost na trgu dela.
Na izobraževanje priseljencev pa vpliva cela vrsta dejavnikov, ki so tako objektivne kot tudi
subjektivne narave. Dejavnike bomo ločili glede na tiste, ki vplivajo na usvajanje oz. učenja
slovenščine kot drugega jezika, in na tiste, ki vplivajo na druge vrste izobraževanj,
usposabljanj, izpopolnjevanj.
PRVI OZ. IZVORNI JEZIK
Na usvajanje oz. učenje slovenščine kot drugega jezika v prvi vrsti vpliva prvi oz. izvorni
jezik priseljenca. Kot smo že zapisali, bližina prvega jezika omogoča lažje usvajanje drugega
jezika. Le-to je namreč moč opaziti pri priseljencih, katerih izvorni jeziki spadajo, tako kot
slovenščina, v slovansko jezikovno družino. Največ priseljencev, katerih prvi jezik je
podoben slovenščini, je iz držav, ki so nastale na področju nekdanje Jugoslavije. Zaradi
podobnosti jezikov slovenščino do neke mere že razumejo in jo zato tudi lažje usvajajo.
Bližina jezika pa nima vedno pozitivnih posledic, le-ta lahko namreč povzroči tudi

55

nezanimanje za organizirano učenje jezika. Priseljencem lahko udeležba na tečajih pomeni
namreč izgubo časa.
ZNANJE SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
Na nadaljnje usvajanje oz. učenje slovenščine kot drugega jezika vpliva torej tudi že usvojeno
znanje tega jezika. Le-to pa bistveno vpliva tudi na ostale oblike izobraževanj in usposabljanj.
Odrasli priseljenci se zaradi nepoznavanja jezika v različne izobraževalne programe pogosto
ne morejo vključevati, saj jih večina poteka v slovenščini. To je značilno predvsem za naš
formalni šolski sistem, ki tudi na univerzah od študentov pričakuje znanje slovenskega jezika,
saj so načeloma vsa predavanja v slovenščini. Znanje jezika je tako pogosto bistven in prvi
faktor, ki odloča o vstopu priseljenca v izobraževanje. Zaradi nerazumevanja jezika so
priseljenci pogosto tudi slabše informirani, kar pomeni, da informacije o različnih
izobraževalnih programih do njih sploh ne pridejo, izobraževalnih programov zato ne poznajo
in se vanje tudi ne vključujejo. Tako velja, da se v izobraževanje po navadi pogosteje
vključujejo tisti, ki so že bolj izobraženi, čeprav je le-to v prvi vrsti namenjeno prav manj
izobraženim.
OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Na kakršnokoli vrsto izobraževanja v veliki meri vplivajo tudi posameznikove osebnostne
lastnosti. Prva taka in zelo pomembna lastnost je motivacija oz. pripravljenost na učenje.
Odrasli se navadno učijo zaradi notranje motivacije, priseljence pa vodi predvsem zunanja
motivacija – zaposlitev, možnost izobraževanja, vpis v izobraževalni sistem, izogibanje
diskriminaciji itd. Zanje sicer večkrat velja, da za izobraževanje niso motivirani, pri čemer je
potrebno upoštevati vse možne ovire, na katere lahko pri vključevanju v izobraževanje
naletijo (ZIP 2011: 8). Motivacijo oz. pripravljenost za učenje slovenščine kot drugega jezika
– željo po znanju jezika z namenom integracije v družbo sprejema Gardner in Lambert (1972
v Pirih Svetina 2005: 15) označita kot integrativno motivacijo za učenje jezika. Jezika se
namreč učijo, ker so se npr. za stalno preselili v Slovenijo, iščejo zaposlitev in želijo postati
podobni domačim govorcem ali pa se željo bolje vživeti v določeno kulturo, torej se
integrirati vanjo (Štrukelj 1995; O'Grady idr. 1997 v Pirih Svetina 2005: 15). Pomembno je
tudi posameznikovo stališče do učenja na splošno in do učenja jezika, do kulture ter do
govorcev ciljnega jezika. V skladu s tem je pomembna tudi posameznikova odprtost za
spoznavanje in sprejemanje novosti.
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KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI
Zelo pomembne so tudi posameznikove kognitivne sposobnosti. Na usvajanje jezika, kot del
kognitivnih sposobnosti, vpliva posameznikova inteligentnost, prednost, ki odraslemu olajšuje
tako usvajanje jezika kot kateregakoli drugega znanja pa je tudi ta, da si je z leti pridobil
sposobnosti, ki podpirajo učenje, prav tako pa je sposoben analitičnega in deduktivnega
mišljenja in ima mnogo boljši spomin (Umek 1979: 22, 23). Vse to je načeloma pridobil v
dotedanjem procesu učenja – v šoli, v neformalnih oblikah in iz vsakodnevnih izkušenj.

PRIZNAVANJE IZOBRAZBE
Eden izmed bistvenih problemov, do katerega ob iskanju zaposlitve ali pa ob vstopanju v
izobraževanje, usposabljanje naletijo priseljenci, je priznavanje njihove izobrazbe, predhodno
pridobljene v izvorni državi. Priznavanje v tujini pridobljenih kvalifikacij je bistvenega
pomena za nadaljnje izobraževanje v Sloveniji, saj dokazuje stopnjo izobrazbe, ki so jo že
dosegli. Za dokazovanje usvojenih znanj priseljenci pogosto pridobivajo dokazila o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, s katerimi torej dokazujejo, da so del izobraževanja za
pridobitev izobrazbe ali pa za opravljanje dela že opravili. Na Andragoškem centru Slovenije
(ACS) so v ta namen leta 2015 pripravili Priročnik za ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj priseljencev in priseljenk (Begunci in
ekonomski priseljenci v izobraževanju odraslih, EPALE).

DOSTOPNOST IZOBRAŽEVANJA
Omejena dostopnost izobraževanja je za priseljence še posebno značilna. Kot smo že omenili,
je vključitev v formalno izobraževanje v Sloveniji možna le ob izkazanem znanju slovenščine.
Tudi ostale oblike izobraževanj, usposabljanj pogosto predvidevajo znanje jezika. Pomembno
je torej, da se jim v primeru, da jezika še ne znajo, zagotovi jezikovno izobraževanje, ki je
večkrat ključ do nadaljnjega izobraževanja.
Jezik priseljenci usvajajo iz okolja, v katerem živijo, lahko pa se ga učijo v organiziranih
oblikah. Na dostopnost izobraževanja pogosto vpliva tudi dejstvo, ali gre za programe, ki so
plačljivi ali brezplačni. Zavedati se je potrebno, da vsi tečaji odraslim priseljencem niso bili
vedno enako dostopni, saj gre v večini primerov za ekonomsko šibkejšo populacijo, ki si
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plačljivih oblik izobraževanja ne more privoščiti. Priseljenci so torej pogosto ranljiva skupina,
saj je njihov položaj na socialno-ekonomskem področju pogosto slabši od povprečja v državi
(Ferbežar 2012). Plačljivih programov si tako navadno ne morejo privoščiti, zato je
pomembno, da se zanje zagotavlja čim več raznovrstnih tečajev, usposabljanj, do katerih
lahko dostopajo brez plačila. Vse od leta 2008 je dostopnost tečajev slovenščine vsaj za
določene kategorije priseljenega prebivalstva zagotovo večja, kot je bila prej. Njihova
dostopnost se je namreč izboljšala s sprejetjem Uredbe o integraciji tujcev (Ur. l. RS, št.
65/08), ki zagotavlja brezplačne 60- ali 180- urne programe učenja slovenščine in seznanjanja
s slovensko zgodovino, družbo in ustavno ureditvijo (Ferbežar 2012: 35).
Na dostopnost izobraževanja pa poleg financ vpliva tudi razpoložljivi čas, ki ga lahko
priseljenci izobraževanju namenijo. Tisti, ki že imajo zaposlitev, imajo pogosto dolge
delavnike in se tako nimajo časa vključevati v različne oblike izobraževanj. Še en tak
problem, ki ga morajo rešiti, da se lahko udeležijo izobraževanja oz. na njem ostanejo, je tudi
oddaljenost lokacije izobraževanja – le-ta je lahko namreč prevelika, kar ima za posledico tudi
večje stroške potovanja. Izvajalci tečajev oz. različnih izobraževanj naj bi ta dejstva
upoštevali in tako skušali svoje dejavnosti organizirati v primernejših terminih, prav tako pa
naj bi se izvajale v tistih okoljih (občinah), kjer je izkazana večja potreba priseljencev po
izobraževanju.
Glede dostopnosti usposabljanja za opravljanje določenih del lahko izpostavimo zahtevo po
izdanem delovnem dovoljenju za tujca, za katerega navadno zaprosi delodajalec in je potreben
za usposabljanje. Ali bo delovno dovoljenje izdano ali ne je torej tudi dejavnik, ki vpliva na
to, ali se bo tujcu odprla priložnost za izobraževanje.

DOLŽINA BIVANJA V SLOVENIJI
Čas, ki ga tujec namerava preživeti v Sloveniji vpliva na to, ali se bo sploh vključeval v
programe integracije. Sezonski delavci, ki jih delodajalci zaposlujejo le za kratek čas in le
takrat, kadar se izkaže potreba po tuji delovni sili, se navadno ne bodo udeleževali tečajev
slovenščine, saj le-to zanje ni bistveno (jezika načeloma ne potrebujejo, poleg tega pa se tudi
hitro vračajo v svoje države), prav tako pa se ne vključijo v katerekoli druge izobraževalne
programe – razen v tiste, ki jih zahteva in načeloma tudi organizira delodajalec.
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3 MOŽNOSTI UČENJA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA

Tujcem, ki v Sloveniji nameravajo ostati dalj časa in si tako želijo tu ustvariti novo življenje,
pa je pomembno omogočati pridobivanje osnovnega znanja jezika, zgodovine in institucij
države ter pridobitev informacij o pravicah in dolžnostih, življenju in delu. Ravno to je namen
programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in
ustavno ureditvijo (Integracija tujcev, MNZ).
Tečaje slovenščine kot drugega jezika izvajajo različne izobraževalne ustanove, kot so ljudske
univerze, izobraževalni centri, zavodi oz. različni nosilci izobraževanja odraslih. Med nosilci
so tisti, ki jim je izobraževanje odraslih osrednja dejavnost (ljudske univerze, izobraževalni
centri v podjetjih, zasebne šole) in organizacije, ki izobraževanje odraslih pripravljajo poleg
svoje temeljne dejavnosti (knjižnice, razvojne agencije, društva) (Ličen 2006: 152).

3.1

TEČAJI

SLOVENŠČINE

KOT

DRUGEGA

JEZIKA

V

SKLOPU

JAVNOVELJAVNIH PROGRAMOV

Javnoveljavna izobraževalna programa, na podlagi katerih se organizira tečaje slovenščine kot
drugega jezika, sta Slovenščina kot drugi in tuji jezik (2014) in Začetna integracija
priseljencev (2011). Javna veljavnost teh programov pomeni, da omogočata pridobitev
javnoveljavne listine oz. certifikata, s katerim lahko posameznik dokazuje usvojeno znanje.

3.1.1 SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Poimenovanje programa vključuje vse govorce slovenščine kot jezika okolja (kot tiste, ki
imajo slovenščino za svoj drugi jezik) in tudi vse, katerim je slovenščina dejansko tuj jezik
(kot so na primer študenti na univerzah v tujini). Namenjen je torej vsem tistim, ki se učijo
slovenščino kot drugi ali tuji jezik in želijo svoje znanje preveriti in ga potrditi (Slovenščina
kot drugi in tuji jezik 2014: 7).
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CILJ PROGRAMA
Cilj programa je samostojno sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne,
kulturne in politične podobe slovenske družbe torej sistematično razvijanje sporazumevalne
zmožnosti v slovenščini (prav tam: 8).

STRUKTURA IN TRAJANJE PROGRAMA
Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik je tristopenjski. Osnovna raven je primerljiva s
stopnjama A2 in B1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru2 (v nadaljevanju SEJO) in
predvideva od 300 do 500 ur organiziranega dela oz. pouka v tečajni obliki. Višja raven je v
skladu s SEJO ravnijo B2 in predvideva 250 ur tečaja. Program pa ima tudi raven odličnosti,
ki ima za izhodišče tako imenovanega učinkovitega uporabnika slovenščine (po SEJO sta to
ravni C1 in C2) in obsega nadaljnjih 200 ur organiziranih oblik dela. Program tako omogoča
sporazumevanje v slovenščini na različnih ravneh in za različne sporazumevalne potrebe
(Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2014: 6, 7, 8).

3.1.2 ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
Naslednji program, Začetna integracija priseljencev, je program učenja slovenščine, v
katerega so vključene tudi vsebine iz življenja in dela, torej vsebine, ki krepijo integracijo
priseljencev v slovensko družbo (ZIP 2011: 4).

PRIPRAVA PROGRAMA
Na podlagi Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 45/14) in Uredbe o integraciji tujcev (Ur. l., št.
65/08) je Slovenija omogočila izkoriščanje pomoči članicam Evropske unije pri izvajanju
integracijske politike preko Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. S
2

SEJO predstavlja skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih smernic, učbenikov in
izpitov v Evropi. Opisuje, česa se morajo osebe, ki se učijo jezikov, naučiti, da bodo uporabljale jezik za
sporazumevanje. Okvir opredeljuje tudi ravni jezikovnega znanja, ki omogočajo, da merimo in opisujemo
dosežke jezikovnega znanja učencev na vsakem koraku učenja. Te skupne referenčne ravni razvrščajo jezikovne
zmožnosti na šest ravni: A1 – vstopna raven (ang. breakthrough); A2 – vmesna raven (ang. waystage); B1 –
raven sporazumevalnega praga (ang. threshold); B2 – višja raven (ang. vantage); C1 – raven učinkovitosti (ang.
effectiveness); C2 – raven mojstrstva (ang. mastery) (Kovačič 2001:12, 23).
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pomočjo tega instrumenta je namreč zagotovila temeljne pogoje za pripravo in izvajanje
izobraževalnih programov za vključevanje priseljencev v slovensko družbo (ZIP 2011: 4).
Uredba je predvidevala program, ki naj bi poleg jezikovnih vključeval tudi druge vsebine (o
kulturi, družbi in ustavni ureditvi države), in hkrati zagotavljala brezplačne 60- ali 180-urne
programe. Tako je bil pripravljen javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (Ur.
l. RS, št. 57/2011), ki je bil sprejet leta 2011 (Ferbežar 2012: 35, 36).

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen izključno priseljencem iz tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali
začasno prebivanje v Sloveniji ali pa so v fazi pridobivanja tega dovoljenja (ZIP 2011: 8).

STRUKTURA IN TRAJANJE PROGRAMA
Sestavljen je iz začetnega in nadaljevalnega modula. Prvi obsega 60-urni tečaj, vanj pa se
vključujejo udeleženci, ki še ne znajo slovenščine, ne glede na svoj prvi jezik. (ZIP 2011: 8,
9). V nadaljevalni modul, ki obsega 120-urni tečaj, pa se vključujejo udeleženci, ki so
uspešno zaključili začetni modul Začetne integracije priseljencev in tisti, ki slovenščino
obvladajo na ravni, ki jo predvideva začetni modul (ZIP 2011: 9). Tako pravi program, v
realnosti pa so priseljenci v module vključeni predvsem na podlagi napotitve upravnih enot po
navodilih Ministrstva za notranje zadeve, in sicer zgolj v dve vrsti tečajev: 60-urne za ljudi, ki
so se šele priselili, ki so prišli za svojim zakoncem ipd., vsem ostalim in v pretežni meri pa
kar v 180-urne tečaje, ne glede na raven predhodnega znanja.
Z začetnim modulom lahko udeleženci pridobijo znanje slovenščine na ravni A1.1 ali od A1
do A2, z nadaljevalnim pa tisti, ki v začetnem pridobijo znanje na ravni A1.1, pridobijo
znanje na ravni A2, tisti, ki pa v začetnem pridobijo raven znanja od A1 do A2, pa v
nadaljevalnem pridobijo znanje na ravni B1 po SEJO (ZIP 2011: 9).
Program se izvaja torej v obliki 180, 120 ali 60-urnega tečaja, do katerega programa pa so
upravičeni državljani tretjih držav, pa je odvisno od tega, koliko časa že prebivajo v Sloveniji
in katero dovoljenje za prebivanje imajo (Integracija tujcev, MNZ).

61

CILJ PROGRAMA
Cilj začetnega modula je pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in
pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države na
začetku bivanja v Sloveniji. Cilj nadaljevalnega modula pa je prav tako pridobivanje znanja
za osnovno sporazumevanje in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju,
zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema (ZIP 2011: 9).

3.2 NEFORMALNI TEČAJI IN DRUGE OBLIKE UČENJA SLOVENŠČINE KOT
DRUGEGA JEZIKA

Mnogo organizacij, ki izvajajo izobraževanje odraslih, oblikuje tudi programe neformalnega
izobraževanja odraslih priseljencev, ki sicer niso javnoveljavni. Natalija Vrečer je leta 2014
na Andragoškem centru Slovenije v okviru letnega delovnega načrta in naloge z naslovom
Implementacija Strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih pripravila
knjižico z naslovom Dobre prakse izobraževalnih programov za priseljence. Le-ta vsebuje
opise izobraževalnih programov za odrasle priseljence, ki so se izvajali v Sloveniji v letih
2009–2014 in med katerimi našteva vrsto neformalnih programov učenja slovenščine in
slovenske kulture (Vrečer 2014: 5).
V okviru nekaterih ljudskih univerz pa za priseljence potekajo tudi študijski krožki, na
nekaterih izobraževalnih organizacijah pa še učna pomoč ali pa učenje v okviru središča za
samostojno učenje (Vrečer 2014: 5).

3.3 POTRJEVANJE ZNANJA, PRIDOBLJENEGA NA TEČAJIH SLOVENŠČINE KOT
DRUGEGA JEZIKA

3.3.1 IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA

Pri pouku slovenščine kot drugega jezika je ključnega pomena jezikovno znanje oz. zmožnost
jezikovnega sporazumevanja (Ferbežar 1997: 286). Da bi usvojeno znanje preverili in s tem
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udeležencem tečajev zagotovili javno veljavno listino o njihovem znanju, se zanje pripravljajo
izpiti iz znanja slovenščine.
Vse od leta 1994 Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik poleg ostalih funkcij prevzema
tudi funkcijo komisije za postavljanje standardov znanja in preverjanje ter potrjevanje znanja
slovenščine kot drugega/tujega jezika (Ferbežar 2009: 12). Na podlagi različnih programov
torej organizira tečaje slovenščine, tem pa sledi preverjanje usvojenega znanja v obliki izpita.
Izpiti iz znanja slovenščine so namenjeni odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina,
potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali
uradne namene.

BREZPLAČNO OPRAVLJANJE IZPITA ZA DRŽAVLJANE TRETJIH DRŽAV
Državljanom tretjih držav je z Uredbo o integraciji tujcev (Ur. l., št. 65/08) omogočen tako
brezplačen tečaj, v okviru programa Začetna integracija priseljencev, kot tudi brezplačno prvo
opravljanje izpita na osnovni ravni. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč predvidelo
izvedbo oz. financiranje izvedbe tečaja za posameznika tako, da ta izvedba, ob udeleženčevi
80 % prisotnosti na tečajih v obsegu 180 ali 120 ur, vključuje tudi brezplačno opravljanje
izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Poleg tega pa morajo državljani tretjih držav za
brezplačni prvi preizkus znanja izpolnjevati tudi pogoje bivanja v Sloveniji (Integracija
tujcev, MNZ). Do brezplačnega opravljanja izpita so upravičeni tisti, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje, in njihovi družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi
združitve družine in izpolnjujejo druge pogoje. Za opravljanje brezplačnega preizkusa morajo
na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno prebivališče, vložiti zahtevek za opravljanje, upravna
enota pa jim izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programih. S tem potrdilom
se nato zglasijo pri pooblaščenem izvajalcu preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni
ravni. Na našem raziskovalnem območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja obstajata dva
takšna izvajalca, in sicer Ljudska univerza Krško in Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj (Informacije za tujce, MNZ).
Zaradi slabega ekonomsko-socialnega statusa si priseljenci iz tretjih držav plačljivega izpita
navadno ne morejo privoščiti, ker pa listino o znanju jezika vseeno potrebujejo, se odločijo za
obiskovanje tečaja Začetna integracija priseljencev. Večkrat se zgodi, da so tako v tečaje
vključeni priseljenci, ki že dolgo živijo v Sloveniji, slovensko že precej znajo in tako za tečaj
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in učenje sploh niso motivirani; po drugi strani pa se po 180 urah za opravljanje izpita
odločijo tudi tisti, katerih znanje še ni zadostno, nanj pa vseeno gredo, saj jim je financer to
brezplačno omogočil.

3.4 PONUDBA TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA NA OBMOČJU
DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

V naši raziskavi bomo spoznavali ponudbo tečajev slovenščine kot drugega jezika za odrasle
priseljence na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju in to, kako so le-ti organizirani. V
nadaljevanju bomo zato navedli ustanove, ki nudijo tečaje slovenščine kot drugega jezika na
tem območju. Podatke smo našli na spletnih straneh ustanov, do njih pa smo prišli tako, da
smo v spletni brskalnik vnesli »tečaji slovenščine kot drugega jezika« in poleg še posamezno
regijo oz. občino. Tako smo našli pet ustanov, ki na omenjenem območju izvajajo tečaje
slovenščine za priseljence, katerih ponudbo bomo podrobneje spoznali z raziskavo.
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
V Krškem na Ljudski Univerzi Krško v okviru projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v
Posavju 2016–2019 izvajajo splošni tečaj Spoznavam slovenščino in Slovenijo in priprave na
izpit iz znanja slovenščine za tujce, prav tako pa izvajajo tudi javnoveljavni program Začetna
integracija priseljencev (Brezplačni progami za zaposlene 2016 do 2019, Ljudska univerza
Krško).
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
V Črnomlju se tečaji slovenščine kot drugega jezika izvajajo na Zavodu za izobraževanje in
kulturo (ZIK), in sicer v skladu s programom, ki ga imenujejo Slovenščina za tujce (Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj).
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
V Trebnjem se tečaji slovenščine kot drugega jezika izvajajo na podlagi programov Začetna
integracija priseljencev in Slovenščina kot drugi in tuji jezik izvaja Center za izobraževanje in
kulturo (Center za izobraževanje in kulturo Trebnje).
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RAZVOJNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO
V Novem mestu je takšna ustanova Svetovalno središče Novo mesto, ki znotraj Razvojnoizobraževalnega centra RIC izvaja tečaje v skladu s programom, ki ga imenujejo Slovenščina
za tujce. Izvaja še posamezne krajše tečaje kot so Utrdimo znanje slovenščine, Osnove
slovenskega jezika, Beremo in govorimo slovensko. Z željo, da vsem migrantom olajšajo
bivanje v Novem mestu, so v sodelovanju s člani študijskega krožka »Poznam deželo, ki je
trenutno moj dom?« napisali vodnik za tujce (Razvojno-izobraževalni center Novo mesto).
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE
V Brežicah od novembra 2015 Zavod za podjetništvo, turizem in mladino organizira tečaj
Slovenščina za tujce – uporabna slovenščina. Zasnovan je tako, da tujci pridobijo
osnovna/praktična jezikovna in kulturna znanja, ki jim bodo pomagala, da se čim bolje
znajdejo v slovenskem in v lokalnem (posavskem) prostoru (Tečaj slovenščine za tujce
(Brežice), EPOSAVJE).
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III. EMPIRIČNI DEL
1 RAZISKOVALNI PROBLEM
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V empiričnem delu magistrske naloge so nas zanimali različni vidiki vključevanja
priseljencev v večinsko družbo v jugovzhodni in posavski regiji. Področje integracije
priseljencev smo preverjali z analizo ponudbe tečajev slovenščine pri izbranih izvajalcih v
regiji, z analizo potreb udeležencev tečajev, njihovim odzivom na tečaj ter z analizo videnja
vključevanja priseljencev s strani največjih delodajalcev v regiji.
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna je dejanska ponudba jezikovnega izobraževanja,
konkretno tečajev slovenščine, ki naj bi odraslim priseljencem bili v pomoč pri vključevanju v
slovensko družbo na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Povezali smo se z
izobraževalnimi ustanovami, ki na tem območju priseljencem nudijo učenje slovenščine kot
drugega jezika. Ugotavljali smo, katere vrste tečajev slovenščine nudi posamezna ustanova, v
katerih občinah jih izvajajo ter kateri tečaji izmed teh so za udeležence brezplačni. Zanimalo
nas je, kateri so glavni razlogi za vpis udeležencev na tečaje ter tudi za njihov osip in kako
posamezne ustanove potrjujejo usvojeno znanje jezika. Ugotavljali smo tudi, kako se
posamezne ustanove spopadajo s težavami, ki jih prinaša pričakovana heterogenost skupin, ki
je posledica različnega vstopnega znanja in ostalih dejavnikov, ter kako na tečajih
udeležencem omogočajo, da izražajo svojo izvorno kulturo. Ugotavljali smo tudi, ali
ustanove, ki izvajajo tečaje slovenščine, priseljencem nudijo tudi kakšne podporne programe,
ki spodbujajo njihovo integracijo v slovensko družbo.
Na podlagi pričevanj udeležencev tečajev slovenščine smo v empiričnem delu želeli ugotoviti
tudi, kakšen je po njihovem mnenju pomen udeležbe na jezikovnih tečajih za njihovo
integracijo v slovensko družbo. Ugotavljali smo, kje so dobili informacije o tečaju
slovenščine kot drugega jezika, kaj so njihovi razlogi za vpis nanje, ter če se in zakaj se poleg
tega tečaja vključujejo še v katera druga izobraževanja. Zanimalo nas je, kakšen vpliv je imela
oz. ima udeležba na tečaju na vključevanje v družbo ter tudi, kakšno je bilo njihovo počutje v
skupini in ali jim je bilo omogočeno izražanje kulturne pripadnosti.
Na podlagi pričevanj nekaj delodajalcev večjih podjetij na tem območju smo ugotavljali, na
katerih delovnih mestih zaposlujejo tujce oz. priseljence in če je znanje jezika pogoj za
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opravljanje teh del. Zanimalo nas je tudi, ali delodajalci svoje delavce kdaj sami napotijo na
tečaje slovenščine kot drugega jezika ter če zanje organizirajo katere druge oblike
izobraževanj in usposabljanj.

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1.2.1 Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na ponudbo tečajev slovenščine
1. Katere vrste tečajev slovenščine kot drugega jezika nudijo posamezne ustanove?
2. Kje vse posamezne ustanove izvajajo svoje tečaje slovenščine kot drugega jezika?
3. Kateri tečaji slovenščine kot drugega jezika so za udeležence brezplačni?
4. Kateri so po izkušnjah intervjuvancev glavni razlogi udeležencev za vpis na
posamezne tečaje slovenščine kot drugega jezika?
5. Kateri so po izkušnjah intervjuvancev glavni razlogi za osip udeležencev tečajev
slovenščine kot drugega jezika?
6. Kako se posamezne ustanove spopadajo s heterogenostjo udeležencev, ki je posledica
različnega vstopnega znanja in drugih dejavnikov?
7. Kako v skupinah na tečajih slovenščine kot drugega jezika udeležencem omogočajo
sproščeno izražanje lastne izvorne identitete?
8. Kako posamezne ustanove potrjujejo usvojeno znanje jezika udeležencev tečajev
slovenščine kot drugega jezika?
9. Na kakšen način in s katerimi podpornimi programi posamezne ustanove spodbujajo
integracijo priseljencev?
1.2.2 Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na udeležence tečajev slovenščine
1. Kje so priseljenci pridobili informacije o tečajih slovenščine kot drugega jezika?
2. Zakaj so se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
3. Ali se poleg tečaja slovenščine kot drugega jezika udeležujejo še katerih drugih
izobraževanj?
4. Kateri so njihovi razlogi za (ne) udeležbo na drugih izobraževanjih?
5. Ali in kako jim je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
integraciji v slovensko družbo?
6. Kako jim je bilo v skupinah na tečajih slovenščine kot drugega jezika omogočeno
izražanje njihove lastne narodne pripadnosti?
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1.2.3 Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje priseljencev
1. Kateri so razlogi, da delodajalci zaposlujejo priseljence oz. tujce?
2. Kakšna delovna mesta zasedajo priseljenci oz. tujci v teh podjetjih?
3. Kakšne so zahteve glede znanja slovenskega jezika za opravljanje teh del?
4. Ali delodajalci delavce spodbujajo k udeležbi na tečaje slovenščine kot drugega
jezika?
5. Ali delodajalci za priseljence sami organizirajo kakšne oblike izobraževanj in
usposabljanj – če da, katere?

68

2 METODOLOGIJA
2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
Magistrska naloga temelji na kvalitativni raziskavi, kar pomeni, da so osnovno gradivo
besedni opisi in pripovedi, prav tako pa je tudi gradivo obdelano in analizirano na beseden
način brez uporabe merskih operacij in števil (Mesec 1998: 26). Pri raziskavi smo uporabili
deskriptivno raziskovalno metodo, s katero smo skušali opisati proučevane pojave oz. tisto,
kar želimo ugotoviti z raziskovalnimi vprašanji. Z deskriptivno raziskovalno metodo
spoznavamo andragoško polje na ravni vprašanja »kakšno« je nekaj – ugotavljamo torej
stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1991: 29). Kadar govorimo o deskriptivnih
raziskovalnih metodah, lahko govorimo o preglednih raziskavah, ki so lahko večjega ali
manjšega obsega. V primeru naše raziskave gre za pregledne raziskave manjšega obsega oz.
za študije primera. Osredotočamo smo se na dve statistični regiji, jugovzhodno in posavsko, v
katerih obravnavamo 5 ustanov, ki nudijo tečaje slovenščine kot drugega jezika, v
nadaljevanju pa še 5 udeležencev teh tečajev, na podlagi katerih ugotavljamo povezavo med
njihovim učenjem jezika in vključevanjem v novo okolje. Pri delodajalcih dveh večjih podjetij
raziskujemo situacijo zaposlovanja priseljencev. Izsledke primerov nato med seboj
primerjamo. S študijo primera namreč podrobno opišemo in analiziramo posamezne osebe,
vzgojno-izobraževalne ustanove, posamezne projekte, pojave, dogodke itd. (Sagadin 1991:
31).

Raziščemo torej posamezen primer ali majhno število primerov, ki jih med seboj

primerjamo (Mesec 1998: 43).

2.2 OPIS PROUČEVANE POPULACIJE
V raziskavi smo intervjuvali tri različne skupine intervjuvancev. Prva skupina so organizatorji
oz. izvajalci tečajev slovenščine kot drugega jezika na posameznih ustanovah na območju
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Intervjuvali smo izvajalce na Ljudski univerzi Krško,
Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje,
Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto in Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice. Za izvedbo intervjujev na omenjenih ustanovah smo se odločili po spletnem iskanju
podatkov o tečajih slovenščine kot drugega jezika na našem raziskovalnem območju. Na
Ljudski univerzi Krško smo se pogovarjali z Anjo Brilej Bohorč, organizatorko
izobraževanja, na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj pa z Nado Babič Ivaniš,
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organizatorko izobraževanja, vodjo projektov in članico izpitne komisije. Na Centru za
izobraževanje in kulturo Trebnje smo se pogovarjali s Tanjo Vrčkovnik, koordinatorko
izobraževanja, in z učiteljico tečaja slovenščine Evo Kalčič. Na Razvojno-izobraževalnem
centru Novo mesto pa smo intervju opravili z organizatorico izobraževanja odraslih in
svetovalko Tino Strnad in organizatorico izobraževanja odraslih Ano Marijo Blažič. Na
Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice smo se pogovarjali s Katjo Sečen,
ustanoviteljico in predsednico Kulturno-izobraževalnega društva Homo Kreator, v okviru
katerega izvaja tečaje slovenščine kot drugega jezika.
Intervjuvanec/-ka
Izvajalka 1
Izvajalka 2

Spol
Ž
Ž

Izvajalka 3

Ž

Izvajalka 4

Ž

Izvajalka 5

Ž

Ustanova
Ljudska univerza Krško
Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj
Center za izobraževanje in
kulturo Trebnje
Razvojno-izobraževalni
center Novo mesto
Zavod za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice

Tabela 18: Opis proučevane populacije – izvajalci tečajev

Druga skupina intervjuvancev so udeleženci tečajev slovenščine kot drugega jezika, ki jih
izvajajo naštete ustanove.
Intervjuvanec/-ka

Spol

Udeleženka 1

Ž

Udeleženka 2

Ž

Udeleženec 3

M

Udeleženec 4

M

Udeleženka 5

Ž

Tečaj slovenščine
kot drugega
jezika
Zavod za izobraževanje 20-urna priprava
in kulturo Črnomelj
Center za
Začetna
izobraževanje in
integracija
kulturo Trebnje
priseljencev
Center za
Začetna
izobraževanje in
integracija
kulturo Trebnje
priseljencev
Center za
Začetna
izobraževanje in
integracija
kulturo Trebnje
priseljencev
Razvojno-izobraževalni neformalni tečaj
center Novo mesto
slovenskega jezika
Ustanova
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z mentorjem v
Središču za
samostojno učenje
Tabela 19: Opis proučevane populacije – udeleženci tečajev

Tretja skupina pa so delodajalci z območja Dolenjske in Posavja, ki zaposlujejo tujce oz.
priseljence. V raziskavi sta sodelovala direktor kadrovskega sektorja Boris Dular iz podjetja
Krka d.d. in Damjana Smrke Bohte, predstavnica kadrovske službe podjetja Revoz d.d.
Intervjuvanec/-ka
Delodajalka 1
Delodajalec 2

Spol
Ž
M

Podjetje
Revoz d.d.
Krka d.d.

Tabela 20: Opis proučevane populacije – delodajalci

2.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Intervjuje smo z vsakim intervjuvancem opravili posebej, in sicer v živo ali preko programa
Skype. Z izvajalkami oz. organizatorkami izobraževanja smo se srečali na njihovih ustanovah,
prav tako pa smo osebno obiskali tudi oba delodajalca. S tremi udeleženci smo se srečali na
Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj na dan njihovega izpita iz slovenskega jezika, z
dvema pa smo intervju opravili preko programa Skype. Intervjuje smo tudi posneli.

Intervjuvanec/-ka

Oznaka

Izvajalka 1

I1

Izvajalka 2

I2

Izvajalka 3

I3

Izvajalka 4

I4

Izvajalka 5

I5

Udeleženka 1

U1

Udeleženka 2

U2

Udeleženec 3

U3

Udeleženec 4

U4

Udeleženka 5

U5
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Delodajalka 1

D1

Delodajalec 2

D2

Tabela 21: Oznake intervjuvancev

2.4 INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV
Uporabljena tehnika zbiranja podatkov je intervjuvanje, torej smo kot instrument uporabili
polstrukturirani intervju. Zanj je značilno, da si raziskovalec vnaprej pripravi nekaj bistvenih
vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu intervjuvancu. Med potekom
intervjuja pa sproti oblikuje podvprašanja, ki so odvisna od samih odgovorov. Raziskovalec
lahko uporabi tako zaprti kot odprti tip vprašanj, odgovori intervjuvanca pa so lahko kratki ali
v obliki pripovedi. Polstrukturirani intervju je namreč zelo prožna tehnika zbiranja podatkov
(Vogrinc 2008:109).
VPRAŠANJA ZA IZVAJALCE
13 vprašanj smo razdelili na štiri sklope. Prvi sklop vprašanj se nanaša na organiziranost
tečajev slovenščine kot drugega jezika, drugi pa na njihovo izvedbo. Tretji sklop se nanaša na
udeležbo na tečajih, četrti pa na dodatne oblike pomoči priseljencem.
VPRAŠANJA ZA UDELEŽENCE
7 vprašanj smo razdelili v tri manjše sklope. Prvi sklop vprašanj se nanaša na vključevanje v
izobraževanje, drugi na pomen izobraževanja za integracijo in tretji na splošno zadovoljstvo
in počutje v skupini na tečaju slovenščine kot drugega jezika.
VPRAŠANJA ZA DELODAJALCE
8 vprašanj smo razdelili na tri sklope. Prvi sklop vprašanj se nanaša na zaposlovanje
priseljencev oz. tujcev, drugi na pomembnost znanja jezika za opravljanje dela, tretji pa na
spodbujanje zaposlenih k izobraževanju.
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2.5 OBDELAVA PODATKOV
Po zbiranju podatkov je sledila kvalitativna vsebinska analiza. Le-ta je sestavljena iz šestih
stopenj. Najprej smo pripravili transkripcijo vseh intervjujev in to gradivo uredili. V
nadaljevanju smo določili enote kodiranja (iskanje tem, pojmov, kod analiziranega besedila).
Naslednji korak, kodiranje, je osrednji del kvalitativne analize gradiva, s pomočjo katerega
interpretiramo analizirano besedilo oziroma določamo pomen posameznim delom besedila
(Vogrinc 2008: 61). Pri kodiranju smo uporabili induktivni pristop kodiranja, za katerega je
značilno, da raziskovalec kode določa med analizo besedila in si ne pripravi seznama kod
pred analizo podatkov (prav tam: 63). Na podlagi enot kodiranja smo izbrali in definirali
relevantne pojme in z ozirom na raziskovalna vprašanja oblikovali in definirali kategorije.
Analizi zbranih rezultatov sledi njihova interpretacija, na koncu pa izpeljani zaključki.
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3 ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA
3.1 IZVAJALCI TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
3.1.1 Organiziranost tečajev slovenščine kot drugega jezika
1. Tečaji slovenščine kot drugega jezika.
Zanimalo nas je, katere vrste tečajev slovenščine kot drugega jezika nudi posamezna
ustanova.
I1
JAVNOVELJAVNI Začetna
PROGRAMI

NEFORMALNI
PROGRAMI –
projekt
Pridobivanje
temeljnih in
poklicnih
kompetenc za
zaposlene

NEFORMALNI
PROGRAMI –
projekt Splošno in
neformalno
izobraževanje
odraslih (SNIO)
DRUGI

I2

I3

integracija
priseljencev

trenutno
izvajajo

20-urne
priprave
na
izpit iz znanja
slovenščine
kot
drugega
jezika;

20-urne
priprave
na
izpit iz znanja
slovenščine
kot
drugega
jezika

program za
poklicni in
osebni
razvoj
Zaživimo v
novi državi

20-urne
/
priprave na
izpit
iz
znanja
slovenščine
kot drugega
jezika

/

program
/
Zaživimo v
novi državi

50-urni tečaji
slovenskega
jezika
Spoznavam
slovenščino in
Slovenijo
50-urni
/
program
učenja
slovenščine
Govorim
slovensko
/

Slovenščina za Slovenščina
tujce (trenutno za tujce
se ne izvaja)

TEČAJI
DRUGE OBLIKE študijski
SLOVENŠČINE

I5

Slovenščina
Začetna
kot drugi in integracija
tuji jezik
priseljencev

NEFORMALNI

UČENJA

I4

krožki

Središče
za /
samostojno
učenje;
učna pomoč

ne /

neformalni
tečaji
za
priseljence,
ki
so
financirani s
strani občine
Središče za
samostojno
učenje;

90-urni
osnovni in
90-urni
nadaljevalni
tečaji
/

delavnice
Svetovalnega
središča in v
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okviru
projekta
Dejavnosti
informiranja
in svetovanja
za zaposlene
Tabela 22: Prikaz možnosti učenja slovenščine kot drugega jezika na posameznih ustanovah

Posamezne ustanove nudijo tečaje slovenščine kot drugega jezika, ki se izvajajo ali v okviru
javnoveljavnih ali splošnih oz. neformalnih programov. Prvi, javnoveljavni programi so tisti,
ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev javnoveljavne listine, certifikata o zvišani ravni
znanja, drugi, neformalni, pa so tisti, ki pridobitev te listine ne zagotavljajo – ob zaključku
neformalnih programov dobijo udeleženci potrdilo o udeležbi ali o opravljenem tečaju.
Vse ustanove izvajajo tečaje v okviru neformalnih programov, I1, I2 in I3 pa izvajajo tečaje
slovenščine tudi v okviru javnoveljavnih programov. I1 in I3 nudita tečaje slovenščine v
okviru javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev, I2 pa v okviru
javnoveljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Tudi na ustanovi I4 so izvajali
javnoveljavna programa Začetna integracija priseljencev in Slovenščina kot drugi in tuji jezik,
vendar ju trenutno ne izvajajo.
Ostali programi in tečaji so neformalni. I1, I2 in I4 v okviru teh neformalnih programov
izvajajo priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega jezika, ki so načeloma 20-urne,
njihov cilj pa je pripraviti in usposobiti kandidate za uspešno opravljanje izpita iz slovenščine
kot drugega jezika na osnovni ravni za pridobitev certifikata (Pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc, ZIK Črnomelj). Udeleženci se pripravijo na izpit, seznanijo se z
njegovim potekom in zahtevnostjo ter se naučijo besedišča in osnov komuniciranja, prav tako
pa rešujejo tudi primere izpitnih pol (Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019, LU
Krško).
Priprave na izpit iz slovenščine kot drugega jezika na vseh treh ustanovah potekajo v okviru
projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za zaposlene. Gre za projekt, ki sta ga
za obdobje od 2016 do 2019 na javnem razpisu ponudila Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Evropska unija. V sklopu projekta potekajo različni programi, s katerimi
naj bi se izboljševale temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so starejši od 45 let in so
nižje izobraženi ter usposobljeni. Namen je torej povečati vključenost zaposlenih v
vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela
(Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019, LU Krško).
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Na ustanovi I1 v okviru projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019
potekajo tudi 50-urni tečaji slovenskega jezika Spoznavam slovenščino in Slovenijo, katerih
cilj je učenje osnov slovenščine za potrebe dela in za lažjo ter hitrejšo integracijo v novo
okolje (Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019, LU Krško). Na ustanovi I3 imajo v
sklopu tega projekta, ki se sicer imenuje Temeljne in poklicne kompetence 2016–2019
osrednja JV regija, programe za poklicni in osebni razvoj, v sklopu katerih je tudi program
Zaživimo v novi državi (Osebnostna rast in poklicni razvoj, Temeljne in poklicne kompetence
2016–2019 osrednja JV regija).
Isti program, Zaživimo v novi državi, se v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc od 2016 do 2019 izvaja tudi na ustanovi I4, in sicer v sklopu programov
Splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO). Gre za 50-urni program, v okviru
katerega lahko priseljenci s kombinacijo tečajev in delavnic učenja slovenskega jezika,
spoznavanja kulture in lokalnega okolja osvežijo svoje znanje slovenskega jezika, hkrati pa
spoznavajo tudi kraj, v katerega so se priselili. V tem programu razširijo predvsem svoje
jezikovne kompetence, kot so slušno in bralno razumevanje, govorno sporazumevanje in
govorno ter pisno sporočanje, in socialne kompetence, ki jih potrebujejo za učinkovito
ravnanje v socialnih situacijah v novem okolju (Zaživimo v novi državi, RIC NM).
V okviru projekta Splošno in neformalno izobraževanje odraslih (SNIO), ki je bil objavljen na
Javnem razpisu za programe splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do
2014, se je na ustanovi I1 izvajal 50-urni brezplačni program učenja slovenščine – Govorim
slovensko, ki je bil financiran iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in iz
Evropskega socialnega sklada (Splošno in neformalno izobraževanje, LU Krško).
Tako I2 kot I3 nudita neformalni tečaj, ki ga poimenujeta Slovenščina za tujce. Pri I2 gre za
krajši tečaj, ki poteka, glede na potrebe skupine, v 50 ali 80-urnih modulih, in se trenutno ne
izvaja. Pri I3 pa je Slovenščina za tujce tečaj, ki se izvaja preko Zavoda za zaposlovanje, in
sicer na osnovni ravni, ki je razdeljena na osnovno, drugo in tretjo stopnjo, vsaka pa traja po
60 ur.
I4 pa izvaja tudi neformalne tečaje za priseljence, ki so financirani s strani občine. I5 izvaja
neformalne tečaje slovenščine v okviru Kulturno-izobraževalnega društva Homo Kreator. Ti
tečaji, kot je povedala izvajalka, naj bi bili glede na stopnjo enaki osnovni stopnji
javnoveljavnega tečaja Začetna integracija priseljencev.
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»Tečaj, ki ga izvajam, je na osnovni stopnji, primerljivi tisti, ki se izvaja v okviru
javnoveljavnih programov. Ta tečaj pa sama razdelim na osnovni in nadaljevalni, vsak pa
traja po 90 ur. Izvajam ga dvakrat na teden po dve šolski uri. Na koncu je to 180 ur, tako kot
pri programu Začetna integracija priseljencev« (izvajalka 5, priloga B).
Priseljenci se lahko slovenščine učijo tudi v drugih oblikah. Ustanovi izvajalcev I2 in I4 imata
Središče za samostojno učenje, v katerih lahko priseljenci dobijo vse potrebno gradivo za
samostojno učenje slovenščine. Čas in vsebino učenja si lahko izberejo sami, pri učenju pa
jim lahko pomaga mentor (Središče za samostojno učenje (EDUS), RIC Novo mesto).
V Središču za samostojno učenje se na I4 slovenščine učijo »/…/ največkrat ob podpori
mentorja, ki pa izobraževanja navadno organizira v obliki krajših vodenih delavnic, lahko pa
izvede tudi priprave na izpit. Potrebam udeležencev se sproti prilagaja« (izvajalka 4, priloga
B).
Takšne delavnice slovenskega jezika oz. vodene aktivnosti organiziranega samostojnega
učenja so na primer Bralne urice, Beremo in govorimo po slovensko in Osnove slovenskega
jezika (Središče za samostojno učenje (EDUS), RIC Novo mesto).
Na ustanovi I4 pa lahko učenje slovenščine poteka tudi na delavnicah Svetovalnega središča
in v okviru projekta Dejavnosti informiranja in svetovanja za zaposlene. Na ustanovi I2 imajo
priseljenci možnost tudi učne pomoči, preko katere se lahko z mentorjem učne pomoči
pripravljajo na izpit iz slovenščine. Mentorji pomagajo pri učenju in jim dodatno razložijo
učno snov (Učna pomoč, ZIK Črnomelj).
Še ena oblika, v kateri se lahko priseljenci učijo slovenskega jezika, so študijski krožki na
ustanovi I1.
»Vsako leto izvajamo tudi 30-urne študijske krožke, ki jih financira Ministrstvo za
izobraževanje znanost in šport, del pa pokrije tudi občina. Gre za brezplačno, neformalno
obliko učenja z mentorjem, profesorjem slovenščine, in udeleženci. Učenje poteka tako, da
mentor vse samo koordinira, srečanje pa vsakič pripravi eden izmed udeležence« (izvajalka 1,
priloga B).
Skupina si določi izobraževalne in akcijske cilje ter se povezuje z lokalnim okoljem. Med
drugimi študijskimi krožki je ustanova I1 izvedla tudi krožek Spoznajmo se v jeziku, kulturi
in običajih, s katerim želijo priseljencem pomagati pri lažji integraciji v okolje in krepiti dobre
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medkulturne odnose. V krožku spoznavajo Slovenijo, jezik ter slovensko deželo in kulturo
(Študijski krožki, LU Krško).
Obravnavane ustanove iščejo različne možnosti za ponujanje več raznovrstnih tečajev
slovenščine. Le-te navadno ponujajo v okviru različnih programov ali projektov. Sklepamo
lahko, da je sredstev za izvajanje izobraževalnih programov precej in da so potrebe in
povpraševanje s strani udeležencev na eni in izkušnje ponudnikov izobraževanj na drugi strani
pokazale, da je smiselno denar, ki ga pridobijo na razpisih, porabiti za učenje slovenščine. To
bi lahko morda bil tudi znak za financerje, da bi bilo včasih morda smiselno razpisati tudi
brezplačne programe, ki bi bili namenjeni zgolj učenju slovenščine.

2. Kraj izvajanja tečajev slovenščine kot drugega jezika
Zanimalo nas je, v katerih občinah posamezna ustanova izvaja svoje tečaje slovenščine kot
drugega jezika.
Vseh 5 ustanov tečaje izvaja v svojem lokalnem okolju oz. v občini – tečaji torej potekajo v
Krškem, Črnomlju, v Trebnjem, Novem mestu in v Brežicah. Ustanova I2 ponuja izvedbo
tečajev tudi v občini Metlika, vendar se tam v času opravljanja intervjuja tečaji niso izvajali.
I3 izvaja javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev v Novem mestu in v Krškem,
le-tega pa v svoji občini (Trebnje) ne izvaja. Tudi I4 svoje dejavnosti opravlja izven svoje
občine, in sicer delavnice Svetovalnega središča, ki jih ponuja še v občinah Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža.
Na našem območju raziskovanja (na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju) imajo
priseljenci torej možnost obiskovanja tečajev v različnih občinah. Zaradi razpršenosti lokacij
izvajanja tečajev imajo večjo dostopnost do obiskovanja tečajev v občini, v kateri živijo. Le v
nekaterih primerih pa se morajo na tečaje voziti v druge občine – primer je tečaj Začetne
integracije priseljencev, ki ga Center za izobraževanje in kulturo Trebnje izvaja le v Občini
Novo mesto, v Občini Trebnje pa ne.
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3. Plačljivi in brezplačni tečaji
Zanimalo nas je, ali so tečaji slovenščine kot drugega jezika, ki jih izvajajo obravnavane
ustanove, za udeležence plačljivi ali brezplačni.
Tečaji slovenščine kot drugega jezika so lahko za udeležence plačljivi ali brezplačni. Vseh pet
ustanov izvaja oboje, tako plačljive kot brezplačne tečaje.
Brezplačni tečaji slovenščine kot drugega jezika so vsi neformalni tečaji v okviru različnih
prej omenjenih projektov, saj so le-ti navadno financirani iz različnih ministrstev in/ali iz
Evropskega socialnega sklada. Brezplačno je tudi učenje slovenščine v študijskih krožkih na
I1, saj jih financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Krško
(Študijski krožki, Ljudska univerza Krško). Tudi 20-urne priprave na izpit iz znanja
slovenščine kot drugega jezika so v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc za zaposlene brezplačne, in sicer le za zaposlene, ki so starejši od 45 let in so nižje
izobraženi ter usposobljeni. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
in Evropski socialni sklad (Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019, LU Krško).
Brezplačna je tudi učna pomoč na I1 in I2 ter tudi samostojno učenje v Središču za
samostojno učenje na I2 in I4.
Na I1 kot tudi na I3 pa se lahko priseljenci slovenščine brezplačno učijo še v okviru
javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev, ki je, kot je bilo že omenjeno,
financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve in katerega glavni namen je ravno njegova
brezplačnost.
Za nekatere udeležence je prav tako brezplačen tudi neformalni tečaj Slovenščina za tujce, ki
se izvaja na I3, in sicer preko Zavoda za zaposlovanje.
»Program Slovenščina za tujce pa je sofinanciran s strani Republike Slovenije, in sicer s
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če so ljudje nanj
napoteni preko Zavoda za zaposlovanje, imajo tečaj brezplačen« (izvajalka 3, priloga B).
Za udeležence, ki so nanj poslani preko Zavoda za zaposlovanje, je obvezen in hkrati tudi
brezplačen. Prav tako pa v tečaj sprejemajo tudi samoplačnike.
Priprave na izpit so za zaposlene, kot smo že omenili, brezplačne, saj jim to omogoča projekt
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za zaposlene. Za brezposelne pa na ustanovi
I1 nudijo plačljive priprave na izpit.
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»Ostali pa sedaj nimajo možnosti priprav na izpit, oz. jih imajo, vendar so zanje plačljive.
Težava pri tem pa je, da zelo težko najdemo 10 ljudi, ki bi te priprave plačali. 30-urna
priprava na izpit bi stala npr. 150 €, 15-urna pa nekje 70 €« (izvajalka 1, priloga B).
Skupina plačljivih priprav na izpit se navadno ne oblikuje, saj ustanova zelo težko dobi
zadostno število ljudi, ki bi bili pripravljeni te priprave plačati. Ravno brezposelni so tisti,
katerim bi bilo potrebno tudi to vrsto učenja ponuditi brezplačno. Na izpit se tako na ustanovi
I1 kot tudi na ustanovi I2 brezposelni lahko brezplačno pripravljajo z mentorjem za učno
pomoč, na ustanovah I2 in I4 pa prav tako tudi samostojno v Središču za samostojno učenje.
Zanimiv je princip plačljivosti tečaja slovenščine kot drugega jezika, ki se izvaja na ustanovi
I5, kjer se na posameznem srečanju pobirajo prostovoljni prispevki.
»Za obisk tečajev se pobirajo prostovoljni prispevki. Predlagano je 5 € na enkratni obisk,
torej dve šolski uri. Včasih kaj dajo, včasih nič« (izvajalka 5, priloga B).
Plačljivi tečaji slovenščine kot drugega jezika se izvajajo na ustanovi I2, kjer, trenutno sicer
ne, občasno izvajajo neformalne plačljive tečaje, ki jih poimenujejo Slovenščina za tujce.
»Tega programa trenutno ne izvajamo. Letos smo zaključili z eno manjšo skupino, v kateri je
bilo 8 udeležencev, lani pa nismo imeli nobene. Že nekaj časa ga skušamo ponuditi, saj smo
opazili, da je veliko zanimanja za opravljanje izpita iz slovenščine, rezultati pa, od tistih, ki
niso obiskovali nobenega tečaja, slabi. Vendar zanj ni interesa, saj se za plačljive oblike ne
odločajo toliko, če obstajajo tudi brezplačne« (izvajalka 2, priloga B).
Na isti ustanovi izvajajo tudi plačljiv javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji
jezik.
Na našem raziskovalnem območju imajo torej priseljenci veliko možnosti obiskovanja
različnih brezplačnih oblik učenja slovenskega jezika in spoznavanja kulture, družbe ter
zgodovine države. Sklenemo lahko, da je priseljencem na tem območju učenje jezika
dostopno tako geografsko kot tudi cenovno.

4. Razvrščanje udeležencev v skupine
V nadaljevanju nas je zanimalo, na kakšen način, če je to sploh mogoče, izvajalci tečajev
udeležence razvrščajo v posamezne skupine ter če jih razvrščajo glede na njihovo predznanje.
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Po besedah Ferbežar (1997: 287) naj bi bilo, zaradi podobnih težav, ki jih imajo pri usvajanju
jezika udeleženci z enakim jezikovnim ozadjem, na tečajih idealno oblikovati takšne skupine,
ki bi bile sestavljene prav iz udeležencev z enakim prvim jezikom.
Problem, ki se največkrat pojavi, pa je ta, da je udeležencev velikokrat premalo, da bi se lahko
oblikovale skupine po določenih ravneh predznanja. Na le-to opozarja I1, čeprav pravi, da pri
javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev uvrstitveno testiranje vseeno
imajo. Tudi I2 pravi, da je težava pri razvrščanju v skupine premajhno število udeležencev, se
jih pa vseeno trudijo razvrstiti, če je to le možno. Prav tako se tudi I3 trudi udeležence glede
na predznanje razvrščati v približno homogene skupine, in sicer pri obeh tečajih, ki jih izvaja
– tako pri Začetni integraciji priseljencev kot pri neformalnem tečaju Slovenščina za tujce.
Njihovo predznanje ugotavlja na podlagi uvrstitvenega testiranja.
Kot primer posebne skupine I3 navede ženske s Kosova, za katere se vedno potrdijo, da jih
razporedijo v ločeno skupino, saj navadno nimajo nobenega predznanja slovenskega jezika in
je zato z njimi potrebno delati posebej.
»Za ženske s Kosova, ki so upravičene do programa ZIP, se potrudimo, da jih damo v isto
skupino, ker je njihovo znanje slovenščine enako nič, zato moramo z njimi začeti od začetka.
K njim ne moremo dati npr. visoko izobraženega priseljenca iz Bosne, katerega znanje
slovenščine je precej višje« (izvajalka 3, priloga B).
Tudi I4 navede primer posebne skupine priseljencev, in sicer skupino albanskih mamic, ki
ravno tako nima predznanja in ima veliko težav pri vsakdanji komunikaciji. Ob tem opozori,
da je oblikovanje skupin glede na narodnost in z njim močno povezanim predznanjem
dvorezen meč, saj se z ločevanjem onemogoča spodbujanje medkulturnosti.
»V preteklosti pa smo tudi že ločevali udeležence v skupine glede na narodnost, kar je tesno
povezano s predznanjem – posebej smo oblikovali na primer albansko skupino. Imamo
skupino albanskih mamic, ki napreduje zelo počasi. Jih pa ni najbolje ločiti, saj s tem ločiš
kulture in onemogočiš delo v kulturno raznolikem okolju. Da smo ga vseeno lahko omogočili,
smo zanje organizirali različne dogodke« (izvajalka 4, priloga B).
Ravno tako tudi na ustanovi I1 albanske mamice razporedijo v ločeno skupino.
»Imamo namreč ogromno albanskih mamic, ki imajo velike težave s komunikacijo z učitelji
svojih otrok, na govorilnih urah, pri zdravniku, pri komunikaciji na sploh. So doma, ne hodijo
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v službo. Zanje imamo brezplačno učno pomoč, ki letos poteka že tretje leto, od septembra do
junija« (izvajalka 1, priloga B).
Predvidevamo lahko, da gre za podobne oz. enake skupine priseljenk – za albansko govoreče
ženske, ki prihajajo bodisi s Kosova bodisi iz Makedonije (redko iz Albanije). Ta skupina je
posebna zaradi več razlogov – druži jih nizka ali celo nikakršna stopnja izobrazbe in popolna
socialna izolacija, ki je posledica tako tradicije kot religije. Zaradi nizke izobrazbe posledično
nimajo znanja nobenega tujega jezika, npr. angleščine, ki bi lahko predstavljala jezik
posredovanja med udeleženkami in izobraževalcem. Zato je potreben kulturni mediator.
Na ustanovi I4 ga tudi imajo, in sicer gre za gospo iz Albanije, ki zelo dobro govori
slovensko.
»Občina nam je omogočila, da smo jo zaposlili. Tako da imamo profesorico slovenščine,
kulturno mediatorko in petnajst tujk. Taki skupini imamo dve, torej se pri nas že celo leto
jezika brezplačno uči 30 albansko govorečih žensk, ki so zelo zadovoljne« (izvajalka 4,
priloga B).
Njihov napredek je, kot pravi I4, zelo počasen, vendar opazen. Poleg oblikovanja posebnih
skupin albanskih udeležencev pa I4 opravlja tudi uvrstitveno testiranje. Tudi izvajalka I5 kot
težavo pri oblikovanju skupin izpostavi težavo premajhnega števila udeležencev tečajev,
čeprav pravi, da ji udeležencev v skupine načeloma ni potrebno deliti glede na predznanje.
Ker ima majhne skupine, se znotraj le-teh trudi delo, glede na njihovo predznanje, razdeliti po
težavnosti.
Sklenemo lahko, da se večina izvajalcev z namenom oblikovanja bolj homogenih skupin
tečajev, če je le mogoče, trudi izvajati uvrstitvena testiranja, ali pa jih, če gre za albansko
govoreče priseljence, navadno kar skupaj umesti v svojo skupino.

3.1.2 Izvedba tečajev slovenščine kot drugega jezika
1. Težave zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev
Pri tem vprašanju, ki se navezuje na prejšnje, nas je zanimalo, ali imajo izvajalci zaradi
različnega vstopnega znanja udeležencev kakšne težave pri poučevanju in tudi, kako jih
rešujejo.
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Težave, ki so posledica različnega vstopnega znanja udeležencev, se pojavljajo pri
poučevanju na vseh ustanovah. Vsi kot težavo izpostavijo že samo dejstvo, da gre za
udeležence različnih narodnosti, ki imajo, s tem povezano, tudi različno predznanje
slovenščine.

I2 poleg tega omeni še njihovo pogosto nizko stopnjo izobrazbe, zaradi česar se navadno ti
udeleženci tudi ne znajo učiti. Zaradi takšne heterogenosti morajo profesorji delo na tečajih
organizirati tako, da lahko vsi udeleženci dosežejo zastavljene cilje izobraževanja. Rešitev
večina izvajalcev (I1, I2, I3, I5) vidi v notranji diferenciaciji dela, pri kateri gre torej za to, da
profesor poučevanje izpelje tako, da vsem, ne glede na njihovo predznanje in zmožnosti,
omogoči enake pogoje za učenje jezika.

Kot pravi I1 je tu pomembna kvaliteta profesorja, od katerega je torej odvisno, kako bo
organiziral delo v skupinah z udeleženci, katerih predznanje se tako razlikuje.

»Tu je pomembna kvaliteta predavatelja, zato imamo učitelje, ki res znajo delati v skupinah s
tako različnim znanjem udeležencev in obvladajo notranjo diferenciacijo, ki je za nas, ki smo
majhni, ključna. Imamo udeležence z zelo različnim predznanjem, poleg tega pa so tudi
različnih narodnosti. Za tiste udeležence, ki so boljši, imajo učitelji pripravljene kakšne
dodatne naloge, prilagajajo pa se tudi tistim, ki ne znajo. Si pa udeleženci pomagajo tudi med
seboj« (izvajalka 1, priloga B).
Tudi I2 pove, da profesorji na tečajih slovenščine kot drugega jezika v njihovi ustanovi ravno
tako skušajo delo deliti glede na predznanje udeležencev, in sicer individualno, glede na
vsakega posameznika oz. skupine posameznikov s podobnim predznanjem.
»Po navadi pa je tako, da moramo delati z zelo heterogenimi skupinami, kar pa skušamo
reševati s tem, da delo znotraj skupine naredimo čim bolj individualizirano, npr. da učitelji
razporejajo udeležence glede na njihovo znanje« (izvajalka 2, priloga B).
Tudi na tečajih I3 težijo k notranji diferenciaciji dela, in sicer le-to navadno spodbujajo pri
svojih profesorjih. Kot občasno rešitev I3 vidi tudi v čakanju na zadostno število prijavljenih
udeležencev, ki imajo podobno predznanje, in s katerimi lahko nato oblikujejo bolj homogene
skupine. Delitve dela znotraj skupine se poslužuje tudi I5, ki delo razdeli na snov za višji in
snov za nižji nivo.
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I2 in I4 pa skušajo heterogenost omiliti še z dodatnimi urami učenja ob pomoči mentorjev in
prostovoljcev. Na ustanovi I2 to dodatno učenje poteka z mentorjem za učno pomoč, ki
šibkejšim pomaga, da nato na tečaju lažje sledijo in tako z znanjem dohitijo ostale udeležence.
Dodatne ure učenja pa ne potrebujejo le šibkejši, temveč tudi naprednejši udeleženci, ki si
želijo svoje znanje hitreje nadgrajevati. Tem pa je na ustanovi I2 omogočeno učenje v
Središču za samostojno učenje.
»Imamo torej javnega delavca za izvajanje učne pomoči za tiste, ki so šibkejši in ki lahko s
tako pomočjo skupino dohitijo. Ali pa obratno, če je kdo bolj samostojen in je v prednosti, se
lahko uči v središču za Samostojno učenje, če je tega vajen« (izvajalka 2, priloga B).
Na ustanovi I4 pa dodatno učenje poteka na individualnih urah, ki jih izvajajo prostovoljci.
Le-ti ravno tako pomagajo šibkejšim in dajejo dodatno delo naprednejšim udeležencem.
Vidimo torej, da se ustanove se s problemom heterogenosti skupin tečajev spopadajo na
različne načine; največkrat se poslužujejo notranje diferenciacije dela, pri kateri izpostavljajo
učiteljevo sposobnost ustrezne organizacije pouka, ali pa dodatne učne pomoči tako za
učence, ki imajo težave, kot za naprednejše.

2. Izražanje lastne izvorne identitete
Zanimalo nas je, kako v skupinah na tečajih skrbijo za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo.
Izvajalci tečajev vseh ustanov kot glavnega akterja pri zagotavljanju izražanja kulturne in
nacionalne pripadnosti udeležencev postavijo učitelja oz. profesorja slovenščine. I1 v ospredje
postavlja odnos profesorja in pravi, da mora priseljencem dati občutek sprejetosti, saj imajo
potem priseljenci njihovo ustanovo za varno okolje, v katero se redno vračajo, oz. za neko
zatočišče. Kot pravi I2 se ta sproščenost na tečajih ne ustvarja načrtno, temveč bolj spontano z
različnimi pristopi in metodami, hkrati pa omeni, da profesorji na tečajih pri poučevanju
delajo veliko primerjav z maternimi jeziki udeležencev, s čimer jim približajo učenje
slovenščine.
Na ustanovi I3 nam je na to vprašanje odgovorila kar profesorica sama, ki je povedala, da ima
do udeležencev pozitiven in motivirajoč pristop in, da se poskuša vživeti v njihov položaj ter
opazuje njihovo odzivanje in počutje pri pouku.
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Tudi I5 osebno poučuje na tečajih, za izražanje kulture udeležencev pa poskrbi s pogovori o
različnih jezikih in z zanimanjem za to, kako se kaj reče v jezikih udeležencev. Profesorjevo
vlogo izpostavi tudi I4, ki pravi, da je pomemben njegov osebni pristop, da mora pridobiti
zaupanje udeležencev in jim izkazati naklonjenost. Tako kot I5 pa pogovarjanje o različnih
jezikih oz. kulturah omeni tudi I1, ob praznikih pa o praznovanjih v različnih kulturah
spregovorijo tudi na tečajih ustanove I4.
Izražanje izvorne kulture in hkratno spodbujanje integracije priseljencev pa na poseben način
spodbujajo na ustanovi I2, kjer priseljenci, ki so se že integrirali delujejo kot prostovoljci in
animatorji priseljencev, ki so se v Slovenijo priselili pred kratkim.
»Imamo tudi prostovoljce, animatorje, ki so tudi sami priseljenci in so se že integrirali v
slovensko družbo ter pripomorejo k temu, da je bolj sproščeno vzdušje. Z njihovo pomočjo se
tudi ostali počutijo sprejete in vidijo, da so lahko uspešni« (izvajalka 2, priloga B).
Še ena oblika spodbujanja izražanja izvorne kulture je organiziranje raznih dogodkov za
priseljence. Izvajalci I1, I2, I4 omenjajo predvsem kulinarične dogodke, na katerih se lahko
priseljenci predstavijo s svojo tradicionalno hrano.
Izvajalci z vseh ustanov udeležencem svojih tečajev omogočajo izražanje izvorne kulture na
različne načine, se pa soglasno strinjajo, da je za to v prvi vrsti zadolžen učitelj sam. Ta z
ustvarjanjem ustrezne klime udeležencem tako tečaj kot celotno ustanovo predstavi kot
okolje, ki je odprto za sprejemanje različnosti in drugačnosti.

3. Potrjevanje znanja, usvojenega na tečajih
Zanimalo nas je, ali ustanove po opravljenih tečajih udeležencem izdajo kakšna potrdila oz.
certifikate.
Po opravljenih tečajih ustanove priseljencem izdajo interna potrdila o udeležbi, če pa so
udeleženi v javnoveljavnih programih, se jim izda javnoveljavno potrdilo o zaključenem
tečaju. Katero potrdilo dobijo priseljenci je seveda odvisno od tega, kateri tečaj so obiskovali.
Na ustanovi I1 in I3 dobijo po končanem tečaju Začetna integracija priseljencev
javnoveljavno potrdilo oz. certifikat o opravljenem tečaju, le-to pa ravno tako dobijo po
zaključenih 300 urah usposabljanja v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ustanovi
I2. Priseljenci oz. udeleženci ostalih, neformalnih tečajev in priprav na izpit pa torej dobijo
85

interna potrdila o udeležbi, o zaključenih stopnji tečaja in o uspešno opravljenem
usposabljanju pri pripravi na izpit. Tisti, ki na ustanovi I2 ne zaključijo celotnega 300-urnega
tečaja Slovenščina kot drugi in tuji jezik, temveč zaključijo le določeno število ur
izobraževanja, dobijo potrdilo o zaključenem modulu Slovenščine kot drugega in tujega
jezika.

3.1.3 Udeležba na tečajih slovenščine kot drugega jezika
1. Razlogi za vpis na tečaje
Zanimalo nas je, kaj so, po mnenju izvajalcev tečajev, glavni razlogi udeležencev za vpis na
tečaje slovenščine kot drugega jezika.
Priseljenci se tečajev slovenskega jezika udeležujejo iz različnih razlogov. Kar štirje izvajalci
so kot razlog udeležbe navedli željo priseljencev po opravljenem izpitu iz slovenščine kot
drugega jezika na osnovni ravni. Le-ta je hkrati tudi eden izmed pogojev, ki ga morajo
priseljenci izpolnjevati, če želijo pridobiti slovensko državljanstvo.
Nekateri priseljenci se na ustanovi I3 in I4 tečajev slovenščine udeležujejo zato, ker so nanje
napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje in so, da bi lahko uživali pravice (npr. denarno
nadomestilo) iz statusa brezposelnosti, primorani obvezno obiskovati tečaj, sicer so jim
omenjene pravice odvzete. Obiskovanje teh tečajev je zanje torej obvezno.
»Glede Slovenščine za tujce je pa tako, da jih Zavod napoti na tečaj in nimajo izbire ali bodo
tečaj obiskovali ali ne. Na tečaj torej morajo hoditi in hkrati upoštevati redno prisotnost, saj
jih lahko drugače izpišejo iz evidence brezposelnih. Če so prijavljeni v to evidenco, lahko
namreč na Centru za socialno delo prejemajo socialne transferje, ki jih drugače ne morejo«
(izvajalka 3, priloga B).
Ena izmed takih skupin priseljencev na ustanovi I4 so albanske ženske, ki so na Zavodu za
zaposlovanje prijavljene kot brezposelne in so torej primorane obiskovati tečaje.
»Albanske ženske pa se tečajev udeležujejo predvsem zato, ker jih nanje napoti ZRSZ, tako da
se teh tečajev morajo udeležiti, kasneje pa vseeno pride tudi do lastnega interesa« (izvajalka
4, priloga B).
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Tako I1 kot tudi I2 omenjata, da se priseljenci slovenščine na njunih ustanovah učijo tudi
zaradi potreb dela. Nekateri priseljenci, kot to pravita I1 in I5, pa se slovenščine učijo tudi
zaradi osebne želje po znanju jezika. I5 pravi, da se priseljenci njenih tečajev udeležujejo
predvsem zato, ker so se priselili v Slovenijo zaradi slovenskih partnerjev in se z namenom
lažje integracije v družbo želijo naučiti jezika.
Sklenemo lahko, da so, po mnenju izvajalcev tečajev, razlogi priseljencev za obiskovanje
tečajev različni, največkrat pa izvajalci omenjajo opravljanje izpita iz znanja slovenščine kot
drugega jezika, ki je pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva.

2. Osip udeležencev
Zanimalo nas je, v kolikšni meri prihaja do osipa udeležencev, kaj so, po mnenju izvajalcev
tečajev, glavni razlogi zanj in kako ga skušajo onemogočati.

I1 omeni, da je problem v delavniku, prav tako pa delavnik omeni tudi I3, ki pravi, da je osip
še večji v poletnem obdobju, ko se večni udeležencev delavniki podaljšajo in tako tečaje še
težje obiskujejo. I2 kot razlog za osip navaja še bolniško odsotnost udeležencev prav tako pa
tudi njihove preselitve ali, kot pravi I4, krajši odhod domov.
I5 kor razlog navede družino in skrb za otroke, hkrati pa omeni, da se osip večkrat pojavi tudi
pri tistih udeležencih, ki dosežejo želeno znanje in se ne želijo več učiti oz. ne čutijo potrebe
po nadaljnjem učenju. I4 ugotavlja, da so razlogi za osip povezani lahko tudi z učiteljem, z
uporabo neprimernih metod in pristopov.

Da bi osip udeležencev zmanjšali, se na posameznih institucijah z udeleženci skušajo
dogovarjati o tem, kakšne so možnosti, da bi tečaje lahko vseeno obiskovali.
»Ko enkrat manjkajo, jih še pustimo, ko pa manjkajo že drugič, jih pokličemo in vprašamo,
zakaj ne morejo hoditi, ter se z njimi poskušamo dogovoriti /…/. Damo jim vse možnosti, da
lahko prihajajo in da dosežejo teh 80 % prisotnosti« (izvajalka 3, priloga B).
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I4, ki pravi, da je pomembna uporaba primernih metod dela, omeni, da se proti osipu
udeležencev borijo s povečanim prilagajanjem njihovim potrebam.
»Rešujemo ga s povečanim prilagajanjem njihovim potrebam. Če delo ni prilagojeno
njihovim potrebam, težko sledijo. Problem, ki ga imamo, pa je, da je težo ugoditi vsem, saj je
v skupinah preveč različnih narodnosti« (izvajalka 4, priloga B).
Prilagaja pa se tudi I5, in sicer s spreminjanjem terminov tečaja.
»Sama potem spreminjam ure, se prilagodim udeležencem, da prestavim čas tečaja. Je pa
nemogoče vsem ugoditi« (izvajalka 5, priloga B).
Najpogostejši razlog za osip na tečajih so po mnenju izvajalcev delovne obveznosti
udeležencev. Na vseh ustanovah se skušajo z udeleženci, ki imajo težave z obiskovanjem
tečajev, pogovoriti, uskladiti čas izvajanja tečajev in jim tako omogočiti nemoteno učenje.

3.1.4 Dodatna pomoč priseljencem
1. Načini spodbujanja integracije, podporni programi, tečaji, osebno svetovanje
Zanimalo nas je, kako ustanove z uporabo različnih metod poučevanja spodbujajo integracijo
udeležencev tečajev slovenščine kot drugega jezika, če imajo za ta namen tudi kakšne dodatne
projekte in če jim nudijo osebno svetovanje.
1.1 Metode za spodbujanje integracije
Z vprašanjem, katerih metod se pri poučevanju na tečajih slovenščine kot drugega jezika
največkrat poslužujejo profesorji na posameznih ustanovah smo želeli izvedeti, ali uporabljajo
določene metode, ki spodbujajo integracijo priseljencev v novo okolje.
Tako I1 kot I4 povesta, da udeležence tečajev vodijo na obiske raznih institucij, kulturnih
znamenitosti, trgovin, kjer se, kot pravi I4, učijo jezika preko izkušenj.
»Imamo pa zelo veliko izkustvenega učenja. Sploh vključevanja v lokalno okolje. Vozimo jih
vsepovsod, v muzeje. /…/ Tudi v trgovino smo šli, pa smo primerjali cene, kje se splača, v
knjižnice, mestne muzeje. /…/ Peljali smo jih tudi na grad Rajhenburg« (izvajalka 1, priloga
B).
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Tako izvajalci tečajev na ustanovi I2 kot tudi na I5 se trudijo, da je poučevanje slovenščine
čim bolj življenjsko naravnano, da uporabljajo primere iz vsakodnevnih situacij, saj kot pravi
I2, sledijo pridobivanju jezikovnih kompetenc iz vsakdanjega življenja.
Podobno odgovori tudi I5, ki svoje udeležence vodi na teren in jim tako rekoč prav tako
omogoča učenje na podlagi vsakodnevnih situacij in tudi izkušenj.
»Včasih jih želim učiti tudi v dejanskih živih situacijah, zato smo lani šli recimo na božični
sejem v osnovno šolo, ker smo se ravno učili o nakupovanju« (izvajalka 5, priloga B).
Posebne metode so se lotili na ustanovi I2.
»Udeleženci so delali tudi pogovore, raziskave na terenu, da so bil čim bolj v stiku z jezikom.
Po skupinah so dobili naloge, da opravijo intervju z mimoidočimi ali pa da obiskovalce v
Črnomlju pravilno prostorsko usmerijo« (izvajalka 2, priloga B).
Vsi izvajalci navajajo, da se udeležence na tečajih poskuša čim bolj povezovati z lokalnim
okoljem in jih navajati nanj ter na vsakodnevne življenjske situacije. Odgovore izvajalcev bi
lahko navezali na že omenjene besede Ferbežar (1997: 285), ki pravi, da se mora pri pouku
slovenščine kot drugega jezika upoštevati cilj učenja, ki je, da se udeleženci naučijo tvoriti
besedila, ki so potrebna za sporazumevanje v vsakodnevnih situacijah; zato naj bi se na
tečajih posluževali metod, ki poudarjajo jezikovno rabo v realnih okoliščinah.

1.2 Dodatni projekti za spodbujanje integracije
V nadaljevanju smo poizvedovali o morebitnih dodatnih projektih, ki jih pripravljajo za
priseljence in s katerimi spodbujajo njihovo integracijo v lokalno okolje in družbo, prav tako
pa smo poizvedovali tudi o dodatnih izobraževanjih, v katera se vključujejo priseljenci.
Na vseh ustanovah, razen na ustanovi izvajalca I5, sodelujejo v in organizirajo različne
projekte, ki poleg učenja jezika še dodatno spodbujajo in lajšajo integracijo priseljencev.
I1 omeni projekt Teden socialne vključenosti za priseljence, ki ga je junija 2015 razpisalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ta teden so poimenovali kot Prepoznani in
povezani.
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»Prvi teden v juniju, ki smo ga poimenovali Prepoznani in povezani, smo imeli vsak dan eno
zadevo za tujce – primere dobrih praks, povabili smo tri ženske različnih narodnosti (Bosna,
Srbija, Albanija), ki so drugim tujcem povedale svojo življenjsko zgodbo. Naslednji dan smo
imeli izdelovanje igrač, kjer so se družile Slovenke in tujke, igračke pa smo podelili brežiški
bolnišnici. Spoznavali smo lokalno okolje in smo jih vozili po Krškem, imeli smo tudi
slovenski zajtrk« (izvajalka 1, priloga B).
Kulinarične dogodke pa tako kot na ustanovi I1 pripravljajo tudi na drugih ustanovah. I2
omeni program Uspešna integracija priseljencev, v katerem se lahko priseljenci med sabo
spoznajo in predstavijo s pripravo svojih tradicionalnih jedi. Tudi I4 omeni projekt, znotraj
katerega so že pripravili kulinarične delavnice, in sicer v sklopu projekta Po poti kultur, v
katerem so izvajali programe spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav in
spodbujali sodelovanje med različnimi kulturami. Pripravili so tudi knjižico receptov in
spoznavali lokalno okolje.
Novo okolje pa so aktivno spoznavali tudi priseljenci, ki so se na ustanovi I4 udeležili
projekta Zaživimo v novi državi.
»Kot sem že omenila, smo imeli v okviru projekta SNIO 50-urni neformalni program Zaživimo
v novi državi, v katerem so udeleženci izpopolnjevali svoje znanje slovenščine, hkrati
spoznavali Slovenijo, njeno kulturo in svoje lokalno okolje, seznanili pa so se tudi z
možnostmi izobraževanja in zaposlovanja« (izvajalka 4, priloga B).
Poleg teh pa se na posameznih ustanovah udeležujejo še drugih priložnostnih projektov. I2
omeni projekt programa Erasmus+ Svetilniki in postaje na poti do Itake s področja promocije
vseživljenjskega učenja za migrante, in sicer s poudarkom na filmski kulturi.
»Preko filmske kulture smo razvijali ključne, temeljne kompetence za priseljence, kar je bila
dobra promocija za izobraževanje priseljencev in motivacija za njihovo vključevanje«
(izvajalka 2, priloga B).
Naslednji projekt, ki ga omenja I2, je projekt Petje nas druži v okviru projekta Teden
vseživljenjskega učenja.
»V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo imeli projekt Petje nas druži, kjer sodelujejo
tudi priseljenci prostovoljci, mladi, ki pridejo na izmenjave. Naučimo se dve tuji pesmi in
potem tudi priseljence naučimo eno slovensko pesem« (izvajalka 2, priloga B).
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I2 omeni še, sicer že zaključen, program Usposabljanja za življenjsko uspešnost, v okviru
katerega so imeli največ priseljencev vključenih v projektu Berimo in pišimo skupaj. Le-ta je
namenjen staršem učencev prve triade. Preko dela z otroki tudi staršem nudijo dodatna znanja,
osnovno pismenost, bralno in računalniško.
Na ustanovi I1 se od septembra 2016 v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v
Posavju 2016–2019 zaposleni priseljenci vključujejo v 50-urne brezplačne tečaje nemščine.
»Pri nas je aktualna predvsem nemščina, saj so, ko pridobijo slovensko državljanstvo,
državljani Evropske unije, s tem pa se jim odprejo možnosti za naprej, predvsem za delo v
Nemčiji, ki je zanje zelo zanimivo« (izvajalka 1, priloga B).
Naslednji projekt, v sklopu katerega so se na ustanovi I1 priseljenci udeleževali tečajev, je bil
projekt Splošno in neformalno izobraževanje, ki je potekal v letih 2012–2014. V sklopu letega so nudili brezplačne jezikovne tečaje – angleščino, nemščino, tudi tečaje Excela, v katere
so se vključevali predvsem višje izobraženi priseljenci. Angleščine se načeloma udeležujejo
zdravniki, prav tako pa se udeležijo tudi kakšnega tečaja za izboljšanje komunikacije.
Tečaje tujih jezikov omenja tudi I2, saj se pri njih priseljenci udeležujejo programa Tuji jezik
za potrebe dela, prav tako pa pridobivajo tudi Nacionalne poklicne kvalifikacije in se
vključujejo v program Računalniška pismenost za odrasle (RPO).
Na ustanovi izvajalca I4 pa se priseljenci udeležujejo še dejavnosti drugih organizacij, ki jih
imajo v svojem lokalnem okolju, na primer Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Zavoda
RS za zaposlovanje ter tečajev drugih tujih jezikov in delavnic vseživljenjske karierne
orientacije.
Sklenemo lahko, da se priseljenci poleg tečajev slovenščine udeležujejo še drugih tečajev,
programov spodbujanja njihove integracije v slovensko družbo (programov učenja o
slovenski kulturi, družbi), prav tako pa tudi tečajev tujih jezikov in računalniških tečajev.
Pogosto pridobivajo tudi Nacionalne poklicne kvalifikacije. Dostopni so jim torej različni
programi izobraževanja, saj kar štiri ustanove nudijo široko izbiro brezplačnih programov.
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1.3 Osebno svetovanje kot pomoč pri integraciji
Zanimalo nas je tudi, ali na posameznih ustanovah priseljencem nudijo osebno svetovanje in
na katerih področjih vse jim svetujejo.
Štiri ustanove so vključene v mrežo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Gre za
Svetovalno središče Posavje, Svetovalno središče Pokoplje in Svetovalno središče Novo
mesto. Le ustanova, na kateri tečaje slovenskega jezika izvaja I5, svetovalnega središča nima.
Priseljencem tam izvajalka tečajev popolnoma samoiniciativno nudi tudi osebno svetovanje in
pomoč na različnih ravneh življenja.
V Svetovalnih središčih priseljencem svetujejo glede priznavanja do tedaj opravljenih
izobraževanj, ki so jih navadno opravili v tujini. V povezavi s tem jim pomagajo še pri
nostrificiranju dokumentov in potrdil o njihovi izobrazbi. Priznavanje predhodno pridobljene
izobrazbe priseljencev je, kot je bilo že omenjeno, namreč eden bistvenih problemov, na
katerega naletijo priseljenci ob iskanju zaposlitve ali vstopanju v izobraževanje (Begunci in
ekonomski priseljenci v izobraževanju odraslih, EPALE).
Svetujejo jim tudi glede nadaljnjega izobraževanja, tako načrtovanja kot tudi spremljanja letega, nudijo jim učno pomoč, prav tako pa jim nudijo informacije tudi o opravljanju različnih
izpitov in pridobivanju certifikatov.
Pomagajo jim pri prijavi v javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev in na izpit
iz slovenščine kot drugega jezika, poleg prijave pa jim nudijo tudi dodatno pomoč pri
pripravah na izpit. Pogosto jim pomagajo pri izpolnjevanju različnih obrazcev oz.
formularjev, ki jih morajo izpolnjevati ob različnih priložnostih, predvsem kadar urejajo
zadeve na upravnih enotah.
Vsi štirje izvajalci omenijo, da se priseljencem v Svetovalnih središčih svetuje tudi glede
zaposlovanja.
»S svetovanci se dela veliko na zaposlitvi – kako se predstaviti, kako napisati dobro prošnjo,
kaj je Europass življenjepis, kaj je sprejemno pismo. /…/ Včasih naredimo tudi simulacijo
razgovorov za delo« (izvajalka 1, priloga B).
I2 omenja svetovalno pomoč tudi iz drugih področij vključevanja v aktivno državljanstvo.
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»/…/ lahko dobijo svetovalno pomoč tudi iz drugih področij vključevanja v aktivno
državljanstvo: s področja sociale, zdravstvenih storitev, upravnih storitev /…/« (izvajalka 2,
priloga B).
Na vseh petih ustanovah imajo tako priseljenci dostop do svetovanja in njim potrebnih
informacij z različnih področij življenja in vključevanja v novo okolje. Opazno je, da se te
vrste pomoči priseljenci pogosto poslužujejo – tudi osebno pri izvajalki tečaja na Zavodu za
podjetništvo, turizem in mladino v Brežicah, kjer svetovalnega središča nimajo.

3.2 UDELEŽENCI TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
3.2.1 VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Pridobivanje informacij o tečajih
Zanimalo nas je, kje so udeleženci pridobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega
jezika.
Vsi udeleženci so informacije pridobili na različne načine in preko različnih posrednikov. U1
je za tečaj izvedela na ustanovi, U2 se je na ustanovi za tečaje pozanimala sama, dva
respondenta sta informacije dobila na upravni enoti, dvema sta informacije o tečaju
posredovala prijatelja, ki sta se tečaja že udeležila.
Udeleženci v vzorcu so torej vsi informacije o tečajih pridobili od drugih ljudi, nihče jih ni
iskal sam (npr. na spletu) ali o tem vsaj ni poročal. Na podlagi tega ne moremo ugotavljati,
kakšna je dejanska dostopnost informacij.

2. Razlogi za udeležbo na tečajih
Zanimalo nas je, zakaj so se udeleženci sploh udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika.
Obstaja več razlogov, zakaj se priseljenci udeležujejo tečajev slovenščine kot drugega jezika.
U2 in U3 sta se tečaja udeležila zaradi potrebe po znanju jezika za pridobitev ali opravljanje
dela; U3 navaja tudi razumevanje navodil za delo.
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»Zaradi dela, ker veliko delam z domačim prebivalstvom. /…/ Tudi, da razumem navodila za
delo« (udeleženec 3, priloga B).
U3 in U2 sta se tako kot U5 tečaja udeležila zaradi lažjega sporazumevanja z domačim
prebivalstvom, ki ga prinese znanje in razumevanje jezika. Udeleženki U2 in U5 kot razlog
ravno tako navajata vključevanje v družbo oz. druženje. U5 kot razlog navaja še neodvisnost
od ostalih oz. samostojnost.
»In to, da bi se razumela z drugimi, je bil največji razlog, da sem se učila. Da se lažje
vključim v družbo in da nisem toliko odvisna od drugih, da sem bolj samostojna in
samozavestna« (udeleženka 5, priloga B).
Le U1 je kot razlog za udeležbo navedla opravljanje izpita iz slovenščine in možnost
pridobitve državljanstva po opravljenem izpitu.
U4 pa se je tečaja slovenščine udeležil iz čisto osebnega razloga, in sicer zaradi osebne želje
po znanju jezika
»Zaradi službe ne rabim, ker jo imam in jo lahko opravljam brez znanja slovenščine, saj
delam kot kuhar in v naši kuhinji delamo samo Srbi. Zaradi državljanstva pa tudi ne, ker zanj
še sedem let nimam pravic. Tako da čisto zaradi znanja« (udeleženec 4, priloga B).
Povzamemo lahko, da so razlogi, zaradi katerih se udeleženci odločajo za udeležbo na tečaju
slovenščine, različni.

3. Dodatna izobraževanja
Zanimalo nas je, ali se poleg tečaja slovenščine udeležujejo še katerih drugih izobraževanj in
kateri so njihovi razlogi za (ne) udeležbo na drugih izobraževanjih.
U1, U2 in U4 se dodatnih izobraževanj, tečajev, poleg tečaja slovenščine, niso udeležili, med
tem ko sta se U3 in U5 vključila v dodatno izobraževanje.
U3 se je udeležil izobraževanja za strojnika voznika in tudi pridobil nacionalno poklicno
kvalifikacijo, izobraževal pa se je tudi za zidarja – tesarja. U5 se je udeležila še tečaja
angleščine in računalništva.
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Kot razloge za udeležbo U3 navaja, da se je dodatno izobraževal zaradi potreb dela in zaradi
nuje po pridobitvi oz. podaljšanju papirjev za bivanje in delo, katerih ob izgubi službe ne bi
mogel podaljšati.
»Leta

2006 sem šest mesecev zaradi potreb dela hodil v Ljubljano na izobraževanje za

strojnika voznika. Potem sem naredil izpit in dobil nacionalno poklicno kvalifikacijo. Leta
2007 sem šel v Celje na izobraževanje za zidarja – tesarja, ker smo takrat morali podaljšati
papirje za bivanje in delo. Z bosanskim spričevalom jih nismo mogli uradno podaljšati.
Morali smo imeti uradno slovensko spričevalo« (udeleženec 3, priloga B).
U5 pa navaja, da se je v dodatne tečaje udeležila zaradi osebne želje po znanju in zaradi
spodbud, ki jih je bila deležna na sami ustanovi, na kateri izvajajo te tečaje, na RIC-u.
Kot razloge za neudeležbo ostalih izobraževanj pa dva udeleženca, U2 in U4, navajata
plačljivost teh programov in izobraževanj. U1 pa se v dodatna izobraževanja ni vključevala
zaradi pomanjkanja časa, ki je posledica prezaposlenosti z delom.
»Ker niso brezplačni« (udeleženka 2, priloga B).
»Do sedaj nisem šel, ker nisem imel pravice do obiskovanja brezplačnih tečajev« (udeleženec
4, priloga B).
»Zaenkrat ne, ker nisem imela prostega časa, saj sem ogromno delala. Zdaj, ko ga imam več,
bom« (udeleženka 1, priloga B).
Iz odgovorov udeležencev je razvidno, da se dodatnih izobraževanj udeležujejo bolj redko, in
sicer se jih udeležujejo zaradi potreb dela ali pa zaradi osebne želje po znanju. Udeleženci, ki
se dodatnih izobraževanj ne udeležujejo pa kot razloge za to navajajo njihovo plačljivost in
pomanjkanje časa. Slednji razlog je pričakovan, prvi, da so ta izobraževanja plačljiva, pa malo
manj, saj, kot smo že navedli, je priseljencem na tem območju na voljo široka izbira
brezplačnih tečajev in izobraževanj. Sklenemo lahko, da vsa le niso brezplačna.
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3.2.2 Pomen izobraževanja za integracijo
1. Vpliv na vključevanje v slovensko družbo
Zanimalo nas je, če in kako jim je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika
pomagala pri vključevanju v slovensko družbo.
Štirje od petih udeležencev so navedli, da se je po udeležbi na tečaju slovenskega jezika
izboljšala njihova komunikacija z domačim prebivalstvom.
»Lažje se pogovarjam. /…/ Razumem vse, kar mi povedo /…/« (udeleženka 2, priloga B).
Tudi U3 se sedaj zna pogovarjati po slovensko, kar mu pomaga pri opravljanju dela, kjer je
večkrat v stiku z domačim prebivalstvom. U4 pravi, da sedaj ljudi, ki se z njim pogovarjajo,
razume, U5 pa pravi, da se lahko sedaj v slovenščini pogovarja o katerikoli temi.
Kot posledico učenja jezika udeleženci tečajev slovenščine navajajo tudi večji občutek
varnosti (U2, U4, U5), sprejetosti in sproščenosti.
U5 pravi, da se sedaj ne boji več pogovarjati v slovenščini.
»/…/ nisem se več bala, ko me je kdo kaj vprašal, lahko sem se pogovarjala o katerikoli temi
/…/ Veliko ljudi me vpraša, če sem Slovenka, pa pravijo, da dobro govorim, za nekoga, ki ni
Slovenec« (udeleženka 5, priloga B).
Te občutke lahko povežemo s priznavanjem družbe, ki izboljšano znanje jezika pri
priseljencih opazi in tudi ceni. Tudi U1 navaja, da so drugi opazili, da se je v času bivanja v
Sloveniji naučila veliko jezika. Prav tako tudi U3 pravi, da drugi opazijo njegov trud, kar mu
veliko pomeni.
»Pomaga mi v službi, kjer so opazili, da se sedaj znam pogovarjati po slovensko /…/ Drugače
se pa sedaj lažje pogovarjam, /…/ Ljudje vidijo, da se trudim in to mi veliko pomeni«
(udeleženec 3, priloga B).
Tako U5 kot tudi U2 zaradi izboljšanega znanja jezika omenjata olajšano iskanje zaposlitve,
hodita na razgovore za delo, kjer U2 doživlja priznavanje drugih (delodajalcev), ko pove, da
obiskuje tečaj slovenskega jezika.
»Znanje jezika mi pomaga pri iskanju službe, hodim na razgovore, kjer jim povem, da
zaključujem tečaj slovenščine in me zato drugače gledajo« (udeleženka 2, priloga B).
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U3 in U4 povesta, da sta razširila svoj besedni zaklad, U4 še, da se je naučil pravilnega
izgovora besed, U1 pa, da je izgubila svoj naglas.
Obiskovanje tečajev je pri vseh udeležencih, kot pričakovano, pripomoglo k njihovemu
vključevanju v družbo. Največji razlog je namreč znanje jezika, usvojeno na tečajih.
Izboljšano znanje jezika in njegova raba vsem udeležencem omogoča lažjo komunikacijo in s
tem povezovanje z domačim prebivalstvom. Udeleženci tečajev opažajo tudi priznavanje
domačinov, ki njihovo učenje jezika cenijo, prav tako pa se jim zaradi znanja jezika odpira
tudi več možnosti pri iskanju zaposlitve.

3.2.3 Zadovoljstvo in počutje v skupini
1. Osebna izkušnja na tečaju
Zanimalo nas je, kako bi udeleženci opisali svojo lastno izkušnjo na tečaju slovenščine kot
drugega jezika
Pri opisovanju svoje izkušnje na tečaju slovenščine vsi udeleženci naštevajo pozitivne
lastnosti učiteljev. Navajajo njihovo odprtost za vprašanja, natančnost in skrb, prijaznost in
njihov prijateljsko naravnan odnos.
»Učiteljica je bila v redu, vse me je naučila, česar nisem znala, sem jo vprašala« (udeleženka
2, priloga B).
»Zelo je bilo v redu, profesorica je bila zelo natančna. Vedno nas je vprašala, če razumemo«
(udeleženec 3, priloga B).
»Tudi učiteljica je bila prijazna, z njo smo se lahko pogovarjali o vsem, bila nam je kot
prijateljica« (udeleženka 5, priloga B).
Dva udeleženca omenjata tudi začetni strah, ki je bil odpravljen ravno tako s spodbudo
učiteljic.
»Bala sem se, da ne bom kaj narobe rekla, pa nas je učiteljica spodbujala. /…/ Z učiteljico in
izvedbo sem bila zadovoljna« (udeleženka 1, priloga B).
»Na začetku ni bilo lahko, ampak sčasoma sem se navadila in sem rada hodila in se učila,
vsak dan je bilo boljše« (udeleženka 5, priloga B).
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Za vse udeležence je bil tečaj slovenščine pozitivna izkušnja. Pozitivno izkušnjo pa vsi
pripisujejo predvsem učitelju in njegovim lastnostim. To lahko povežemo z izvajalci, ki
učitelju pripisujejo glavno vlogo pri zagotavljanju izražanja izvorne kulture udeležencev.
Ravno ta njegova odprtost in prijaznost namreč omogoča sproščeno okolje, ki omogoča tudi
sprejemanje in spoštovanje različnosti.

2. Možnosti izražanja lastne narodne pripadnosti v skupini
Zanimalo nas je, kako je bilo udeležencem v skupinah na tečajih slovenščine kot drugega
jezika omogočeno izražanje njihove lastne narodne pripadnosti.
U5 pravi, da se je včasih počutila drugačno, nikoli pa ni skrivala svojega izvora. Tako kot U5
tudi vsi ostali posredno navajajo, da jim je bila omogočena možnost izražanja lastne narodne
pripadnosti.
»V Power Pointu smo imeli predstavitev svojega rojstnega kraja, tudi kulture. /…/ Mislim, da
se nihče ni počutil kot, da bi moral skrivati svojo kulturo« (udeleženec 4, priloga B).
Tudi U5 je na tečaju izražala in govorila o svoji kulturi. Ostali pa možnost izražanja svoje
narodne pripadnosti in kulture povezujejo z ostalimi udeleženci tečaja. V skupini, ki jo je
obiskovala U1, so se med sabo vsi poznali, kar je pripomoglo k občutku sprejetosti in s tem
tudi možnosti izražanja lastne identitete.
»/…/ vendar smo se vsi med seboj poznali, saj smo bili vsi iz Črnomlja. Tako da smo se
povezali in bilo nam je lepo« (udeleženka 1, priloga B).
U2 in U3 ta občutek povezujeta s prisotnostjo pripadnikov iste narodnosti, ki so obiskovali
njuni skupini. Tako kot pri U2 je bilo tudi pri U3 v skupini namreč še veliko drugih
Bosancev.
»Večinoma so vsi iz Bosne, tako da smo se kar hitro povezali« (udeleženka 2, priloga B).
»Zelo lepo so me sprejeli. V skupini je bilo še veliko drugih Bosancev, s katerimi smo se
veliko hecali« (udeleženec 3, priloga B).
Tudi U5 se je skupini počutila sprejeto.
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»/…/ izražala in govorila sem o svoji kulturi. /…/ »Imela sem občutek, da sem sprejeta, da
nisem tujka, čeprav nisem domača« (udeleženka 5, priloga B).
Vsi udeleženci navajajo, da jim je bilo na tečaju izražanje svoje izvorne kulture omogočeno,
to pa večkrat povežejo s prisotnostjo ostalih tečajnikov, pripadnikov iste kulture. Njihova
prisotnost je namreč ustvarjala še bolj sproščeno vzdušje in omejevala občutke drugačnosti.

3.3 DELODAJALCA PODJETIJ, KI ZAPOSLUJETA PRISELJENCE
3.3.1 Zaposlovanje priseljencev
1. Razlogi za zaposlovanje priseljencev
Zanimalo nas je, kateri so razlogi, da delodajalci zaposlujejo priseljence, in zakaj uvažajo
delovno silo iz tujine.
V obeh podjetjih je zaposlovanje priseljencev oz. tujcev posledica strukturne brezposelnosti,
torej neskladja med ponudbo del in povpraševanjem po delavcih. Tako D1 kot D2 izpostavita,
da priseljence, tujce zaposlujeta zaradi pomanjkanja ustrezne domače delovne sile, oz.
delovne sile, ki bi bila ustrezno izobražena oz. usposobljena.
»Slovenskih delavcev je veliko premalo in tako je tudi nam zmanjkalo ljudi, primerih za delo v
Revozu. Čeprav je brezposelnost še vedno visoka, ni dovolj primerih ljudi, ki bi opravljali
delo pri nas« (delodajalka 1, priloga B).
Tudi D2 pravi, da na trgu delovne sile ni dovolj ustreznih strokovnjakov.
»Pri nas gre za specifična dela, za katera ne dobimo ustreznih strokovnjakov oz.
strokovnjakov z ustreznimi izkušnjami« (delodajalec 2, priloga B).
Poleg nekvalificiranosti pa D1 omenja tudi nepripravljenost in nemotiviranost domačega
prebivalstva za opravljanje del v neprivlačni gospodarski panogi.
»Mladi navadno niso motivirani za opravljanje teh del, prav tako pa tudi surova industrijska
dela niso več atraktivna, /…/« (delodajalka 1, priloga B).
Kot pravi Miha Šepec iz službe za zaposlovanje tujcev na Zavodu za zaposlovanje, se domači
delavci »/…/ v teh dejavnostih zaradi težkih delovnih pogojev, kamor sodijo delo na terenu in
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številne nadure, delo za konec tedna in nizke, praviloma minimalne plače, nočejo
zaposlovati« (Število tujih delavcev narašča – Slovenci nočejo delati za mizerno plačilo,
Dnevnik).
Sklenemo lahko, da je zaposlovanje priseljencev oz. tuje delovne sile tako za učinkovito
delovanje obeh podjetji nujno potrebno. To lahko povežemo z že omenjenimi besedami
Maksimovičeve (2010: 37), ki pravi, da tujci z zasedanjem delovnih mest, ki so za domače
prebivalstvo nezanimiva, prispevajo k uspešnosti podjetij in gospodarski rasti lokalnega
okolja.

2. Delovna mesta, ki jih zasedajo priseljenci
Zanimalo nas je, na katerih delovnih mestih zaposlujejo priseljence, tujce.
Tako D1 kot D2 pravita, da tujce oz. priseljence v njunih podjetjih zaposlujeta tako na višjih
kot tudi nižjih delovnih mestih. Obe podjetji strokovnjake uvažata iz tujine. Pri D1 ti
strokovnjaki, ki so večinoma Francozi, delajo na krajših projektih, navadno gre za inženirska
dela, pri D2 pa ti strokovnjaki delajo na področju razvoja in raziskav.
»Francozi

delajo večinoma na projektih, kjer gre za inženirska dela. Občasno imamo tudi

nekaj pomoči iz Renaultovih tovarn, in sicer strokovnjake iz Turčije, Romunije, Španije in
Francije. Ampak gre tu za občasna oz. začasna dela za čas projekta, saj gredo po
opravljenem delu nazaj domov« (delodajalka 1, priloga B).
»To so specifična dela na področju razvoja in raziskav, na registracijah« (delodajalec 2,
priloga B).
D1 te strokovnjake zaposluje tudi na vodstvenih pozicijah.
»Priseljenci lahko delajo tudi na vodilnih mestih. Naš predsednik uprave je recimo Francoz«
(delodajalka 1, priloga B).
Druga skupina delavcev pa so tisti, ki zasedajo delovna mesta, ki zahtevajo nižje kvalificirano
delovno silo (vendar še vseeno kvalificirano za opravljanje teh del!). Pri D1 gre za fizično
delo za trakom ali delo v karoseriji, pri D2 pa večino tujcev zaposlujejo v gostinstvu in
hotelirstvu.
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»Ostali pa so bolj zaposleni na delih na traku ali na varjenju v karoseriji« (delodajalka 1,
priloga B).
»Največ priseljencev je zaposlenih v Termah Krka, kjer so se iskali določeni profili, kot so
kuharji, natakarji in podobno /…/« (delodajalec 2, priloga B).
Na podlagi odgovorov delodajalcev vidimo, da obe podjetji priseljensko oz. tujo delovno silo
zaposlujeta tako na nižjih kot tudi na višjih delovnih mestih. Kje bodo zaposlili posameznega
delavca pa je torej odvisno od njegove kvalificiranosti. Vidimo, da imajo tudi priseljenci
možnost zasedati delovna mesta, ki bi lahko bila sprva rezervirana za domačo delovno silo.

3.3.2 Znanje jezika
1. Zahteve glede znanja jezika
Zanimalo nas je, kakšne so zahteve delodajalcev glede znanja slovenskega jezika za
opravljanje teh del, in sicer v kolikšni meri je potrebno znanje jezika za opravljanje njihovega
dela.
D1 pravi, da pri delu na projektih, ki ga opravljajo Francozi, znanje slovenskega jezika ni
potrebno, saj gre v prvi vrsti za delo, ki poteka krajše časovno obdobje, prav tako pa večina
delavcev v podjetju govori francosko.
»Za Francoze, ki delajo na projektih, znanje slovenščine ni potrebno, saj tu mi vsi govorimo
francosko, za kar imamo tudi usposabljanja, drugače pa je že dovolj že angleščina«
(delodajalka 1, priloga B).
Poleg tega ima njihovo podjetje sedež v Franciji, zato je tudi precej mednarodno povezano. Z
omenjenimi delavci se torej sporazumevajo v francoščini ali pa v angleščini.
Tudi pri D2 je opaziti, da je znanje jezika začasnih delavcev iz tujine nepotrebno, saj so imeli
zaposleno Američanko, s katero so komunicirali v angleščini. Zaradi svoje velikosti in
izvažanja produktov je tudi podjetje D2 precej mednarodno, zaradi česar pri delu uporabljajo
tuje jezike, na primer pri pisanju dokumentacije zdravil. Prav tako se tuji jeziki uporabljajo
tudi pri zunanji komunikaciji oz. pri komunikaciji s partnerji iz tujine, za kar znanje
slovenskega jezika ni potrebno.
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Kot pravi D2, je znanje jezika potrebno na tistih delovnih mestih, kjer bi neznanje pomenilo
neproduktivnost dela. Bistveno je za delovno komunikacijo, ki poteka z ostalimi delavci. V
podjetju D2 morajo jezik obvladati torej do te mere, da lahko uspešno opravljajo svoj poklic
in se sporazumevajo z ostalimi zaposlenimi.
»Navznoter mora torej v slovenskem jeziku obvladati delovno komunikacijo« (delodajalec 2,
priloga B).
»Jezik morajo torej znati do te mere, da lahko učinkovito opravljajo delo« (delodajalec 2,
priloga B).
»Ne velja pa, da mora delavec slovenščino obvladati tako ustno kakor pisno, da lahko
opravlja delo pri nas« (delodajalec 2, priloga B).
Prednost pred znanjem jezika podjetje D2 daje strokovnosti svojih delavcev.
»Mi priseljencu, ki je strokovnjak na svojem področju, ne morimo, če na primer nekaj ni
pravilno napisal. Tisto, kar je potrebno, mora znati in tudi zna« (delodajalec 2, priloga B).
Znanje jezika je za učinkovito opravljanje dela pomembno tudi v podjetju D1, in sicer pri
razumevanje navodil za delo in delovni komunikaciji.
»Za ostale delavce je znanje jezika pomembno, glede na to, da so navodila za delo napisana v
slovenščini in da vodje osnovnih delovnih enot, tudi tistih najnižjih, ne govorijo tujih jezikov
/…/« (delodajalka 1, priloga B).
V obeh podjetjih, kadar je to mogoče, za komunikacijo s priseljenimi delavci poleg
slovenščine uporabljajo tudi ostale jezike.
»/…/ saj tu mi vsi govorimo francosko, za kar imamo tudi usposabljanja, drugače pa je že
dovolj že angleščina« (delodajalka 1, priloga B).
»Vsi pa govorijo zelo dobro angleško, tako da se večinoma sporazumevamo kar v angleščini
oz. hrvaščini, srbščini« (delodajalka 1, priloga B).
»Med sabo komuniciramo v slovenščini, nekateri Hrvati tudi v Hrvaščini, z delavci iz
Romunije, Bolgarije in Poljske pa komunikacija poteka tudi v angleščini, čeprav so se tudi oni
slovenščine naučili toliko, da lahko komunicirajo« (delodajalec 2, priloga B).

102

Sklenemo lahko, da se pomembnosti znanja jezika zavedata obe podjetji, saj od delavcev
pričakujeta, da slovenski jezik obvladajo do te mere, da lahko uspešno opravljajo svoje delo.
Večjih zahtev pa glede znanja jezika nimata. Prednost pred tem dajeta strokovni
usposobljenosti delavcev, saj je, če se navežemo na prejšnje vprašanje in na dejstvo, da v
regiji prihaja do strukturne brezposelnosti, njihova ustrezna kvalificiranost tudi pogost razlog,
da jih podjetje sploh zaposli. Zato je pri obeh sprejemljivo občasno sporazumevanje tudi v
ostalih, delavcem bolj razumljivih jezikih.

2. Preverjanje znanja jezika
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali delodajalci znanje slovenskega jezika pri zaposlovanju
tujcev oz. priseljencev preverjajo ali ne, če od njih zahtevajo potrdila o znanju jezika ter če se
jim njihovo znanje jezika zdi ustrezno za opravljanje del, ki jih opravljajo.
Tako D1 kot D2 sta odgovorila, da znanja jezika pri zaposlovanju priseljencev oz. tujcev ne
preverjata. Pri zaposlovanju se torej ne osredotočata na njihovo znanje jezika, prav tako pa od
njih tudi ne zahtevata nobenih potrdil oz. certifikatov o usvojenem znanju jezika.
Znanje jezika je bilo v podjetju D1 nekaj časa pogoj za zaposlitev, ki je bil kasneje ukinjen.
»Na začetku je bilo znanje slovenskega jezika pogoj za zaposlitev, sploh na departmaju
montaže, kjer gre za bolj kompleksne delovne operacije /…/« (delodajalka 1, priloga B).
»Videli smo, da se da določeno delo v proizvodnji opravljati tudi brez znanja jezika«
(delodajalka 1, priloga B).
Znanje jezika oba delodajalca pri zaposlenih tujcih oz. priseljencih ocenjujeta kot zadostno za
opravljanje del, na katerih so zaposleni.
»Slovensko sicer ne govorijo, ampak se učijo, se trudijo, toliko, da razumejo navodila«
(delodajalka 1, priloga B).
»Tisto, kar je potrebno, mora znati in tudi zna« (delodajalec 2, priloga B).
Pri zaposlovanju novih delavcev nobeno od podjetji torej ne zahteva potrdil o učenju oz.
znanju slovenskega jezika. Njihovo znanje jezika oba delodajalca ocenjujeta kot zadostno za
opravljanje njihovih del in razumevanje navodil za delo.
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3.3.3 Spodbujanje zaposlenih k izobraževanju
1. Spodbujanje k udeležbi na tečaje slovenščine
Zanimalo nas je, ali delodajalci delavce spodbujajo k udeležbi na tečajih slovenščine.
V podjetju delodajalca D1 vključevanja v tečaje slovenskega jezika pri tujih oz. priseljenih
delavcih sprva niso spodbujali, temveč so to prepustili njim samim. Sedaj pa le-to spodbujajo
in jim omogočajo, saj so se povezali z zunanjo ustanovo, ki bo izvajala tečaj slovenščine za
njihove delavce. Delavce k učenju slovenščine spodbujajo tudi v podjetju delodajalca D2.
»Ti tečaji so individualni ali skupinski, odvisno od situacije in potreb. Če se morajo jezika
naučiti hitreje, jih damo v individualne tečaje, drugače pa v skupinske« (delodajalec 2,
priloga B).
Ker se obe podjetji zavedata pomembnosti znanja jezika svojih delavcev za uspešno notranje
delovanje podjetja, učenje le-tega tudi spodbujata. Spodbuda delodajalca k učenju in tudi
njegovo omogočanje učenje jezika sta za priseljence več kot dobrodošla, saj je ravno
opravljanje dela najpogostejši razlog, da se priseljenci tečajev slovenščine ne udeležujejo ali
pa z obiskovanjem le-teh prezgodaj zaključijo.

2. Organizacija dodatnih izobraževanj, usposabljanj
Zanimalo nas je, ali delodajalci za priseljence sami organizirajo kakšne oblike izobraževanj in
usposabljanj – če da, katere.
»Pri nas imajo vsi delavci enake pravice in se izobražujejo v tistih segmentih, v katerih je
potrebno – strokovno, jezikovno, komunikacijsko, računalniško« (delodajalec 2, priloga B).
Teh izobraževanj imajo vsi zaposleni v podjetju D2 okoli 5 do 6 dni na leto.
Eno izmed usposabljanj, ki ga v podjetju D1 poleg ostalih delavcev opravijo tudi priseljeni, je
začetni uvajalni seminar, ki pa poteka v slovenščini.
»Sestavljen je iz splošnih podatkov o redu, disciplini, o sporočanju odhodov z delovnega
mesta, o sporočanju bolniške odsotnosti, o strukturi plače, o malici itd. V nadaljevanju jih
izobražujemo o tem, kako lahko vsak posameznik skrbi za kakovost dela, ki je zelo pomembna,
saj je od nje odvisno npr. koliko avtov bomo prodali. Nato sledi APV, gre za izobraževanje o
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sistemu proizvodnje Renault, in varstvo pri delu ter odnos do okolja, ki sta zakonsko
predpisana« (delodajalka 1, priloga B).
Vsi zaposleni morajo opraviti izpit iz varstva pri delu. Priseljencem skušajo to olajšati z
možnostjo opravljanja izpita v njim razumljivejših jezikih.
»Iz varstva pri delu pišejo tudi test, s tem, da predavanje poslušajo v slovenščini, test pa
lahko pišejo tudi v angleščini, francoščini ali srbohrvaščini. Če imamo pa večjo skupino
Hrvatov, pa je lahko tako predavanje kot tudi cel uvajalni seminar v slovenščini« (delodajalka
1, priloga B).
Sklenemo lahko, da obe podjetji zaposlene priseljence vključujeta v izobraževanja in
usposabljanja, ki so namenjena tudi domačim delavcem – zanje torej nimajo organiziranih
posebnih izobraževanj, razen prej omenjenih tečajev slovenskega jezika.
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA
4.1 IZVAJALCI TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
Z empirično raziskavo smo ugotavljali, kakšna je ponudba tečajev slovenščine kot drugega
jezika na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, natančneje v občinah Krško, Črnomelj,
Trebnje, Novo mesto in Brežice. Ugotovili smo, da imajo priseljenci v tem predelu Slovenije
kar pestro izbiro različnih programov učenja slovenščine.
V Občini Krško imajo priseljenci možnost obiskovati tečaje slovenskega jezika na Ljudski
univerzi Krško, ki nudi javnoveljavni tečaj Začetne integracije priseljencev, 20-urne priprave
na izpit iz slovenskega jezika in 50-urne tečaje slovenskega jezika v okviru projekta
Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019. Slovenščine pa se lahko priseljenci
tu učijo tudi v obliki študijskih krožkov. Možnost izvedbe tečajev ponujajo tudi v Občini
Metlika, vendar se v času intervjuvanja tečaji tam niso izvajali.
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj lahko obiskujejo tečaj Slovenščina kot drugi
in tuji jezik v skladu z javnoveljavnim programom, polega tega pa še tečaj Slovenščina za
tujce (ne sicer v času opravljanja raziskave). Obiskujejo lahko tudi 20-urne priprave na izpit iz
znanja slovenskega jezika v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
2016–2019. Slovenščine se lahko priseljenci tu učijo tudi obliki učne pomoči ali pa
samostojno v Središču za samostojno učenje.
Tako na Ljudski univerzi Krško kot na Zavodu za izobraževanje in kulturo imajo priseljenci
možnost opravljati izpite iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, saj sta ti ustanovi
pooblaščena izvajalca izpitov iz znanja slovenščine kot drugega jezika po programu
Slovenščine kot drugi in tuji jezik.
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje izvajajo javnoveljavni program Začetna
integracija priseljencev. Poleg tega izvajajo še tečaj Slovenščina za tujce, nanj udeležence
pošiljajo z Zavoda za zaposlovanje in je zanje brezplačen.
V Novem mestu Razvojno-izobraževalni center Novo mesto nudi vrsto tečajev slovenskega
jezika za priseljence, med njimi tudi 20-urne priprave na izpit iz znanja slovenskega jezika v
okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. Različni
neformalni tečaji slovenščine so financirani s strani Mestne Občine Novo mesto. Slovenščine
se lahko priseljenci tu učijo v Središču za samostojno učenje – samostojno ali pa ob pomoči
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mentorja, prav tako pa se lahko slovenščine učijo tudi v okviru delavnic Svetovalnega
središča, ki organizira delavnice slovenskega jezika. RIC svoje dejavnosti opravlja torej v
Občini Novo mesto, hkrati pa delavnice Svetovalnega središča ponuja še v občinah
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Straža.
V Brežicah se tečajev slovenščine priseljenci lahko udeležujejo na Zavodu za podjetništvo,
turizem in mladino Brežice, na katerem tečaje v okviru svojega Kulturno-izobraževalnega
društva Homo Kreator izvaja Katja Sečen. Ta tečaj naj bi, po besedah izvajalke, zagotavljal
doseganje enake ravni znanja, kot ga lahko priseljenci dosežejo ob opravljanju
javnoveljavnega tečaja Začetna integracija priseljencev. Je plačljiv, in sicer se na posameznih
srečanjih pobirajo prostovoljni prispevki udeležencev.
Vseh pet ustanov ponuja vrsto brezplačnih programov učenja slovenščine kot drugega jezika.
Neformalni tečaji slovenščine, ki se izvajajo v okviru različnih projektov, so na vseh
ustanovah brezplačni, saj so navadno financirani iz različnih ministrstev ali/in pa iz
Evropskega socialnega sklada. Prav tako je za udeležence brezplačno učenje slovenščine tudi
v študijskih krožkih, ki jih financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
Občina Krško (Študijski krožki, Ljudska univerza Krško). Brezplačne so tudi 20-urne
priprave na izpit v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za
zaposlene, in sicer le za zaposlene, ki so starejši od 45 let in so nižje izobraženi ter
usposobljeni. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropski
socialni sklad (Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019, LU Krško). Tudi učna pomoč
in učenje v Središčih za samostojno učenje sta brezplačna, prav tako pa so za udeležence
brezplačni tudi tečaji po javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev, saj je ta
financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve.
Tečajev slovenščine kot drugega jezika se hkrati vključujejo priseljenci zelo različnih
narodnosti. Zaradi njihovega različnega predznanja slovenščine in izvornega jezika so to
precej heterogene skupine ljudi. Delo na tečajih je tako učiteljem kot tudi udeležencem
oteženo, saj je težko organizirano tako, da je prilagojeno različnim nivojem znanja in
razumevanja. Problem, ki se največkrat pojavi, je ta, da je udeležencev velikokrat premalo, da
bi se lahko oblikovale skupine po določenih ravneh predznanja, vseeno pa se izvajalci tečajev
vseh ustanov trudijo, da bi ustvarili vsaj približno homogene skupine. Včasih oblikujejo
posebne skupine priseljencev, kot so to naredili na Razvojno-izobraževalnem centru v Novem
mestu, na Ljudski univerzi Krško in na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, kjer imajo
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kot posebne skupine tečaja albansko govoreče ženske. Druži jih nizka ali celo nikakršna
stopnja izobrazbe in popolna socialna izolacija, ki je posledica tako tradicije kot religije.
Ločeno učenje jezika je za njih ne samo dobrodošlo, ampak pravzaprav nujno.
Zaradi redkih možnosti razvrščanja udeležencev v skupine glede na njihovo predznanje pa se
morajo izvajalci tečajev, predvsem učitelji oz. profesorji slovenskega jezika, posluževati
drugih rešitev, in sicer znotraj skupin, ko so le-te že oblikovane. Kot smo že omenili, se
priseljenci na tečajih glede na svoje prve jezike večinoma učijo v jezikovno heterogenih
skupinah, čemur mora biti prilagojen tudi pouk (Pirih Svetina 2000: 46). Rešitev večina
izvajalcev vidi v notranji diferenciaciji dela, pri kateri gre za to, da učitelj pouk izpelje tako,
da vsem, ne glede na njihovo predznanje in zmožnosti, omogoči enake pogoje za učenje
jezika. Izvajalci se strinjajo, da je tu v ospredju kvaliteta učitelja, od katerega je torej odvisno,
kako bo organiziral delo. Navadno imajo profesorji za naprednejše udeležence pripravljene
dodatne naloge, prilagajajo pa se tudi tistim, katerih znanje je slabše. Poleg notranje
diferenciacije pa se na Razvojno-izobraževalnem centru poslužujejo tudi rešitev, ki potekajo
izven tečajev, in sicer v obliki dodatnih učnih ur ob pomoči mentorjev in prostovoljcev.
Na tečajih so torej priseljenci iz različnih izvornih držav, z različnimi ozadji, vsi pa se hkrati
učijo istega jezika in iste kulture, ki sta zanje druga oz. tuja. V takšnem okolju je treba
poskrbeti, da se jim zagotovi občutek sprejetosti in varnosti, velik del tega pa predstavlja prav
možnost izražanja njihove kulturne pripadnosti. Izvajalci tečajev vseh ustanov kot glavnega
akterja pri zagotavljanju izražanja kulturne in nacionalne pripadnosti udeležencev na tečajih
postavijo učitelja oz. profesorja slovenščine, ki naj bi dal priseljencem občutek sprejetosti,
pridobil si naj bi njihovo zaupanje in jim izkazal naklonjenost, prav tako pa lahko to spodbuja
z uporabo ustreznih metod poučevanja – pogosto se npr. poslužujejo primerjave slovenščine z
maternimi jeziki udeležencev. Na tečajih se pogosto pogovarjajo tudi o različnih kulturnih
navadah in o praznovanjih. Poseben način spodbujanja izražanja izvorne kulture priseljencev
omogočajo na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, kjer priseljenci, ki so se že
integrirali, delujejo kot prostovoljci in animatorji priseljencev, ki so se v Slovenijo priselili
pred kratkim. Z njihovo pomočjo se namreč počutijo sprejete in vidijo, da so lahko, na
podlagi izkušenj prostovoljcev, pri integriranju uspešni tudi sami. Zelo popularno je tudi
organiziranje različnih dogodkov, na katerih lahko priseljenci predstavijo svoje države,
kulture, največkrat so to kulinarični dogodki.
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Po opravljenih tečajih slovenščine kot drugega jezika udeleženci dobijo različna potrdila, ki se
razlikujejo glede na to, kateri tečaj so obiskovali. Vse ustanove priseljencem izdajo interna
potrdila o udeležbi, o zaključeni stopnji tečaja, o uspešno opravljenem usposabljanju pri
pripravi na izpit, o zaključenem modulu Slovenščine kot drugega in tujega jezika (če ne
zaključijo celotnega 300-urnega tečaja), če pa so udeleženi v javnoveljavnih programih, se
jim izda javnoveljavno potrdilo oz. certifikat o zaključenem tečaju.
Priseljenci se tečajev slovenskega jezika udeležujejo iz različnih razlogov. Kot pogost razlog
so izvajalci na izbranih ustanovah navedli željo priseljencev po opravljenem izpitu iz
slovenščine kot drugega jezika na osnovni ravni, ki je hkrati tudi eden izmed pogojev, ki ga
morajo priseljenci izpolnjevati, če želijo pridobiti slovensko državljanstvo. Na Centru za
izobraževanje in kulturo Trebnje in na Razvojno-izobraževalnem centru se nekateri priseljenci
tečajev slovenščine udeležujejo zaradi obveze s strani Zavoda za zaposlovanje. Tam so
namreč prijavljeni, dobivajo denarno nadomestilo, v zameno pa se morajo izobraževati.
Obiskovanje teh tečajev je zanje torej obvezno. Zavod priseljence na tečaje napoti seveda
zato, da spodbudi njihovo integracijo v družbo, ki se začne z učenjem jezika. Znanje jezika je
namreč eden od bistvenih dejavnikov za uspešno vključevanje v okolje in pri iskanju
zaposlitve. Priseljenci se slovenščine učijo tudi zaradi potreb dela. Nekateri priseljenci pa se
slovenščine učijo le zaradi osebne želje po znanju jezika in z namenom lažje integracije v
družbo, in sicer predvsem tisti, ki tečaj slovenščine obiskujejo na Zavodu za podjetništvo,
turizem in mladino.
Najpogostejši razlog za osip udeležencev na tečajih je opravljanje dela. Udeleženci so lahko
zaposleni že pred začetkom obiskovanja tečaja, mnogi pa zaposlitev dobijo med samim
tečajem. Osip nekaterih udeležencev tečajev je posledica njihovega delavnika, ki jim ne
dopušča obiskovanja tečajev. Delavnik omeni tudi izvajalka na Razvojno-izobraževalnem
centru Novo mesto, ki pravi, da je osip še večji v poletnem obdobju, ko se večini udeležencev
delavniki podaljšajo in tako tečaje še težje obiskujejo. Predvidevamo lahko, da so ti
priseljenci zaposleni v gradbenih dejavnostih ali v gostinstvu. Razlog za osip so lahko tudi
njihove preselitve ali le krajši odhodi domov, skrb za družino, otroke, (po njihovem mnenju)
zadostna količina usvojenega znanja slovenščine ali pa uporaba neprimernih metod dela in
pristopov, ki jih izbere profesor na tečaju.
Poleg poučevanja jezika pa na vseh tečajih, z namenom lajšanja integracije priseljencev,
spodbujajo tudi učenje o kulturi, družbi, o Sloveniji nasploh in o lokalnem okolju. V ta namen
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pri samem pouku uporabljajo različne metode, s katerimi skušajo udeležence čim bolj
povezovati z lokalnim okoljem in jih navajati nanj ter na vsakodnevne življenjske situacije.
Na Ljudski univerzi Krško in na Razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto jih vodijo na
obiske raznih ustanov, kulturnih znamenitosti, trgovin, kjer se učijo jezika preko izkušenj.
Tudi na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj in na Zavodu za podjetništvo, turizem
in mladino je poučevanje slovenščine čim bolj življenjsko naravnano, saj uporabljajo primere
iz vsakodnevnih situacij, s čimer sledijo pridobivanju jezikovnih kompetenc iz vsakdanjega
življenja.
Ljudska univerza Krško, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Razvojnoizobraževalni center sodelujejo v in organizirajo različne projekte, ki poleg učenja jezika še
dodatno spodbujajo in lajšajo integracijo priseljencev. Ljudska univerza Krško je v okviru
projekta Teden socialne vključenosti za priseljence izvedla teden Prepoznani in povezani.
Izvedla je tudi projekt programa Erasmus+ Svetilniki in postaje na poti do Itake, s področja
promocije vseživljenjskega učenja za migrante s poudarkom na filmski kulturi. Naslednji
projekt, ki so ga izvedli, je projekt Petje nas druži v okviru projekta Teden vseživljenjskega
učenja. V okviru programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost so imeli največ
priseljencev vključenih v projektu Berimo in pišimo skupaj, ki je namenjen staršem učencev
prve triade. Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj so izpeljali program Uspešna
integracija priseljencev. Na Razvojno-izobraževalnem centru pa so izvedli projekt Po poti
kultur in projekt Zaživimo v novi državi.
Poleg tečajev slovenščine kot drugega jezika se priseljenci na določenih ustanovah
udeležujejo še ostalih izobraževanj. Nekateri se vključujejo v tečaje nemškega jezika, saj se
jim, ko pridobijo slovensko državljanstvo, kot državljanom Evropske unije odprejo možnosti
za delo v drugih državah. Zanje je predvsem zanimivo delo v Nemčiji, zato se pred tem želijo
naučiti jezika. Višje izobraženi priseljenci se vključujejo predvsem v tečaje angleščine in
Excela. Priseljenci pridobivajo tudi Nacionalne poklicne kvalifikacije in se vključujejo v
program Računalniška pismenost za odrasle (RPO). Na Razvojno-izobraževalnem centru pa
se priseljenci udeležujejo še dejavnosti drugih organizacij, ki jih imajo v svojem lokalnem
okolju, na primer Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Zavoda RS za zaposlovanje ter
tečajev drugih tujih jezikov in delavnic vseživljenjske karierne orientacije.
Štiri ustanove so vključene v mrežo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki jih sicer
v Sloveniji deluje kar 17. Vsa se med seboj povezujejo z različnimi skupnimi dogodki in
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dejavnostmi. Od leta 2013 ta središča delujejo s finančno podporo Ministrstva za
izobraževanje znanost in šport (Mreža svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ISIO –
Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih). Gre za Svetovalno središče
Posavje, Svetovalno središče Pokoplje in Svetovalno središče Novo mesto. Na Zavodu za
podjetništvo, turizem in mladino pa priseljencem osebno svetovanje in pomoč na različnih
ravneh življenja nudi kar izvajalka tečajev sama.
V Svetovalnih središčih priseljencem svetujejo glede priznavanja do tedaj opravljenih
izobraževanj, ki so jih navadno opravili v tujini (v povezavi s tem jim pomagajo še pri
nostrificiranju dokumentov in potrdil o njihovi izobrazbi), tudi glede nadaljnjega
izobraževanja, nudijo jim učno pomoč, prav tako pa jim nudijo informacije tudi o opravljanju
različnih izpitov in pridobivanju certifikatov. Pomagajo jim pri prijavi v javnoveljavni
program Začetna integracija priseljencev in na izpit iz znanja slovenščine kot drugega jezika,
poleg prijave pa jim nudijo tudi dodatno pomoč pri pripravah na izpit. Pogosto jim pomagajo
pri izpolnjevanju različnih obrazcev oz. formularjev, ki jih morajo izpolnjevati ob različnih
priložnostih, predvsem kadar urejajo zadeve na upravnih enotah. Svetujejo jim tudi glede
zaposlovanja – pomagajo jim pri iskanju dela, pri pisanju prošenj in življenjepisov.
Svetovalno pomoč lahko dobijo tudi z drugih področij vključevanja v aktivno državljanstvo,
na področju sociale, zdravstvenih in upravnih storitev. Vsekakor pa priseljencem na vseh
ustanovah skušajo ponuditi čim več ter jim pomagati kolikor jim le lahko, da jim olajšajo
bivanje v novem okolju.

4.2 UDELEŽENCI TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
Vsi intervjuvani udeleženci tečajev slovenščine kot drugega jezika so informacije o tečajih
dobili preko drugih ljudi ali ustanov in se na podlagi njihove spodbude tudi vključili vanje.
Informacije so pridobili preko javne ustanove – ustanove, na kateri se tečaji izvajajo, upravne
enote ali pa preko svojih prijateljev.
Intervjuvanci so se tečajev udeležili zaradi potreb po znanju jezika za pridobitev ali
opravljanje dela ter zaradi lažjega sporazumevanja z domačim prebivalstvom. Tečajev so se
udeležili tudi zaradi olajšanega vključevanja v družbo in neodvisnosti oz. samostojnosti, ki jo
prinese znanje jezika. Razlog je tudi opravljanje izpita iz slovenščine in možnost pridobitve
državljanstva po opravljenem izpitu, prav tako pa tudi čisto osebna želja po znanju jezika.
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Nekateri udeleženci se dodatnih izobraževanj, razen tečajev slovenščine, niso udeležili. Kot
razlog so navedli plačljivost teh programov in pomanjkanje časa, ki je posledica
prezaposlenosti z delom. Udeleženci, ki pa so se v dodatno izobraževanje vključili, so za
razlog navedli potrebe dela in osebno željo po znanju. Eden izmed intervjuvancev se je
izobraževal za strojnika voznika, pridobil je tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo,
izobraževal pa se je tudi za zidarja – tesarja. Ena izmed intervjuvank pa se je udeležila tečaja
angleščine in računalništva.
Udeležba na tečajih slovenščine je priseljencem pomagala pri njihovi integraciji v slovensko
družbo. Izboljšala se je njihova komunikacija z domačim prebivalstvom, sedaj se večina
intervjuvancev lažje pogovarja in je pri tem tudi bolj samozavestna. Znanje jezika jim pomaga
pri opravljanju dela, prav tako pa jim daje občutek varnosti, sproščenosti in sprejetosti.
Domače prebivalstvo izboljšano znanje jezika pri priseljencih namreč opazi in tudi ceni, kar
omenijo tudi intervjuvanci sami. Zaradi izboljšanega znanja jezika jim je olajšano tudi iskanje
zaposlitve, opravljanje razgovorov za delo, kjer se ne le lažje sporazumevajo, ampak naletijo
tudi na zadovoljne delodajalce, ki podpirajo njihovo učenje jezika. Udeleženci so omenjali še
razširjanje besednega zaklada, učenje pravilnega izgovora besed in izgubo naglasa.
Vsi udeleženci svojo izkušnjo na tečaju slovenskega jezika opisujejo kot pozitivno. Omenjajo
začetni strah, ki je bil sicer hitro odpravljen s spodbudami profesoric, s katerimi so prav tako
imeli pozitivne izkušnje. Opisovali so jih ko natančne, prijazne in odprte. Posredno so
navajali, da jim je bila omogočena možnost izražanja lastne narodne pripadnosti. Nekateri so
lahko v skupini predstavili svoj domači kraj in kulturo, ostali pa možnost sproščenega
izražanja svoje narodne pripadnosti in kulture povezujejo s prisotnostjo ostalih udeležencev
tečaja – udeleženci iz istega lokalnega okolja ali pa udeleženci istih narodnosti.

4.3

DELODAJALCA PODJETIJ, KI ZAPOSLUJETA PRISELJENCE

V podjetju Revoz d.d. in Krka d.d. je zaposlovanje priseljencev oz. tujcev posledica
strukturne brezposelnosti, torej neskladja med ponudbo del in povpraševanjem po delavcih.
Kot pravi Maksimovič (2010: 29) je rešitev za strukturno brezposelnost med drugim tudi
uvažanje delovne sile, ki ustreza zahtevam prostih delovnih mest oz. je ustrezno kvalificirana.
Delodajalca tujce zaposlujeta zaradi pomanjkanja delovne sile, ki bi bila ustrezno izobražena
oz. usposobljena, saj je kljub visoki brezposelnosti ljudi na Dolenjskem, delavcev, primernih
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za delo v njunih podjetjih, še vedno premalo. Poleg nekvalificiranosti pa na Revozu d.d.
opažajo tudi nepripravljenost in nemotiviranost domačega prebivalstva za opravljanje del v
neprivlačni gospodarski panogi. Kot pravi Maksimovič (2010: 37) je mnenje večine, da nam
tuji delavci odvzemajo delovna mesta in s tem spodbujajo brezposelnost domačega
prebivalstva, napačno, saj so delovna mesta, ki jih zasedajo, tista, ki jih domače prebivalstvo
pogosto ne želi. Tujci lahko tako z opravljanjem teh del prispevajo k uspešnosti podjetij.
V obeh podjetjih tujce oz. priseljence zaposlujejo tako na višjih kot tudi nižjih delovnih
mestih. Obe podjetji strokovnjake, ki delajo na krajših projektih, uvažata iz tujine, navadno
gre za inženirska dela ali pa delajo na področju razvoja in raziskav. Druga skupina delavcev
pa so tisti, ki zasedajo delovna mesta, ki zahtevajo nižje kvalificirano delovno silo (vendar še
vseeno kvalificirano za opravljanje teh del!), in sicer gre v podjetju Revoz d.d. za fizično delo
za trakom ali delo v karoseriji, v podjetju Krka d.d. pa večino tujcev zaposlujejo v gostinstvu
in hotelirstvu.
Znanje slovenskega jezika je pri začasnih delavcih iz tujine nepotrebno, saj obe podjetji za
komunikacijo uporabljata tudi tuje jezike (angleščino, francoščino). Ker so v Sloveniji krajše
obdobje, se učenja slovenščine ne poslužujejo. Pri notranji komunikaciji z ostalimi delavci in
na vodstvenih mestih pa je znanje slovenščine pomembno. V obeh podjetjih morajo delavci
tujci oz. priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji daljše obdobje, jezik obvladati do te mere,
da lahko uspešno opravljajo svoj poklic, se sporazumevajo z ostalimi zaposlenimi in razumejo
navodila za delo. Znanja jezika pri zaposlovanju priseljencev oz. tujcev nobeno od podjetij ne
preverja, prav tako pa od njih tudi ne zahtevata nobenih potrdil oz. certifikatov o usvojenem
znanju jezika.
Učenje slovenskega jezika priseljencev spodbujajo na obeh podjetjih. Podjetje Revoz d.d. se
je povezalo z zunanjo ustanovo, ki bo izvajala tečaj slovenščine za njihove delavce. V
podjetju Krka d.d. pa delavcem omogočajo obiskovanje individualnih ali skupinskih tečajev
slovenskega jezika.
Obe podjetji zaposlene priseljence vključujeta v izobraževanja in usposabljanja, ki so
namenjena tudi domačim delavcem – zanje torej nimajo organiziranih posebnih izobraževanj,
razen tečajev slovenskega jezika. Izobražujejo jih torej tako in v takšni meri kot tudi vse
ostale zaposlene.
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Glede na odgovore, podane s strani obeh delodajalcev, znanje slovenskega jezika ne
predstavlja bistvenega pogoja za opravljanje del, na mestih, na katerih se zaposlujejo tujci oz.
priseljenci. Prednost dajejo ustrezni usposobljenosti oz. kvalificiranosti teh delavcev, ki jih že
tako težko dobijo. Znanje jezika je drugotnega pomena. Obe podjetji pa se do neke mere
zavedata tudi pomembnosti znanja jezika za uspešno opravljanje dela in zato učenje le-tega
tudi spodbujata.
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IV. ZAKLJUČEK

Pregled ponudbe tečajev slovenščine kot drugega jezika na Dolenjskem, v Beli krajini in v
Posavju kaže, da imajo priseljenci v tem predelu Slovenije veliko možnosti učenja
slovenščine.
Ti tečaji so jim tako geografsko kot tudi cenovno precej dostopni, saj jih izobraževalne
ustanove izvajajo v različnih občinah, tako v svojih kot tudi v okoliških. Prav tako pa so to
večinoma brezplačni tečaji, ki potekajo v sklopu različnih projektov spodbujanja integracije
priseljencev v novo okolje, ki so pogosto financirani s strani različnih ministrstev, občin ali iz
evropskih sredstev. Večkrat gre za tečaje, ki poleg učenja jezika vsebujejo tudi vsebine o
slovenski kulturi, zgodovini, tradiciji. Opaziti je, da je na tem območju tako povpraševanja po
tovrstnih tečajih kot tudi njihove ponudbe zelo veliko, zato bi bilo morda smiselno v
prihodnosti razpisati tudi brezplačne programe, ki bi bili namenjeni zgolj učenju slovenščine.
Vseeno pa je pomembno, da poleg jezika priseljenci čim bolj spoznajo tudi državo oz. kraj, v
katerega so se priselili. Ravno vsebine teh tečajev kažejo, da se njihovi pripravljalci zavedajo,
kako pomembno je priseljence opremiti s čim več znanjem, ki spodbuja učinkovito
integracijo. Opaziti je, da se posamezne občine in izobraževalne ustanove pri zagotavljanju
aktivnega vključevanja priseljencev v okolje pogosto uspešno povezujejo. Udeleženci tečajev
so s tečaji zadovoljni, prav tako pa izražajo, da jim pridobljeno znanje pomaga v vsakdanjem
življenju v novem okolju – zaradi samega znanja jezika jim je olajšana komunikacija z
domačim prebivalstvom, počutijo se bolj varne in samostojne, prav tako pa tudi lažje najdejo
zaposlitev. Poleg tega znanja pa je pomembno, da se priseljencem posreduje določene
informacije, ki so zanje bistvene in potrebne, hkrati pa naj bi se jim nudilo tudi svetovanje na
različnih področjih. Na celotnem raziskovalnem območju je sistem svetovanja in informiranja
zelo dobro urejen. Kar štiri občine imajo svoje Svetovalno središče, v Občini Brežice, pa letega nimajo. Z izvajalko tečajev v tej občini smo ob koncu intervjuja načeli temo, da bi bilo
koristno oblikovati neke vrste svetovalno središče za odrasle in s tem tudi za priseljence.
Trenutno je za nasvete in informacije priseljencem na voljo kar izvajalka sama. Prišli smo na
idejo, da bi lahko svetovalno središče oblikovali kar v sklopu Kulturno-izobraževalnega
društva Homo Kreator.
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Glede samega vpliva znanja jezika na zaposlovanje priseljencev smo prišli do ugotovitve, da
znanje jezika ni vedno pogoj za njihovo zaposlitev. V prvi vrsti je večkrat pomembnejša
njihova izobraženost oz. ustrezna kvalificiranost. Zaposlitev lahko dobijo tudi, če jezika ne
znajo. Delodajalci pa ne ostajajo pri tem; učenje jezika namreč spodbujajo in ga tudi
omogočajo z namenom, da bi se priseljeni delavci v družbo čim prej integrirali in imeli tudi
povečane možnosti napredovanja na delovnem mestu. Zanimiv bi bil pregled situacije
zaposlovanja priseljencev v javni upravi oz. na tistih delovnih mestih, kjer je znanje jezika za
opravljanje dela njuno potrebno. Zanimivo bi bilo namreč izvedeti, v kolikšni meri se tam
zaposlujejo in kakšne so zahteve delodajalcev glede znanja jezika.
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V. POVZETEK

Magistrsko delo obravnava jezikovno in ekonomsko integracijo odraslih priseljencev na
območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V teoretičnem delu najprej orisuje trende
priseljevanja na omenjeno območje. V nadaljevanju na kratko predstavi zakonodajo, ki ureja
bivanje priseljencev v Sloveniji in določa pogoje za učinkovito vključitev migrantov v
večinsko družbo. Učinkovita vključitev migrantov v večinsko družbo pa pomeni njihovo
uspešno integracijo. Integracija priseljencev kot dvosmerni proces, v katerem se prilagajajo
tako priseljenci kot tudi večinska družba, je tudi osrednja tema magistrske naloge, ki se
osredotoča na jezikovno in ekonomsko integracijo. Uspešna ekonomska integracija je med
najpomembnejšimi integracijskimi dejavniki in je temelj ekonomske varnosti. Naloga na tem
mestu prikazuje statistiko in trende zaposlovanja priseljencev na območju raziskovanja,
predstavlja dejavnosti, v katerih se priseljenci zaposlujejo v največji meri, in ugotavlja glavne
razloge za njihovo zaposlovanje. Pomemben integracijski dejavnik pa je ravno tako znanje
jezika, saj uspešno pripomore k vsem ostalim oblikam integracije in na vseh področjih
življenja priseljenca. V povezavi s tem naloga razpravlja o pomenu izobraževanja v procesu
integracij, predstavi dejavnike, ki vplivajo tako na učenje slovenskega jezika kot tudi na vsa
ostala izobraževanja. V zadnjem poglavju teoretičnega dela se ukvarja z možnostmi
pridobivanja osnovnega znanja jezika, zgodovine in institucij države. V sklopu tega predstavi
tečaje slovenskega jezika in opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika. Ob koncu
teoretičnega dela predstavlja ustanove, ki na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja
nudijo različne oblike tečajev slovenščine kot drugega jezika, in našteje njihove dejavnosti s
področja spodbujanja integracije priseljencev, ki so bile pred opravljeno raziskavo dostopne
preko spleta. V empiričnem delu magistrska naloga raziskuje različne vidike vključevanja
priseljencev v večinsko družbo na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Področje
integracije priseljencev preverja z analizo ponudbe tečajev slovenščine pri izbranih izvajalcih
v regiji, z analizo potreb udeležencev tečajev, njihovim odzivom na tečaj ter z analizo videnja
vključevanja priseljencev s strani največjih delodajalcev v regiji. V raziskavo so vključene tri
različne skupine intervjuvancev – izvajalci tečajev slovenščine kot drugega jezika na
posameznih ustanovah (Ljudska univerza Krško, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Razvojno-izobraževalni center Novo mesto in
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice) udeleženci teh tečajev in pa delodajalca iz
podjetij Revoz d.d. in Krka d.d.
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VII. PRILOGE
PRILOGA A – VPRAŠANJA V INTERVJUJIH
1. IZVAJALCI TEČAJEV
ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
2. Kje izvajate tečaje? Jih izvajate samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
3. So ti tečaji za udeležence plačljivi ali brezplačni?
4. Na kakšen način udeležence razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na njihovo
predznanje?
5. Kakšna je sestava skupin glede nacionalnost udeležencev?
IZVEDBA TEČAJEV
6. Imate zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev na osnovni ravni kakšne težave
in kako jih rešujete?
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi počutijo
sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
8. Katere so najpogostejše učne oblike in metode, ki se jih pri poučevanju poslužujete?
9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila, certifikate?
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne dodatne projekte za spodbujanje integracije priseljencev? Se vključujejo
še v kakšna dodatna izobraževanja?
13. Jim nudite tudi osebno svetovanje?
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2. UDELEŽENCI TEČAJEV
VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko časa že
bivate tukaj?
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega jezika?
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji? Če da, katera, če ne, zakaj ne?
POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?

3. DELODAJALCI
ZAPOSLOVANJE PRISELJENCEV, TUJCEV
1. Iz katerih držav izvirajo delavci iz tujine, ki so bili v vašem podjetju zaposleni v
zadnjih nekaj letih?
2. Kateri so glavni razlogi za zaposlovanje tujcev v vašem podjetju?
3. Na katerih delovnih mestih jih zaposlujete?
POMEMBNOST ZNANJA JEZIKA ZA OPRAVLJANJE DELA
4. Ali je in v kolikšni meri je za opravljanje teh del potrebno znanje slovenskega jezika?
Kaj vse morajo znati?
5. Ali delavci po vašem mnenju v zadostni meri obvladajo slovenščino za opravljanje
dela?
6. Ali od njih zahtevate kakšna potrdila o znanju slovenščine?
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SPODBUJANJE ZAPOSLENIH K IZOBRAŽEVANJU
7. Se vam znanje slovenščine za delo v Sloveniji sploh zdi pomembno/potrebno? Ste
kdaj pomislili na to, da bi delavcem omogočili učenje slovenščine ali celo napotili
koga na tečaj slovenščine?
8. Kako jih, če sploh, dodatno izobražujete oz. usposabljate? Jim to nudite?
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PRILOGA B – TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV
1. IZVAJALCI TEČAJEV
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO (IZVAJALKA 1)
Anja Brilej Bohorč, organizatorka izobraževanja.

ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
Na Ljudski univerzi Krško imamo že več kot dvajset let izpitni center, smo torej zunanji
sodelavec Filozofske fakultete v Ljubljani. Javnoveljavni program, ki v zadnjih petih letih
poteka pri nas, je Začetna integracija priseljencev, imamo pa tudi priprave na izpit.
Drugi tečaji pa so splošni in neformalni, ki jih od leta 2010 financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. V letih 2011–2013 je bil to npr. program SIN – Splošno in
neformalno, v letu 2013 in 2014 smo imeli po dve skupini programa Govorim slovensko. Od
junija 2016 pa imamo triletni projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju, v okviru
katerega potekajo 50-urni tečaji slovenskega jezika. Povezujemo se predvsem s podjetji, ki
svoje delavce pošiljajo na naše tečaje slovenščine; povezali smo se npr. z gradbenim
podjetjem Saramati, ki je k nam poslal 15 svojih delavcev priseljencev. Vsako leto izvajamo
tudi 30-urne študijske krožke, financirane z Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, del
pa pokrije tudi občina. Gre za brezplačno, neformalno obliko učenja z mentorjem,
profesorjem slovenščine, in udeleženci. Učenje poteka tako, da mentor vse samo koordinira,
srečanje pa vsakič pripravi eden izmed udeležencev.
2. Kje izvajate tečaje? Samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
Pri nas, na Ljudski univerzi Krško. Imamo sodobno multimedijsko opremljene učilnice z
vsem, kar potrebujejo.
3. So ti tečaji za udeležence plačljivi ali brezplačni?
Imamo torej kup neformalnih programov, ki so financirani iz različnih virov, ministrstev.
Tudi program ZIP je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve, pripravljalni tečaji pa
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so načeloma plačljivi. Za pripravljalni tečaj se lahko pri nas kdo odloči tudi individualno, saj
imamo javna dela za učno pomoč. Trenutno pa so priprave na izpit v okviru projekta
Pridobivanje kompetenc zaposlenih brezplačne. Vendar zgolj za zaposlene.
Torej je to za zaposlene. Kaj pa za ostale?
Ostali pa sedaj nimajo možnosti priprav na izpit, oz. jih imajo, vendar so zanje plačljive.
Težava pri tem pa je, da zelo težko najdemo 10 ljudi, ki bi te priprave plačali. 30-urna
priprava na izpit bi bila npr. 150 €, 15-urna pa nekje 70 €.
4. Na kakšen način udeležence tečajev razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na
njihovo predznanje?
Zelo je težko, ker nimamo toliko ljudi, da bi jih lahko razdelili. Seveda, eno uvrstitveno
testiranje pri javnoveljavnih programih je. Pri neformalnih programih pa teh testiranj nimamo.
V skupini imamo tako lahko tudi udeleženca, ki zelo slabo govori slovensko, in udeleženca, ki
je univerzitetno izobražen in odlično obvlada.
Albanke ločimo v posebne skupine tako v ZIP-u kot v neformalnih tečajih. Imamo namreč
ogromno albanskih mamic, ki imajo velike težave s komunikacijo z učitelji svojih otrok, na
govorilnih urah, pri zdravniku, pri komunikaciji na sploh. So doma, ne hodijo v službo. Zanje
imamo brezplačno učno pomoč, ki letos poteka že tretje leto, in sicer od septembra do junija.
Imamo pa znotraj te skupine tudi kulturno mediatorko, gospo, ki prihaja iz Albanije in govori
perfektno slovensko. Občina nam je omogočila, da smo jo zaposlili. Tako da imamo
profesorico slovenščine, kulturno mediatorko in petnajst tujk. Taki skupini imamo dve, torej
se pri nas že celo leto jezika brezplačno uči 30 albansko govorečih žensk, ki so zelo
zadovoljne. Napredek je sicer zelo počasen, trenutno se ukvarjamo samo z besedami. Ampak
napredujejo in ta napredek je zelo lepo spremljati.
V študijskih krožkih pa udeleženci potrebujejo zaprto skupino, da se lahko sprostijo. Prav
tako pa je nezdružljivo, da damo skupaj npr. 3 gospe iz Bosne, 3 iz Albanije, ki nič ne znajo,
in 3 iz Srbije. Študijske krožke zato izvajamo za druge narodnosti.
5. Od kod udeleženci vaših tečajev slovenščine kot drugega jezika navadno izvirajo?
Največ jih je iz Bosne, vsaj v zadnjih letih. Nato sledijo Albanci, Makedonci, Moldavijci,
Srbi. Včasih imamo tudi koga iz kakšne eksotične države – imeli smo že udeleženca iz Balija,
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tudi iz afriških držav in tudi evropskih – Poljaki, Rusi, ampak to so posamezni kandidati.
Prednjačijo udeleženci iz Bosne in Albanije.
6. Imate torej zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev na osnovni ravni
kakšne težave? Kako jih rešujete?
Tu je pomembna kvaliteta predavatelja, zato imamo učitelje, ki res znajo delati v skupinah s
tako različnim znanjem udeležencev in obvladajo notranjo diferenciacijo, ki je za nas, ki smo
majhni, ključna. Imamo udeležence z zelo različnim predznanjem, poleg tega pa so tudi
različnih narodnosti. Za tiste udeležence, ki so boljši, imajo učitelji pripravljene kakšne
dodatne naloge, prilagajajo pa se tudi tistim, ki ne znajo. Si pa udeleženci pomagajo tudi med
seboj.
IZVEDBA TEČAJEV
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
Jaz mislim, da je tu v ospredju odnos predavatelja. Nikoli se nam ni zgodilo, da bi imeli v
skupinah kljub različnim narodnostim kakršnekoli konflikte. Veliko se pogovarjamo o
sprejemanju, o različnih kulturah. Mi smo prvi, ki jih sprejmemo in jim moramo dati tudi
občutek sprejetosti. Na začetku so nesigurni, potrebujejo nekaj časa, kasneje pa se zelo
sprostijo in imajo pri nas neko zatočišče. Tudi med sabo se lepo sprejemajo. Sicer pa so se
sem priselili in so se navajeni prilagajati. Zelo spodbujamo, da ohranjajo svojo kulturo.
Pripravljajo nam kulinarične večere s katerimi se predstavijo s svojo tradicionalno hrano. To
je vedno super. Zelo jim je pomembno, da imajo to lastno vrednost, da se predstavijo v
svojem jeziku, s svojo kulturo in običaji. Od njih se lahko veliko naučiš. Če jih želiš slišati, ti
ogromno dajo. V skupinah se učijo medkulturnosti, saj imamo veliko različnih nacionalnosti,
tudi strpnosti drug do drugega.
8. Katere so najpogostejše učne oblike in metode, ki se jih pri poučevanju
poslužujete?
Klasične metode, frontalno. Imamo pa zelo veliko izkustvenega učenja. Sploh vključevanja v
lokalno okolje. Vozimo jih vsepovsod, v muzeje. Gre za integracijo, kar pomeni, da se človek
nauči jezika in ima hkrati neko širino, se v svojem lokalnem okolju znajde. To pomeni, da ve,
kje je zdravstveni dom, da zna kaj naročiti v trgovini. Tudi v trgovino smo šli, pa smo
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primerjali cene, kje se splača kaj kupiti, v knjižnice, mestne muzeje. V knjižnici sem se zanje
dogovorila, da so jim na primer omogočili brezplačen vpis. Peljali smo jih tudi na grad
Rajhenburg. Vse to z namenom, da spoznajo kraj, v katerega so se priselili, in da pridejo v
stik z lokalnim okoljem.
9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila, certifikate?
Pri ZIP-u se zahteva 80 % udeleženost, to pomeni, če so prisotni 150 ur in potem naredijo tudi
izpit, dobijo javnoveljavno potrdilo. Če so prisotni 80 % imajo tudi opravljanje prvega izpita
iz znanja slovenščine brezplačno. Po opravljenih neformalnih tečajih pa dobijo potrdilo o
udeležbi.
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
Opravljen izpit iz znanja slovenščine za potrebe državljanstva ali pa samo osebna želja po
znanju jezika, nekateri se učijo tudi zaradi potreb dela. Prednjači pa državljanstvo. V zadnjih
letih se priprav na izpit ljudje ne poslužujejo. Večinoma, približno polovica, se odločijo za
tečaje, ali 180-urne ali krajše splošne in neformalne. Imamo pa polovico ljudi, ki se uči sama
in se odloči, da bo šla na izpit. Med njimi so nekateri zelo uspešni. So v službah, imajo
slovenske prijatelje, gledajo slovensko televizijo, imajo slovenske partnerje in se tako
slovenščine naučijo brez tečaja. Lastna angažiranost je tu zelo pomembna.
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
Pri javnoveljavnih tečajih osipa načeloma ni. Malo več osipa pri neformalnih tečajih,
predvsem pri zaposlenih zaradi narave delovnika, ki jim ne dopušča, da bi se udeleževali
tečaja. Jim je pa skrajno neprijetno, če morajo manjkati. Neupravičenih izostankov načeloma
nimamo.
DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne podporne programe za spodbujanje integracije priseljencev? Jim
nudite tudi osebno svetovanje?
Na Ljudski univerzi Krško imamo Svetovalno središče Posavje. Priseljenci se pri svetovalki
vključujejo v zelo različne dejavnosti. ZIP predvideva osebni izobraževalni načrt, tako da so
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zelo spremljani. Na svetovalko se obračajo z vsemi vprašanji – kje se stvari urejajo na
upravni enoti, kako se izpolnjuje obrazce za šolo, vrtce, nudimo jim pomoč pri govorilnih
urah, pisanju prošenj, pri nostrificiranju kakšnih dokumentov in jim tudi svetujemo glede
nadaljnjega izobraževanja. Nekatere zanima srednja šola, veliko pa jih opravi nacionalne
poklicne kvalifikacije, za kar imamo tudi svetovalce. Pri nas lahko pridobijo nacionalno
poklicno kvalifikacijo za maserja, socialnega oskrbovalca na domu, varuha predšolskih otrok
in knjigovodjo. S svetovanci se dela veliko na zaposlitvi – kako se predstaviti, kako napisati
dobro prošnjo, kaj je Europass življenjepis, kaj je sprejemno pismo. To so za njih zelo tuje
zadeve. Včasih naredimo tudi simulacijo razgovorov za delo. Nudimo jim res vse, kar je
možno, ker to potrebujejo. Jaz bi si želela, da bi več ljudi uvidelo, da imajo to možnost in da
bi jo tudi izkoristili. To so zelo celostne obravnave ljudi. Imamo kar nekaj primerov, ko so
potem ti ljudje dokončali osnovno šolo, se odločili za pridobitev katere izmed nacionalnih
poklicnih kvalifikacij in so nato nadaljevali z izobraževanjem v različnih tečajih na naši
ljudski univerzi.
Kateri pa so ti tečaji?
Od septembra 2016 potekajo 50-urni tečaji v okviru projekta Pridobivanje kompetenc
zaposlenih, ki so zanje brezplačni. Brezposelni pa se vanje ne morejo udeležiti oz. so zanje
plačljivi. Oni se lahko brezplačno teh tečajev vključujejo preko Zavoda za zaposlovanje. Pri
nas je aktualna predvsem nemščina, saj so, ko pridobijo slovensko državljanstvo, državljani
Evropske unije, s tem pa se jim odprejo možnosti za naprej, predvsem za delo v Nemčiji, ki je
zanje zelo zanimivo. Ti tečaji so sicer plačljivi. Možnosti torej imajo, kakšno leto malo več,
kakšno pa malo manj. V letih 2012–2014 je potekal projekt Splošno in neformalno
izobraževanje, ko je Ministrstvo financiralo jezikovne tečaje – angleščino, nemščino. Imeli
smo tudi kakšen tečaj Excela, v katerega se vključujejo predvsem tisti, ki so višje izobraženi.
Recimo zdravniki se udeležijo angleščine, kakšnega tečaja komunikacije.
Drugače pa smo imeli še en projekt, junija 2015 je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve je razpisalo tudi Teden socialne vključenosti za priseljence. Prvi teden v juniju, ki smo
ga poimenovali Prepoznani in povezani, smo imeli vsak dan eno zadevo za tujce – primere
dobrih praks, povabili smo tri ženske različnih narodnosti (Bosna, Srbija, Albanija), ki so
drugim tujcem povedale svojo življenjsko zgodbo. Naslednji dan smo imeli izdelovanje igrač,
kjer so se družile Slovenke in tujke, igračke pa smo podelili brežiški bolnišnici. Spoznavali
smo lokalno okolje in smo jih vozili po Krškem, imeli smo tudi slovenski zajtrk.
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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ (IZVAJALKA 2)
Nada Babič Ivaniš, organizatorka izobraževanja in vodja projektov, članica izpitne komisije.

ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
Pri nas nudimo krajše tečaje, ki niso javnoveljavni in jih poimenujemo Slovenščina za tujce, v
posameznih 50- ali 80-urnih modulih, in sicer glede na potrebe skupine. Tega programa
trenutno ne izvajamo. Letos smo zaključili z eno manjšo skupino, v kateri je bilo 8
udeležencev, lani pa nismo imeli nobene. Že nekaj časa ga skušamo ponuditi, saj smo opazili,
da je veliko zanimanja za opravljanje izpita iz slovenščine, rezultati pa, od tistih, ki niso
obiskovali nobenega tečaja, slabi. Vendar zanj ni interesa, saj se za plačljive oblike ne
odločajo toliko, če obstajajo tudi brezplačne. Imamo pa tudi tečaje na podlagi
javnoveljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki so daljši, 300-urni, izvajamo
pa jih po modulih. Udeleženci se raje odločijo, da grejo na program ZIP, v Novem mestu, kjer
ga izvaja CIK Trebnje.
Smo tudi pooblaščeni izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Ponujamo
20-urno pripravo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, ki jo trenutno izvajamo v okviru
projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih 2016–2019. Prednost
imajo osebe z nižjo stopnjo izobrazbe in starejše od 45 let. To ni najbolj pisano na kožo
priseljencev, ker se starejši in z nižjo stopnjo izobrazbe tudi manj odločajo za udeležbo na teh
pripravah, zaradi česar tudi težje oblikujemo skupino.
Kaj pa za ostale, ki niso zaposleni, pa se želijo udeležiti teh priprav?
Zanje imamo razpisane samoplačniške programe. Imamo pa še eno možnost, na kateri
trenutno precej intenzivno delamo, in sicer v obliki učne pomoči. Imamo kolegico, ki je preko
javnih del zaposlena za učno pomoč. Posamezniki, ki res potrebujejo, imajo možnost, da se z
učno pomočjo pripravljajo na izpit iz slovenskega jezika, lahko pa se pripravljajo tudi
samostojno v Središču za samostojno učenje, kjer lahko občasno dobijo tudi mentorsko
pomoč.
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Je to plačljivo?
Učna pomoč je projekt, ki je sofinanciran in je za udeležence brezplačen, tudi učenje v
središču za samostojno učenje je brezplačno.
2. Kje izvajate tečaje? Jih izvajate samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
Tečaje izvajamo pri nas na ZIK-u, smo se pa že dogovarjali s CIK-om Trebnje o tem, da bi
mogoče priprave na izpit izvajali tudi pri njih, saj so sedaj imeli dve skupini, 28 udeležencev,
ki sta zaključili tečaj in so vsi bili namenjeni na pisanje izpita. Možnost izvedbe ponujamo
tudi v Metliki, vendar trenutno se tečaji tam ne izvajajo.
3. Kateri tečaj so torej plačljivi in kateri brezplačni?
Priprave na izpit v okviru projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih so zanje brezplačne.
Brezposelni se lahko na izpit brezplačno pripravljajo v okviru učne pomoči ali samostojno v
Središču za samostojno učenje. Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik je daljši in plačljiv
program, vanj se vključujejo tisti, ki to res potrebujejo kot pogoj za opravljanje dela. Prav
tako so plačljivi tečaji Slovenščine kot tujega jezika.
4. Na kakšen način udeležence razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na
njihovo predznanje?
V samoplačniških programih že nekaj časa zelo težko oblikujemo skupine, ker če se nekdo
prijavi samoplačniško, tudi pričakuje, da je uvrščen v pravilno oziroma najbolj ustrezno
skupino na podlagi predznanja, na podlagi materinščine. Mi pa lahko dobimo prijave nekoga z
univerzitetno izobrazbo iz države bivše Jugoslavije in nekoga, ki ima komaj končano osnovno
šolo, je gradbeni delavec, njegova materinščina pa je albanščina. To enostavno ne gre skupaj.
Homogene skupine je zelo težko dobiti.
Jih torej razporedite glede na predznanje?
Če je le možno. Pri nas je težava, da smo iz tako majhnega okolja in nimamo tako velikega
števila priseljencev, da bi lahko skupine kombinirali glede na njihovo predznanje. Ponuditi
jim skušamo kolikor le lahko.
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5. Od kod udeleženci vaših tečajev slovenščine kot drugega jezika navadno izvirajo?
Statistike glede nacionalnosti ne vodimo, toda najštevilčnejši so iz držav bivše Jugoslavije,
predvsem iz Bosne in Hercegovine, ogromno jih je iz Kosova in iz Albanije, priseljenk je
veliko iz Ukrajine in Rusije. Zadnje čase je Bela krajina zelo zanimiva za priseljence iz
Velike Britanije.
IZVEDBA TEČAJEV
6. Prej ste omenili, da imate zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev zelo
heterogene skupine. Kako rešujete težave, povezane z veliko heterogenostjo
skupin?
Tako je. Zelo težko dobiš homogeno skupino, saj so zelo heterogeni glede na predznanje in
materinščino, stopnjo izobrazbe – pri teh je potrebno še učenje učenja, saj se načeloma ne
znajo učiti. To poskušamo reševati, če imamo možnost, z učno pomočjo. Imamo torej javnega
delavca za izvajanje učne pomoči za tiste, ki so šibkejši in ki lahko s tako pomočjo skupino
dohitijo. Ali pa obratno, če je kdo bolj samostojen in je v prednosti, se lahko uči v središču za
Samostojno učenje, če je tega vajen. Po navadi pa je tako, da moramo delati z zelo
heterogenimi skupinami, kar pa skušamo reševati s tem, da delo znotraj skupine naredimo čim
bolj individualizirano, npr. da učitelji razporejajo udeležence glede na njihovo znanje.
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
Mogoče ne načrtno, ampak spontano s samim pristopom, metodami. Pripravljamo pa tudi
dodatne dejavnosti – včasih organiziramo mednarodni kulinarični dogodek, na katerem se
družijo in se lahko vsak tudi predstavi. Navadno se želijo predstaviti vse skupine. Imamo tudi
prostovoljce, animatorje, ki so tudi sami priseljenci in so se že integrirali v slovensko družbo
ter pripomorejo k temu, da je bolj sproščeno vzdušje. Z njihovo pomočjo se tudi ostali
počutijo sprejete in vidijo, da so lahko uspešni. Znotraj skupine na tečajih pa je to najbolj
odvisno od učitelja. Veliko delajo primerjave z njihovimi maternimi jeziki. Včasih, če kdo
prihaja iz bolj eksotične dežele, uporabijo tudi angleščino.
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8. Katere so najpogostejše učne oblike in metode, ki se jih pri poučevanju
poslužujete?
Priprave na izpit naj bi bile čim bolj življenjsko in uporabno naravnane. Naravnane so tako,
da so čim bolj pripravljeni na izpit. Res sledimo pridobivanju jezikovnih kompetenc iz
vsakdanjega življenja. Pri Slovenščini za tujce in Slovenščini kot drugem/ in tujem jeziku je
enako, le da je tu bolj obširno. Veliko je skupinskega dela, v dvojicah. Udeleženci so delali
tudi pogovore, raziskave na terenu, da so bil čim bolj v stiku z jezikom. Po skupinah so tudi
že dobili naloge, da opravijo intervju z mimoidočimi ali da obiskovalce v Črnomlju
prostorsko pravilno usmerijo. Delo je res vsakdanje naravnano.
9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila, certifikate?
Po končanem modulu tečaja v sklopu Slovenščine kot drugega in tujega jezika dobijo interno
potrdilo o zaključenem modulu za usposabljanje v tem programu. Če pa kdo zaključi celotnih
300 ur in po teh 300 urah opravi preverjanje, lahko dobi javnoveljavno listino, ki potrjuje, da
je zaključil usposabljanje v programu na osnovni ravni. Po končanih krajših tečajih
slovenščine, ki jih poimenujemo Slovenščina za tujce, pa udeleženci prav tako dobijo interno
potrdilo o zaključeni stopnji. Pri pripravah na izpit v okviru programa Pridobivanje
kompetenc zaposlenih zaključijo s potrdilom o uspešno opravljenem usposabljanju.
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
Predvsem zaradi potreb dela. V daljše in plačljive programe se vključujejo tisti, ki to res
potrebujejo kot pogoj za opravljanje dela. Na priprave za izpit pa seveda opravljanje izpita.
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
Pri pripravah na izpit osipa ni. Pri Slovenščini za tujce je osip tudi minimalen, predvsem zato,
ker je plačljiv. Motivacija je že, to, da izkoristijo plačilo. Osip smo imeli le zaradi delovnih
obveznosti, daljše bolniške, preselitve. So opravičljivi razlogi. Malo bolj se osip pojavlja pri
tečaju Slovenščine kot drugega in tujega jezika, saj redko kdo zaključi celotnih 300 ur učenja.
Zgodi se namreč, da gredo že vmes na izpit, ki ga opravijo in se potem na tečaj več ne vrnejo.
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DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne dodatne projekte za spodbujanje integracije priseljencev? Se
vključujejo še v kakšna druga izobraževanja?
Pred kratkim smo zaključili projekt s področja promocije vseživljenjskega učenja za migrante
s poudarkom na filmski kulturi. To je bil Erasmus+ program Svetilniki in postaje na poti do
Itake, ki je bil namenjen migrantom. Preko filmske kulture smo razvijali ključne, temeljne
kompetence za priseljence, kar je bila dobra promocija za izobraževanje priseljencev in
motivacija za njihovo vključevanje.
Imamo tudi bolj neformalni program Uspešna intergacija priseljencev, v katerem se lahko
priseljenci predstavijo med sabo, organizirajo mednarodne kulinarične dogodke, ki sem jih že
omenila. Znotraj tega projekta so bili tisti priseljenci, ki so že bolj usvojili jezik in so bili
uspešnješi, animatorji v svojih skupinah. Ti so tudi motivatorji. Če nekdo reče »Jaz sem tudi
priseljenec iz eksotične dežele. Uspelo mi je, da sem se naučil«, je to za ostale motivirajoče.
V okviru TVU smo imeli Petje nas druži, kjer sodelujejo tudi priseljenci prostovoljci, mladi,
ki pridejo na izmenjave. Naučimo se dve tuji pesmi, nato pa tudi priseljence naučimo eno
slovensko pesem. Imeli smo tudi program Usposabljanja za življenjsko uspešnost – pri tem
programu smo imeli največ priseljencev vključenih v projektu Berimo in pišimo skupaj. Je
projekt VŽU in je namenjen staršem učencev prve triade. Preko dela z otroki tudi staršem
ponudimo dodatna znanja, osnovno pismenost, bralno, računalniško.
Se vključujejo še v kakšna dodatna izobraževanja?
Vsi programi so odprti tudi za priseljence. Tisti, ki so kdaj na kakšnem usposabljanju za
slovenščino, se potem vključijo tudi v druge programe, npr. v program Tuji jezik za potrebe
dela, NPK, program Računalniška pismenost za odrasle RPO.
Zakaj, menite, se vključujejo teh dodatnih izobraževanj?
Predvsem zaradi večje konkurenčnosti na trgu dela.
13. Jim nudite tudi osebno svetovanje?
Na ZIK-u deluje Svetovalno središče Pokolpje, kjer dobijo vso podporo, ki jim jo lahko damo.
Udeleženci lahko dobijo informacije in svetovanje o različnih možnostih izobraževanja za
poklic (nacionalne poklicne kvalifikacije), vpisnih pogojih v različne programe, različnih
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tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja, učni pomoči, premagovanju učnih in
drugih težav, povezanih z izobraževanjem, opravljanju različnih izpitov in pridobitvi
certifikatov (tuji jeziki, računalništvo), načrtovanju in spremljanju svojega izobraževanja.
Poleg informacij o možnostih vključevanja v izobraževanje lahko dobijo svetovalno pomoč
tudi iz drugih področij vključevanja v aktivno državljanstvo: s področja sociale, zdravstvenih
storitev, upravnih storitev, veščinah iskanja zaposlitve. Po svetovanju so udeleženci zelo
aktivni. Ko pridejo na institucijo in ugotovijo, da lahko dobijo učno pomoč in svetovanje, ne
samo za učenje ampak tudi za vse ostalo, so potem tudi redni uporabniki teh storitev.
Svetovanje poteka na sedežu ZIK-a in na svetovalnih točkah v Krajevni knjižnici Semič, v
Knjižnici Metlika, Centru za socialno delo Črnomelj in Centru za socialno delo Metlika.

CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTRUO TREBNJE (IZVAJALKA 3)
Tanja Vrčkovnik, koordinatorka izobraževanja, in Eva Kalčič, učiteljica na tečaju
slovenščine.

ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje trenutno izvajamo javnoveljavni program
Začetna integracija priseljencev in neformalni program, ki se imenuje Slovenščina za tujce in
se izvaja preko Zavoda za zaposlovanje. Javnoveljavnega programa Slovenščina kot drugi in
tuji jezik pri nas še ne izvajamo, saj nimamo izpolnjenih pogojev oz. čakamo, da Ministrstvo
določi, kakšne so zahteve. Neformalni program Slovenščina za tujce se izvaja na osnovni
ravni, ki je razdeljena na tri stopnje, torej na osnovno, drugo in tretjo stopnjo. Vsaka traja po
60 ur, trenutno pa izvajamo drugo stopnjo in imamo dve skupini tega tečaja. Večina ljudi, ki
pride na Začetno integracijo priseljencev, opravlja tečaj na osnovni ravni, ki traja 180 ur,
znotraj te ravni pa stopnje med sabo niso razdeljene. Udeleženci so lahko pri ZIP-u napoteni
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na tečaje, ki trajajo po 60, 120 ali 180 ur, odvisno od določenih pogojev. Z dvema skupinama
ZIP-a smo že zaključili, z dvema pa še bomo.
2. Kje izvajate tečaje? Samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
Neformalni program Slovenščina za tujce izvajamo pri nas na Centru za izobraževanje in
kulturo Trebnje, ZIP pa izvajamo v Novem mestu in Krškem, kjer imamo najete prostore.
3. So ti tečaji za udeležence plačljivi ali brezplačni?
ZIP je financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve, ta črpa evropska sredstva iz Sklada
za azil, migracije in vključevanje. Program Slovenščina za tujce pa je sofinanciran s strani
Republike Slovenije, in sicer s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in, če so ljudje nanj napoteni preko Zavoda za zaposlovanje, imajo tečaj brezplačen.
Trenutno sta obe obliki pri nas brezplačni. Ampak vedno sprejemamo tudi samoplačnike.
4. Na kakšen način udeležence razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na
njihovo predznanje?
Mi se pri obeh tečajih trudimo, da udeležence testiramo in jih nato glede na njihovo znanje
damo v približno iste skupine. Glede na predznanje skupine pa nato prilagodimo material, s
katerim delajo na tečaju. So pa to zelo veliki razponi – od nekoga, ki ne zna nič slovensko, do
nekoga, ki slovensko že perfektno govori. Za ženske s Kosova, ki so upravičene do programa
ZIP, se npr. potrudimo, da jih damo v isto skupino, ker je njihovo znanje slovenščine enako
nič, zato moramo z njimi začeti od začetka. K njim ne moremo dati npr. visoko izobraženega
priseljenca iz Bosne, katerega znanje slovenščine je precej višje. Po 180 urah oboji dobijo
potrdilo, s katerim grejo lahko opravljati izpit iz slovenskega jezika, ki ga vsi opravljajo na
osnovni ravni. Ženske s Kosova pa po teh 180 urah izpita še ne morejo opraviti, saj se v tem
času še ne naučijo dovolj.
5. Od kod udeleženci vaših tečajev slovenščine kot drugega jezika navadno izvirajo?
V obdobju 2015 do 2018 smo do sedaj izvedli 7 skupin tečaja ZIP. V teh sedmih skupinah je
prednjačilo število priseljencev iz Bosne in Hercegovine, nekaj jih je bilo iz Srbije,
Makedonije, Kosova, Ukrajine, nekaj malo tudi iz Indonezije in iz Avstralije. Iz Libanona,
Kolumbije, Turčije, Ekvadorja, Dominikanske republike, Moldavije in Belorusije pa smo
imeli po enega udeleženca. V programu Slovenščina za tujce smo letos imeli dve skupini, v
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katerih je skupno bilo največ priseljencev iz Kosova, po en iz Makedonije, s Češke in iz
Bosne in Hercegovine.
6. Imate potem zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev na osnovni
ravni kakšne težave? Kako jih rešujete?
Težave se kažejo v odstopanjih, ki ne smejo biti prevelika. Načeloma počakamo, da se nabere
dovolj ljudi z istim oz. podobnim predznanjem, da lahko oblikujemo skupino. Včasih pa se v
procesu oblikovanja skupine posvetujemo s profesorico, če bo lahko glede na predznanja
udeležencev kateremu namenila več pozornosti oz. pomoči kot pa ostalim.
IZVEDBA TEČAJEV
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
»Predvsem imam pri svojem delu pozitiven in motivirajoč odnos do poučevanja in
udeležencev tečaja. Poskušam se vživeti v položaj tečajnikov in opazujem njihovo odzivanje
ter počutje pri pouku. Ob jezikovnih težavah jih spodbujam in ves čas razmišljam, kako bi jim
lahko olajšala pot do usvajanja znanja. Pri svojem delu vključujem različne oblike dela
(individualno, delo v paru, delo v skupinah) in skušam nove vsebine podati na zanimiv in
razumljiv način. Nenehno jim dajem komentarje, spodbude, pohvale in napotke, da bi bili pri
doseganju znanja še boljši. Če se kdaj zgodi, da kakšen od udeležencev prestopi mejo oziroma
zaide in začne govoriti o stvareh, zaradi katerih je drugim neprijetno (o vojni, veri in
podobno), ga na primeren način ustavim in prosim, če se lahko vrnemo nazaj k obravnavani
tematiki v učbeniku.«
8. Katere so najpogostejše didaktične metode, ki se jih pri poučevanju poslužujete?
»Pri poučevanju največkrat uporabljam metodo razlage, metodo branja in dela s tekstom,
metodo pogovora, metoda ponavljanja.«
9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila, certifikate?
Ko končajo določeno stopnjo Slovenščine za tujce ne dobijo javnoveljavnega potrdila. Na
CIK-u jim izdamo naše potrdilo, da se je nekdo npr. udeležil 60-urnega tečaja slovenskega
jezika, ampak to npr. delodajalca ne zavezuje, da mora to potrdilo upoštevati. Po
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opravljenemu ZIP-u pa dobijo javnoveljavno potrdilo, da so bili na tem tečaju, in potem še
certifikat, če grejo na izpit in ga uspešno opravijo.
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
V programu ZIP si vsi udeleženci želijo iti opravljati izpit iz slovenskega jezika, saj jim je ob
izpolnjeni 80 % prisotnosti omogočeno brezplačno prvo opravljanje izpita. Zaradi tega se tudi
odločijo, da bodo prišli na tečaj. Glede Slovenščine za tujce je pa tako, da jih Zavod napoti na
tečaj in nimajo izbire glede tega, ali bodo tečaj obiskovali ali ne. Na tečaj torej morajo hoditi
in hkrati upoštevati redno prisotnost, saj jih lahko drugače izpišejo iz evidence brezposelnih.
Če so prijavljeni v to evidenco, lahko namreč na Centru za socialno delo prejemajo socialne
transferje, ki jih drugače ne morejo.
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
Pri obeh tečajih, torej pri Slovenščini za tujce in pri ZIP-u, mora biti udeležba 80 % in
večinoma jo vsi dosežejo. V skupini tečaja Slovenščine za tujce se recimo pojavita eden ali
dva, ki preko Zavoda za zaposlovanje dobita zaposlitev in nato prenehata hoditi. Na ZIP-u pa
je tako, da imajo nekateri službe že, ko začnejo, zaradi česar prenehajo hoditi na tečaj. Takih
sicer ni veliko. Razlog za odsotnost so torej predvsem službe, delovni čas, še posebno sedaj,
ko so lepši dnevi in se jim delovni čas podaljša. Ko enkrat manjkajo, jih še pustimo, ko pa
manjkajo že drugič, jih pokličemo in vprašamo, zakaj ne morejo hoditi, ter se poskušamo z
njimi dogovoriti. Naši tečaji potekajo dvakrat na teden po štiri šolske ure, zato se z njimi
skušamo dogovoriti, da pridejo vsaj na tri ure. Damo jim vse možnosti, da na tečaje lahko
prihajajo in da dosežejo teh 80 % prisotnosti. Sicer je pa večina udeležencev visoko
motiviranih. Vsi vedo, zakaj pridejo, zakaj se učijo. Imajo višji cilj, ki je izpit iz slovenskega
jezika.
DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne podporne programe, projekte ali tečaje za spodbujanje integracije
priseljencev? Jim nudite tudi osebno svetovanje?
Trenutno sodelujemo v dveh slovenskih projektih, ki sta sofinancirana s strani Ministrstva RS
in Evropske unije, to sta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene in Informativno145

svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (ISIO), to je Svetovalno središče Pokolpja.
Imamo svetovalko, ki svetuje tako brezposelnim kot zaposlenim. Le-ta gre včasih z mano na
sam tečaj ZIP, jim poda različne informacije in jim pomaga. Tudi sama obiskujem skupino in
izvajam evalvacijo. Pomagamo jim pri prijavi na izpite, trenutno jim tudi iščemo prostovoljno
delo po Novem mestu. Trudimo se, da jim čim več pomagamo, čeprav smo malo odmaknjeni
od njih, saj smo tu, v Trebnjem, večina pa jih je iz Novega mesta. Možnosti svetovanja pa
sicer nimajo samo pri nas, temveč tudi v Novem mestu, na Razvojno-izobraževalnem centru,
ki sodeluje tudi v obeh teh projektih. Na voljo smo jim tudi za pomoč pri izpolnjevanju raznih
obrazcev, tudi po telefonu. Svetovalci so predvsem koristni za brezposelne, saj jim pomagajo
pri pisanju življenjepisov, jih usmerjajo, kje še lahko iščejo zaposlitev, in sicer ne samo tam,
kamor jih napoti Zavod za zaposlovanj. Da sploh vidijo, česa si želijo. Po svojih najboljših
močeh se potrudimo, da jih opremimo s čim več informacijami.
Se mogoče vključujejo v kakšne dodatne tečaje, izobraževanja?
Pri nas je tako, da izvajamo veliko tečajev – jezikovne, računalniške, osnovno šolo za odrasle,
srednješolske programe, NPK-je itd. Ampak vanje nimamo vključenega nobenega priseljenca.
To so plačljivi programi, ki jih priseljenci trenutno ne obiskujejo. Verjetno, če bi bilo to
sofinancirano preko Zavoda, se bi oblikovala kakšna skupina. Prav tako pa je večina
priseljencev zaposlenih in jim tako zmanjka časa za obiskovanje teh tečajev. Da pa bi se k
nam vozili brezposelni priseljenci iz Novega mesta, pa je to predaleč; kriti bi si morali potne
stroške in hkrati tudi tečaj.

RAZVOJNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO (IZVAJALKA 4)
Ana Marija, organizatorica izobraževanja odraslih, in Tina Strnad, organizatorica
izobraževanja odraslih in svetovalka.

ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
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Pred leti smo imeli tečaje na podlagi javnoveljavnega programa Začetna integracija
priseljencev, vendar ga trenutno ne izvajamo. Sedaj ta program izvaja CIK Trebnje. Nudimo
plačljivi tečaj na podlagi javnoveljavnega programa Slovenščina za tujce, vendar ga v zadnjih
letih prav tako nismo izvajali. V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc od 2016 do 2019 imamo za zaposlene brezplačne 20-urne priprave na izpit iz
slovenskega jezika. V okviru projekta Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO)
smo imeli tudi 50-urni neformalni program Zaživimo v novi državi, ki je bil kombinacija
tečajev in delavnic učenja slovenskega jezika, spoznavanja kulture, lokalnega okolja z
namenom, da bi se priseljenci lažje integrirali v okolje. V okviru programov, financiranih s
strani Mestne občine Novo mesto, smo tudi izvajali neformalne programe za priseljence.
Druge neformalne oblike izobraževanja potekajo še v okviru Središča za samostojno učenje,
kjer se lahko učijo tudi slovenščine, največkrat ob podpori mentorja, ki pa izobraževanja
navadno organizira v obliki krajših vodenih delavnic, lahko pa izvede tudi priprave na izpit.
Potrebam udeležencev se sproti prilagaja. Priseljenci se lahko izobražujejo tudi na delavnicah
Svetovalnega središča na splošno in v okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za
zaposlene. Znotraj projekta Večgeneracijski center SKUPAJ izvajamo tudi razne neformalne
programe in delavnice za priseljence.
2. Kje izvajate tečaje? Jih izvajate samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
Tečaje izvajamo na RIC-u, delavnice v okviru Večgeneracijskega centra SKUPAJ in
Svetovalnega središča Novo mesto pa tudi na drugih lokacijah Svetovalnega središča Novo
mesto oz. v drugih krajih v regiji, npr. v Šentjerneju, Škocjanu, Šmarjeških Toplicah,
Dolenjskih Toplicah, Žužemberku in v Straži.
3. So ti tečaji za udeležence plačljivi ali brezplačni?
Trenutno so vsi brezplačni, ker so sofinancirani v okviru različnih dejavnosti oz. projektov.
Razpisane pa imamo tudi plačljive programe, kot je Slovenščina za tujce, ampak jih ne
izvajamo, ker ni dovolj prijav, saj ljudje raje izkoristijo brezplačne možnosti.
4. Na kakšen način udeležence razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na
njihovo predznanje?
Večinoma glede na predznanje, v določenih programih damo tudi uvrstitveni test oz.
izvedemo postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. V preteklosti
pa smo tudi že ločevali udeležence v skupine glede na narodnost, kar je tesno povezano s
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predznanjem – posebej smo oblikovali na primer albansko skupino. Imamo skupino albanskih
mamic, ki napreduje zelo počasi. Jih pa ni najboljše ločiti, saj s tem ločiš kulture in
onemogočiš delo v kulturno raznolikem okolju. Da smo ga lahko vseeno omogočili, smo
organizirali različne dogodke zanje.
5. Od kod udeleženci vaših tečajev slovenščine kot drugega jezika navadno izvirajo?
Prihajajo iz različnih krajev sveta, največ je Albancev, Bosancev in Hrvatov, imeli pa smo
tudi Kitajce – pri njih imamo vsaj premostitveni jezik, saj govorijo angleško.
6. Imate zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev na osnovni ravni kakšne
težave in kako jih rešujete?
Da, imamo. Glede tega moraš biti zelo ustvarjalen – dati jih v prave skupine, prav tako moraš
dobro poznati, kaj imaš v lokalnem okolju, da jih lahko tja napotiš, vedeti moraš, česa si
želijo, zato se je zelo dobro z njimi prej pogovoriti. Sicer pa jim nudimo dodatne individualne
ure, pri čemer nam pomagajo prostovoljci, ki te individualne ure nudijo udeležencem, ki znajo
premalo, in tudi tistim, kateri znanje je boljše od ostalih in zato potrebujejo dodatno delo.
IZVEDBA TEČAJEV
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
Tu bi poudarila pomembnost osebnega pristopa, najbolj se mi pa zdi, da je to odvisno od
učitelja. Potrebno je pridobiti njihovo zaupanje, se jim približati na osebni ravni, se jim
predstaviti kot naklonjen. Tudi pri pouku moraš izhajati iz tega, kaj se z njimi dogaja, jim
ponujati vsakdanje teme, s katerimi se srečujejo tudi izven tečaja. Smo pa na primer ob
zaključku ene delavnice izvedli kulinarično delavnico, kjer so nam pripravili burek. Tudi ob
prvem maju smo se na primer pogovarjali o tem, kako ta praznik praznujejo pri njih.
8. Katere so najpogostejše učne oblike in metode, ki se jih pri poučevanju
poslužujete?
Izkustvene, aktivne metode poučevanja, delo v manjših skupinah, dvojicah, igre vlog, uporaba
videa. Včasih imamo tudi obiske instituciji (muzej, knjižnica). V okviru projekta Po poti
kultur so na primer hodili na teren, da so se spoznali z lokalnim okoljem.
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9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila, certifikate?
Da, interno potrdilo, pri javnoveljavnih programih pa javno veljavno potrdilo. V nekaterih
programih pa ne, razen, če nas za to prosijo.
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
ZIP-a in priprav na izpit se udeležujejo predvsem zaradi pridobitve državljanstva, ki ga lahko
dobijo po opravljenem izpitu. Albanske ženske pa se tečajev udeležujejo predvsem zato, ker
jih nanje napoti ZRSZ, tako da se teh tečajev morajo udeležiti, kasneje pa vseeno pride tudi
do lastnega interesa. Udeleženci se tečajev redkeje udeležujejo z namenom, da bi se naučil kaj
o naši državi ali pa zaradi zaposlitve oz. pridobitve drugih znanj.
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
Tudi osip se pojavi, še posebno, če učitelj ne izbere pravih metod dela in pristopov. Rešujemo
ga s povečanim prilagajanjem njihovim potrebam. Če delo ni prilagojeno njihovim potrebam,
težko sledijo. Problem, ki ga imamo, pa je, da je težko ugoditi vsem, saj je v skupinah preveč
različnih narodnosti. Osip se pojavi tudi med poletnim časom, ko grejo domov, redkeje pa
zaradi zaposlitve.
DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne podporne programe za spodbujanje integracije priseljencev?
Kot sem že omenila, smo imeli v okviru projekta SNIO 50-urni neformalni program Zaživimo
v novi državi, v katerem so udeleženci izpopolnjevali svoje znanje slovenščine hkrati
spoznavali Slovenijo, njeno kulturo in svoje lokalno okolje, seznanili pa so se tudi z
možnostmi izobraževanja in zaposlovanja. Še en tak projekt, ki smo ga že zaključili, je bil
projekt Po poti kultur, v katerem smo izvajali programe spodbujanja medkulturnega dialoga z
državljani tretjih držav in spodbujali sodelovanje med različnimi kulturami, tolerantnost,
strpnost in spoštovanje vseh. Izvedli smo delavnico socialnih veščin, kulinarične delavnice in
pripravili tudi knjižico receptov, spoznavali smo lokalno okolje, ukvarjali smo se z literaturo,
izdelovali smo tradicionalne izdelke posameznih držav.
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Se udeleženci vključujejo še v kakšna dodatna izobraževanja?
Udeležujejo se še tečajev oz. dejavnosti drugih organizacij v okolju, na primer Društva za
razvijanje prostovoljnega dela, Zavoda RS za zaposlovanje ter tečajev tujih jezikov in
delavnic vseživljenjske karierne orientacije.
13. Jim nudite tudi osebno svetovanje?
Na RIC-u imamo svetovalno središče, ki je namenjeno vsem ciljnim skupinam in v katero se
vključujejo tudi priseljenci. Gre za individualne storitve, ki so priseljencem dostopne osebno,
preko elektronske pošte ali telefona. Vse dejavnosti so tukaj brezplačne, financira pa jih
ministrstvo. V svetovalnem središču imajo odrasli pravico do brezplačnega svetovanja glede
izobraževanja, prav tako pa jim pomagamo tudi pri prijavah v program ZIP, pri izpolnjevanju
različnih obrazcev, nudimo pa jim tudi individualno pomoč, če na primer potrebujejo pripravo
na izpit. Ti pridejo na Svetovalno središče in delajo z nami po gradivu s Centra za
slovenščino. Te priprave potekajo čisto po dogovoru, navadno eno uro na teden, odvisno od
tega, kdaj imajo svetovanci čas. Nudimo jim tudi vse ostale informacije, ki so jim potrebne,
npr. glede priznavanja izobraževanja, nadaljevanja izobraževanja oz. pridobitve certifikatov
kot npr. NPK, nudimo jim tudi podporo pri iskanju zaposlitve.

ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE (IZVAJALKA 5)
Katja Sečen, ustanoviteljica in predsednica Kulturno-izobraževalnega društva Homo Kreator.

ORGANIZIRANOST TEČAJEV
1. Katere tečaje slovenščine kot drugega jezika nudite? Katere tečaje na podlagi
javnoveljavnih programov in katere, ki niso javnoveljavni?
Jaz imam Kulturno izobraževalno društvo Homo kreator preko katerega na Zavodu za
podjetništvo, turizem in mladino Brežice sedaj drugo leto izvajam neformalne tečaje
slovenščine kot drugega jezika. Zavodu je v interesu, da sem pritegne ljudi, zato tudi radi
sodelujejo z nami. Z Ljudsko univerzo Krško smo se sicer pogovarjali o sodelovanju, torej da
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bi jaz priseljence pripravila na izpit in bi nato ti k njim hodili na izpite. Nismo se uspeli
povezati, imam pa vseeno nekaj udeležencev svojih tečajev, ki gredo potem na izpit, ampak
jih posebej plačajo. Po končanem tečaju so udeleženci torej sposobni opraviti izpit, ker se
učimo tudi po starih testih, tako da vem, kaj morajo poznati. Jaz te tečaje torej izvajam čisto
samostojno, sem izvajalka tečaja preko društva. Tečaj, ki ga izvajam, je na osnovni stopnji,
primerljivi tisti, ki se izvaja v okviru javnoveljavnih programov. Ta tečaj pa sama razdelim na
osnovni in nadaljevalni, vsak pa traja po 90 ur. Izvajam ga dvakrat na teden po dve šolski uri.
Na koncu je to 180 ur, tako kot pri programu Začetna integracija priseljencev.
2. Kje izvajate tečaje? Samo v vaši ali tudi v drugih občinah?
Samo tu na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino v Brežicah.
3. So ti tečaji za udeležence plačljivi ali brezplačni?
Za obisk tečajev se pobirajo prostovoljni prispevki. Predlagano je 5 € na enkratni obisk, torej
dve šolski uri. Včasih kaj dajo, včasih nič.
4. Na kakšen način udeležence razvrščate v skupine? Jih razvrščate glede na
njihovo predznanje?
Moji tečaji so osnovni in nadaljevalni, čeprav so že v samem razredu razlike, tako da moram
že med njimi ločiti na osnovno in nadaljevalno raven, saj imam premalo ljudi, da bi naredila
dva razreda iz ene stopnje. V teh 180-ih urah jih želim usposobiti za opravljanje izpita, hkrati
pa moram vzdrževati zahtevnost za tiste, ki jim gre boljše. Tako da zna biti zame kar težko.
Udeležence mi načeloma ni potrebno razvrščati glede na znanje, saj vsi začnejo s sklopom
prvih 90 ur. Me pa včasih ljudje sredi leta kontaktirajo, da bi se želeli priključiti k tečaju.
Takrat preverim njihovo znanje in jim, če nekaj že znajo, predlagam, da malo počakajo in se
priključijo k nadaljevalnemu sklopu. To storim predvsem s Hrvati, ki tu živijo že kar nekaj
časa in so osnove jezika že usvojili, zato da prihranijo svoj čas in denar.
5. Od kod udeleženci vaših tečajev slovenščine kot drugega jezika navadno izvirajo?
Skupinski tečaj trenutno obiskuje ena Francozinja, Angležinja, Bosanec, dve Rusinji, RusIzraelec, Slovenka, ki je vse življenje odraščala v Nemčiji, prejšnji semester, torej v prvem
sklopu, pa so bili Čehinja, Poljakinja, Hrvat, Rusinja, Španka, dve Hrvatici – ena izmed njiju
se je potem odločila za individualni tečaj. Na lanskem tečaju pa sem imela dve Francozinji,
Angležinjo, Novozelandčana, Ukrajinca in Poljakinjo. Poleg skupinskih izvajam namreč tudi
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individualne tečaje. Včasih gre kdo iz skupine kar vmes med izvajanjem tečaja na
individualni tečaj, ker mu je npr. tempo dela prepočasen ali pa ker bi si želel izpiliti poslovni
jezik. Po navadi so to Hrvati, saj se želijo učiti na višji stopnji.
IZVEDBA TEČAJEV
6. Imate zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev na osnovni ravni kakšne
težave in kako jih rešujete?
Ja, to je največja težava. V začetnem znanju se med seboj precej razlikujejo, kar skušam
omiliti tako, da pri vsaki uri delam dvojno. Delo razdelim na osnovno in potem rečem »za
višji nivo je pa to«. Ali pa razložim slovnico za vse in poudarim, da določen del ni potreben
za izpit, temveč da je za tiste, ki bi radi razumeli globlje. Tudi za dvojino jim vedno rečem, da
je potrebna za višji nivo, za osnovni nivo pa je samo množina.
Jih za delo kdaj razporedite glede na znanje v skupine, dvojice?
Včasih jih dajem v dvojice, in sicer jih ne ločim, ampak dam v dvojico enega z nižjim in
enega z višjim znanjem. In potem jim dam naloge, npr. tisti, z višjim znanjem, mora
oblikovati vprašanja, kar je zahtevnejše, tisti, z nižjim znanjem, pa mora nanje odgovarjati.
Včasih je kdo že na robu joka, ker ne dohaja, po drugi strani pa se nekateri pritožujejo, da
gremo prepočasi. Vseeno se skušam vsem prilagoditi, ampak je zelo naporno.
7. Kako v skupinah na tečajih skrbite za sproščeno učno klimo, v kateri se vsi
počutijo sprejete in v kateri lahko izražajo svojo izvorno kulturo?
Pri meni to ni problem. Prvi dve uri, tri ure so malo še napeti, potem pa se sprostijo. Rečem,
da se lahko tikamo – mogoče že s tem pripomorem k sproščenost. Bolj moram paziti, da
vzdržim status učitelja, saj imam navadno težavo, da je moj odnos prehitro prijateljski.
Pogosto jih vprašam »Kako pa to rečete v tvojem jeziku?«. Tako jim pokažem, da mi je mar,
da se zanimam za njihovo kulturo, saj me tudi iskreno zares zanima. Včasih imamo še krajše
pogovore o tem in primerjamo, kako je v različnih jezikih.
8. Katere so najpogostejše učne oblike in metode, ki se jih pri poučevanju
poslužujete?
Največ je frontalnega dela, lani pa smo imeli tudi veliko skupinskega dela, včasih
uporabljamo kakšne igre, kot je spomin, in tudi pojemo. Najprej delam na slovnici in, ko
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usvojijo nek nabor glagolov, samostalnikov in pridevnikov, grem na razumevanje besedila in
izgovor. Včasih jih želim učiti tudi v dejanskih živih situacijah, zato smo lani šli recimo na
božični sejem v osnovno šolo, ker smo se ravno učili o nakupovanju.
9. Ali po opravljenih tečajih udeležencem izdate kakšna potrdila?
Izdam jim interno potrdilo Kulturno-izobraževalnega društva Homo kreator, niso pa to
javnoveljavna potrdila o znanju slovenskega jezika.
UDELEŽBA NA TEČAJIH
10. Kateri so glavni razlogi udeležencev za vpis na posamezne tečaje?
Večinoma imajo partnerje Slovence, zato so se priselili sem in se želijo naučiti jezika, da bi se
lažje integrirali. Zelo malo je takih, ki se učijo zaradi izpita iz slovenščine.
11. V kolikšni meri (če) prihaja do osipa? Kaj so razlogi zanj in kako ga skušate
onemogočati?
Na splošno so kar motivirani, mogoče predvsem zato, ker je neobvezno. Načeloma pa jih
zanima, tudi, če manjkajo, me sprašujejo, kaj smo delali na prejšnji uri. Glavni razlog za to,
da manjkajo, je služba. Sama potem spreminjam ure, se prilagodim udeležencem tako, da
prestavim čas tečaja. Je pa nemogoče vsem ugoditi. Veliko jih ima tudi družine, otroke in zna
kaj biti, da ne morejo priti. Osip pa se pri nas pojavlja predvsem samo na ravni iz skupine v
individualen tečaj. Imeli pa smo eno udeleženko, ki je čisto prenehala z obiskovanjem tečaja,
ker se preživlja z vrtnarstvom in je sedaj ravno sezona in ni dohajala vsega. Z individualnih
tečajev prenehajo hoditi tisti, ki se naučijo, česar se želijo, in nato grejo, torej, ko dobijo, kar
potrebujejo. Verjetno bi jih morala bolj spodbujati, ampak jaz sem tak karakter, da nočem biti
vsiljiva.
DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
12. Imate kakšne podporne programe za spodbujanje integracije priseljencev? Jim
nudite tudi osebno svetovanje?
Nimamo, vsi osebno pristopijo do mene. To delam spet tako, privatno. Drugače pa smo ravno
ta teden na društvu imeli dva sestanka na to temo. Malo smo si drugače zastavili cilje. Zdaj
imamo v mislih en plesni projekt na temo begunstva za ozaveščanje ljudi. Kolegica bi rada na
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dolgi rok imela kuhinjo, kot jo imajo v Ljubljani na Trubarjevi, kjer bi lahko kuhali
priseljenci. Bi pa bilo verjetno dobro to svetovanje priseljencem malo bolj razširiti.

2. UDELEŽENCI TEČAJEV
UDELEŽENKA 1
Udeleženka 20-urne priprave na izpit iz slovenščine kot drugega jezika (ZIK Črnomelj), po tej
pripravi je šla opravljati izpit; priseljenka iz Bosne in Hercegovine.

VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko
časa že bivate tukaj?
Mož je delal v Sloveniji, prihajava pa iz Bosne. Situacija tam ni dobra, služb ni. Najin sin je
ravno moral v šolo, tako da sva se z možem zmenila, da prideva v Slovenijo tudi midva s
sinom. Dobila sem dobila službo in se potem odločila, da grem na pripravo na izpit iz
slovenščine. Zdaj sem tukaj tri leta.
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine?
Preko čistilnega servisa sem delala na ZIK-u Črnomelj, kjer smo se pogovarjali o tem tečaju,
potem pa so mi ponudbo zanj poslali na elektronski naslov. V čistilnem servisu so mi nato
prekinili pogodbo. Z mano so bili zadovoljni, zato sem naprej delala preko podjemne pogodbe
in zamenjala službo. Dobila sem službo v proizvodnji.
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja kot drugega jezika?
Opravljanje izpita iz slovenščine, ker bi rada imela državljanstvo. Zdaj moram čakati še
sedem let, da lahko zaprosim, ampak sem izpit želela čim prej opraviti.
4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji?
Zaenkrat ne, ker nisem imela prostega časa, saj sem ogromno delala. Zdaj, ko ga imam več,
bom.
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Torej se želite v prihodnosti še česa naučiti?
Ja.
Zaradi sebe ali zaradi potreb služb?
Zaradi sebe, največ zaradi sebe. Vse kar delam, delam zaradi sebe.
POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
Udeležba na tečaju mi je najbolj pomagala pri izgubi naglasa, saj nam je učiteljica povedala,
kako se kaj naglasi. Tudi drugi mi pravijo, da sem se v teh treh letih veliko naučila. Izpit sem
tudi zelo dobro opravila, s kar 97 %.
ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
Bala sem se, da ne bom kaj narobe rekla, pa nas je učiteljica spodbujala. Pravila je, da če ne
bom delala napak, jih tudi nikoli ne bom popravila. Z učiteljico in izvedbo sem bila
zadovoljna. Lepo nam je bilo, imeli smo se fajn.
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?
Ta tečaj je bil zelo kratek, vendar smo se vsi med seboj poznali, saj smo bili vsi iz Črnomlja.
Tako da smo se povezali in bilo nam je lepo.

UDELEŽENKA 2
Udeleženka Začetne integracije priseljencev (CIK Trebnje, program se je izvajal v Novem
mestu); priseljenka iz Bosne in Hercegovine.
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VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko
časa že bivate tukaj?
V Slovenijo sem prišla, da bi lahko bila z možem, ki tukaj dela. Prišla sem pred desetimi
meseci.
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega jezika?
Šla sem na upravno enoto in vprašala, kje se lahko naučim slovenščine, da bi se lažje
pogovarjala, ker nisem nič znala.
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
Zaradi službe in zato, da se bi se lažje pogovarjala, se družila.
Pa ste takoj dobili službo ali jo še iščete?
Ne, iščem. Sem brezposelna.
4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji?
Nisem. Ker niso brezplačni.
Pa bi šli v prihodnosti?
Ja, bi se še učila. Česarkoli.
POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
Lažje se pogovarjam. Ko sem začela s tečajem, nisem nič znala. Vse sem se naučila na tečaju
in se še učim. Berem tudi knjige. Sedaj sem tu bolj sproščena in se počutim bolj varno.
Razumem vse, kar mi povedo, ne znam pa še dobro govoriti, ker ne poznam veliko besed.
Znanje jezika mi pomaga pri iskanju službe, saj hodim na razgovore, kjer jim povem, da
zaključujem tečaj slovenščine in me zato drugače »gledajo«.

156

ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
Vse mi je bilo všeč. Učiteljica je bila v redu, vse me je naučila, česar nisem znala, sem jo
vprašala.
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?
Lepo, vsi so v redu. Večinoma so vsi iz Bosne, tako da smo se kar hitro povezali.

UDELEŽENEC 3
Udeleženec Začetne integracije priseljencev (CIK Trebnje, program se je izvajal v Novem
mestu); priseljenec iz Bosne in Hercegovine.

VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko
časa že bivate tukaj?
Trenutno mi Slovenija nudi delo, jezik pa je podoben bosanskemu, tako da sem se odločil, da
bom tu živel. Razmišljam, da bi sem pripeljal družino, ženo in otroka. Bom videl, če se bo
zanjo dalo dobiti službo, otroka pa bom seveda dal v šolo. Tu sem približno deset let.
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega jezika?
Preko prijatelja, ki je tudi iz Bosne je in hodil na tečaj. Dal mi je številko od CIK-a Trebnje in
sem jih poklical.
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
Zaradi dela, ker veliko delam z domačim prebivalstvom. Oni se pogovarjajo po slovensko in
zato sem se moral naučiti, da jih razumem. Tudi, da razumem navodila za delo. Sem zaposlen
kot strojnik – voznik.
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Tečaja ste se udeležili šele sedaj, po desetih letih, kajne? Prej se niste učili slovenščine?
Ja, tako je.
Kako pa to, da ste šli tako pozno na tečaj?
Prej o tem nisem razmišljal. Nisem imel časa. Veste, imaš službo, imaš službe, si pri enem
potem pri drugem delodajalcu. Ali pa firma propade. Službo sem menjaval. Nekaj časa sem
bil tudi na borzi.
Je razlog temu ta, da imate sedaj po desetih letih priložnost zaprositi za državljanstvo?
Ja, tudi to. Čeprav sem se na tečaj bolj vključil zaradi dela, zaradi komunikacije.
Pa boste po opravljenem izpitu zaprosili za državljanstvo?
Ja, seveda. So mi na občini tudi rekli, da že imam pravico zaprositi.
4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji?
Leta 2006 sem šest mesecev zaradi potreb dela hodil v Ljubljano na izobraževanje za
strojnika voznika. Potem sem naredil izpit in dobil nacionalno poklicno kvalifikacijo. Leta
2007 sem šel v Celje na izobraževanje za zidarja – tesarja, ker smo takrat morali podaljšati
papirje za bivanje in delo. Z bosanskim spričevalom jih nismo mogli uradno podaljšati.
Morali smo imeti uradno slovensko spričevalo.
POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
Pomaga mi v službi, kjer so opazili, da se sedaj znam pogovarjati po slovensko. Prej sem
govoril samo »ja, ja«. Na tečaju me je profesorica naučila pravilnega izgovora. Naučil sem se
novih besed, kot je npr. zgoščenka, gneča, (biti) skop. Drugače se pa sedaj lažje pogovarjam,
ko grem na občino. Ljudje vidijo, da se trudim in to mi veliko pomeni.
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ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
Zelo je bilo v redu, profesorica je bila zelo natančna. Vedno nas je vprašala, če razumemo.
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?
Zelo lepo so me sprejeli. V skupini je bilo še veliko drugih Bosancev, s katerimi smo se
veliko hecali. Še posebno takrat, ko se je bilo potrebno kaj pogovarjati. Počutil sem se zelo
dobro, saj sem jezik že malo boljše znal od ostalih, ker tukaj živim dlje časa. Zato sem se tudi
bolj trudil, da bi se čim več pogovarjal.

UDELEŽENEC 4
Udeleženec Začetne integracije priseljencev (CIK Trebnje, program se je izvajal v Novem
mestu); priseljenec iz Srbije.

VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko
časa že bivate tukaj?
Zaradi dela. Preselil sem se, da bi dobil službo. V Sloveniji živim dve leti in pol.
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega jezika?
Od prijatelja, on pa je informacijo dobil preko svoje prijateljice.
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
Izpit meni ni tako pomemben kot tečaj, ki sem ga obiskoval zadnjih šest mesecev. Zaradi
službe ne rabim, ker jo imam in jo lahko opravljam brez znanja slovenščine, saj delam kot
kuhar in v naši kuhinji delamo samo Srbi. Zaradi državljanstva pa tudi ne, ker zanj še sedem
let nimam pravic. Tako da čisto zaradi znanja.
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4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji?
Do sedaj ne, mogoče pa bom kakšen tečaj obiskoval kasneje.
Kako pa to, da sedaj še niste šli?
Do sedaj nisem šel, ker nisem imel pravice do obiskovanja brezplačnih tečajev. Da bi bil do
njih upravičen, bi moral v Sloveniji takrat živeti že vsaj dve leti. Šel sem na upravno enoto in
so mi povedali. Dali so mi 60-urni tečaj ZIP, po dveh letih pa sem lahko opravil še preostalih
120 ur.
POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
Obogatil sem svoj besedni zaklad, ljudi, ki se z mano pogovarjajo, razumem. Počutim se bolj
varno, sprejeto.
ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
S tečajem sem zadovoljen. Udeleženci, ki so v Sloveniji že nekaj časa, se morajo učiti več
slovnice, jaz, ki pa sem v Sloveniji šele nekaj mesecev, moram bolj vaditi sporazumevanje.
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?
Počutil sem se dobro. Mislim, da nihče ni imel občutka, da bi moral skrivati svojo kulturo. V
Power Pointu smo imeli predstavitev svojega rojstnega kraja, tudi kulture. Nikoli ni bilo
problema z izražanjem naše pripadnosti.
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UDELEŽENKA 5
Udeleženka neformalnih delavnic slovenskega jezika v okviru Središča za samostojno učenje
(RIC NM); priseljenka iz Bosne in Hercegovine.
VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Kateri so razlogi, da ste za državo svojega bivanja izbrali Slovenijo in koliko
časa že bivate tukaj?
Moj mož zaradi dela tukaj živi že 10 let in zato sem prišla za njim tudi jaz. V Sloveniji sem že
4 leta. Na življenje tukaj sem se že tako navadila, da imam občutek, kot da tu živim že od
rojstva.
2. Kje ste dobili informacije o tečaju slovenščine kot drugega jezika?
Ko sem šla enkrat na upravno enoto zaradi papirjev, so mi povedali, da bi lahko šla na kakšen
tečaj slovenščine in so me napotili na RIC. Tja sem tudi šla in spoznala svetovalko, ki je
govorila z mano in mi rekla, da lahko pridem k njim na brezplačni tečaj.
3. Kaj je bil glavni razlog, da ste se udeležili tečaja slovenščine kot drugega jezika?
Tu sem vedno sama, saj je moj mož voznik in je malo doma. Vse moram narediti sama. Na
začetku mi je bilo zelo težko, ker nisem nič razumela. Nekateri hočejo, da govoriš
srbohrvaško, ker vidijo, da si tujec, drugi pa tega nočejo. In to, da bi se razumela z drugimi, je
bil največji razlog, da sem se učila. Da se lažje vključim v družbo in da nisem toliko odvisna
od drugih, da sem bolj samostojna in samozavestna. Težko je, ko si sam, in se ne moreš na
nikogar obrniti.
4. Ste se poleg učenja jezika udeležili še kakšnih drugih tečajev, izobraževanj,
usposabljanj v Sloveniji?
Šla sem na tečaj računalništva in angleščine, tako da sem na tečaje kar veliko hodila. Na RICu sem bila več kot doma. Tam sem spoznala veliko novih ljudi, vse svetovalke, ki so mi
vedno dajale informacije, če sem jih potrebovala. Hotela sem imeti še več znanja, prav tako
pa so me na RIC-u spodbujali, da bi se še več izobraževala.
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POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
5. Kako vam je udeležba na tečaju slovenščine kot drugega jezika pomagala pri
vključevanju v slovensko družbo? Kakšne spremembe ste opazili?
Spremembe so bile očitne, nisem se več bala, ko me je kdo kaj vprašal, lahko sem se
pogovarjala o katerikoli temi. Ko sem se naučila, sem se raje pogovarjala v slovenščini kot v
svojem jeziku. Sedaj imam rada slovenski jezik. Veliko ljudi me vpraša, če sem Slovenka, pa
pravijo, da dobro govorim, za nekoga, ki ni Slovenec. Znanje jezika in opravljen izpit sta mi
pomagala tudi pri pisanju prošenj za službo, v katere sem lahko napisala, da imam opravljen
izpit iz slovenskega jezika, kar mi je povečalo možnosti za zaposlitev.
ZADOVOLJSTVO, POČUTJE V SKUPINI
6. Kako bi opisali svojo izkušnjo na tečaju slovenščine?
Na začetku ni bilo lahko, ampak sem se sčasoma navadila in sem na tečaj rada hodila in se
učila. Vsak dan je bilo boljše. Zame je bila to res ena lepa izkušnja. Tudi učiteljica je bila
prijazna, z njo smo se lahko pogovarjali o vsem, bila nam je kot prijateljica.
7. Kako ste se počutili v skupini, s katero ste obiskovali tečaj slovenščine? Ste lahko
izražali svojo kulturo, narodnost?
Včasih sem se počutila drugačno, nikoli pa nisem skrivala, od kod prihajam. To sem izražala,
govorila sem o svoji kulturi. V skupini smo bili udeleženci z veliko različnimi kulturami. V
naši skupini sem največ govorila jaz, saj sem še najbolje razumela, zato so si me tudi najbolj
zapomnili. To, da sem govorila, je spodbujala tudi učiteljica. Imela sem občutek, da sem
sprejeta, da nisem tujka, čeprav nisem domača.
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3. DELODAJALCI
REVOZ D.D. (DELODAJALKA 1)
Damjana Smrke Bohte, predstavnica kadrovske službe podjetja Revoz.

ZAPOSLOVANJE PRISELJENCEV, TUJCEV
1. Iz katerih držav izvirajo delavci iz tujine, ki so bili v vašem podjetju zaposleni v
zadnjih nekaj letih?
V podjetju Revoz ne vodimo statistike glede nacionalnosti delavcev. K nam prihajajo
Francozi npr. za projekt za obdobje šestih mesecev, enega leta, leta in pol. Direktorji ali pa
vodje kakšnih služb pridejo tudi za dalj časa. Imamo tudi Hrvate, njih je okoli 70, ravno danes
pa začne prva skupina Hrvatov delati v nočni izmeni. Vozili jih bomo iz Karlovca z
avtobusom, torej bodo vsak dan migrirali. Imamo tudi delavce iz tretjih držav, med katerimi
je trenutno 8 državljanov Bosne in Hercegovine. Ti se bodo morali preseliti, saj meje ne
morejo prestopati vsakodnevno. Trenutno so v postopku pridobivanja dovoljenja, pričakujemo
pa jih več kot sto. Okvirno jih je 20 takih, ki imajo tako ali drugače urejen status azilanta in so
zaposleni od januarja 2017. Eni so prišli samo preko Zavoda, nekateri preko Ministrstva, so
pa iz različnih držav – Afganistan, Iran, Irak, Egipt, Alžirija in Sirija.
2. Kateri so glavni razlogi za zaposlovanje tujcev v vašem podjetju?
Veliko podjetij v Dolenjski regiji se sooča s pomanjkanjem delovne sile. Slovenskih delavcev
je veliko premalo in tako je tudi nam zmanjkalo ljudi, primerih za delo v Revozu. Čeprav je
brezposelnost še vedno visoka, ni dovolj primerih ljudi, ki bi opravljali delo pri nas. Resnično
vse smo prečesali, je pa res, da čisto nemotiviranih ljudi pa tudi ne želimo, saj ti ne zdržijo
vsiljenega ritma dela za trakom. Mladi navadno niso motivirani za opravljanje teh del, prav
tako pa tudi surova industrijska dela niso več atraktivna, sploh pa ne za plačilo, ki se ga
ponuja. Mi smo tako primorani zaposlovati tujce. Trenutno se pripravljamo tudi na
proizvodnjo Clia, ki ima višje zahteve, zato potrebujemo še večje število ljudi.
3. Na katerih delovnih mestih jih zaposlujete?
Odvisno koga. Francozi delajo večinoma na projektih, kjer gre za inženirska dela. Občasno
imamo tudi nekaj pomoči iz Renaultovih tovarn, in sicer strokovnjake iz Turčije, Romunije,
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Španije in Francije. Ampak to so občasna dela za čas projekta, saj gredo po opravljenem delu
nazaj domov. Tudi Slovenci hodijo v tujino, v druge tovarne in so tudi zelo cenjeni. Ostali pa
so bolj zaposleni na delih na traku ali na varjenju v karoseriji.
Kaj pa če bi kdo od ostalih delavcev imel ustrezno izobrazbo, bi ga lahko zaposlili na
katerem drugem mestu?
Če bi recimo kdo izmed azilantov imel strokovno znanje, bi bilo najprej seveda treba
poskrbeti za njihovo učenje jezika, sicer pa ne bi imeli nobenih zadržkov do tega, da bi ga
zaposlili na katerem drugem delovnem mestu. Tako kot za vse ostale, ki začnejo v
proizvodnji. Če obstaja motiv, če ga prepoznamo kot perspektivnega in ima potencial, ne sme
biti razlik. Priseljenci lahko delajo tudi na vodilnih mestih. Naš predsednik uprave je recimo
Francoz. In še koga imamo.
ZNANJE JEZIKA
4. Ali in v kolikšni meri je za opravljanje teh del potrebno znanje slovenskega
jezika? Kaj vse morajo znati?
Za Francoze, ki delajo na projektih, znanje slovenščine ni potrebno, saj tu mi vsi govorimo
francosko, za kar imamo tudi usposabljanja, drugače pa je že dovolj že angleščina. To je
sindrom slovenskega naroda, žal. Tudi, če skupaj delajo en Francoz in deset Slovencev, se
pogovarjajo po francosko.
Kaj pa za ostale delavce, v proizvodnji?
Za ostale delavce je znanje jezika pomembno, glede na to, da so navodila za delo napisana v
slovenščini in da vodje osnovnih delovnih enot, tudi tistih najnižjih, ne govorijo tujih jezikov;
mlajši ja, starejši pa ne. Navadno imajo nižji izobrazbeni nivo. Na začetku je bilo znanje
slovenskega jezika pogoj za zaposlitev, sploh na departmaju montaže, kjer gre za bolj
kompleksne delovne operacije, medtem ko smo tiste, ki niso znali slovensko, dali v
karosernico na varjenje, kjer so bolj enostavne operacije. S tem pa so bolj zadovoljni tudi
delavci. Tam vodja govori angleško, ampak se ne moreš veliko pogovarjati, ker ropota.
Na začetku ste dali torej kot pogoj postavili znanje slovenščine, ampak potem ste ga pa
odstranili?
Tako je. Videli smo, da se da določeno delo v proizvodnji opravljati tudi brez znanja jezika.
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Kako pa ste preverjali znanje jezika?
Znanja jezika nismo preverjali, oz. smo ga na razgovoru. Če je kdaj kdo rekel, da se uči, smo
to verjeli in tudi upali, da se bo res naučil.
5. Če se navežemo na naslednje vprašanje – od priseljencev torej certifikatov iz
znanja slovenščine ne zahtevate?
Ne, jih ne zahtevamo. Za nobena dela.
6. Ali delavci po vašem mnenju torej v zadostni meri obvladajo slovenščino za
opravljanje dela?
Slovensko sicer ne govorijo, ampak se učijo, se trudijo, toliko, da razumejo navodila. Je pa
slovenščina zanje zelo težek jezik. Vsi pa govorijo zelo dobro angleško, tako da se večinoma
sporazumevamo kar v angleščini oz. hrvaščini, srbščini. Težava se pojavi pri mlajših
generacijah slovenskih delavcev, ki jezikov z območja nekdanje Jugoslavije ne obvladajo,
poleg tega pa delavci iz Bosne in Hercegovine ter Hrvaške ne razumejo slovenskega jezika,
kar jim otežuje sodelovanje.
SPODBUJANJE ZAPOSLENIH K IZOBRAŽEVANJU
7. Se vam znanje slovenščine za delo v Sloveniji sploh zdi pomembno/potrebno? Ste
kdaj pomislili na to, da bi delavcem omogočili učenje slovenščine ali celo napotili
koga na tečaj slovenščine?
Znanje slovenščine se mi zdi pomembno predvsem z vidika lažjega sporazumevanja pri delu
in s tem povezane integracije v delovno okolje. Načeloma smo to prepustili kar njim samim in
večina se je v te tečaje tudi vključila. Trenutno pa v sodelovanju z zunanjo institucijo
pripravljamo program integracije delavcev iz tujine, v katerem bo tudi tečaj slovenskega
jezika.
8. Kako jih, če sploh, dodatno izobražujete oz. usposabljate? Jim to nudite?
Pred začetkom dela imamo za delavce organiziran uvajalni seminar, ki poteka v slovenščini.
Sestavljen je iz splošnih podatkov o redu, disciplini, o sporočanju odhodov z delovnega
mesta, o sporočanju bolniške odsotnosti, o strukturi plače, o malici itd. V nadaljevanju jih
izobražujemo o tem, kako lahko vsak posameznik skrbi za kakovost dela, ki je zelo
pomembna, saj je od nje odvisno npr. koliko avtov bomo prodali. Nato sledi APV, gre
165

izobraževanje o za sistemu proizvodnje Renault, in varstvo pri delu ter odnos do okolja, ki sta
zakonsko predpisana. Iz varstva pri delu pišejo tudi test, s tem, da predavanje poslušajo v
slovenščini, test pa lahko pišejo tudi v angleščini, francoščini ali srbohrvaščini. Če imamo pa
večjo skupino Hrvatov, pa je lahko tako predavanje kot tudi cel uvajalni seminar v hrvaščini.
Sicer pa vsa izobraževanja organiziramo interno, naša služba za izobraževanje poskrbi
zunanjega izvajalca za strokovna znanja.

*Spremembe po najinem intervjuju:*
Spremenile so se številke tujih delavcev, predvsem iz HRVAŠKE in BOSNE IN
HERCEGOVINE. Tako je sedaj na Revozu zaposlenih 130 delavcev iz Hrvaške (dnevne
migracije) in 250 iz BOSNE.

KRKA D.D. (DELODAJALEC 2)
Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja.

ZAPOSLOVANJE PRISELJENCEV, TUJCEV
1. Iz katerih držav izvirajo delavci iz tujine, ki so bili v vašem podjetju zaposleni v
zadnjih nekaj letih?
Mi ne vodimo posebej evidence o tem. Glede na to, da smo v EU in da je zaposlovanje ljudi iz
držav, za katere so potrebna delovna dovoljenja, regulirano, je seveda ta zadeva dosti bolj
zapletena. Res moraš imeti izkazano potrebo po nekem specialistu. V zadnjih desetih letih,
smo zaposlili okoli 20, 30 ljudi iz tujine. Glavnina jih prihaja iz Hrvaške, Srbije, posamezniki
pa so tudi od drugje npr. iz Romunije, s Poljske, iz Makedonije, imeli smo tudi eno
Američanko, ki je bila specialistka na za nas zanimivem področju in je tu delala par let. Nekaj
takih izkušenj imamo, ni pa to zelo velik obseg. Tudi z vidika varovanja trga so delovna
mesta zaščitena. Tam, kjer je dovolj ponudbe, država priseljencem namreč ne izdaja delovnih
dovoljenj.
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2. Kateri so glavni razlogi za zaposlovanje tujcev v vašem podjetju?
Razlog so potrebe, ki jih imamo in ki jih naš trg ne more zadovoljiti. Logično je, da se mora
država odpreti in dati možnost zaposlovanja tudi tujcem. Pri nas gre za specifična dela, za
katere ne dobimo ustreznih strokovnjakov oz. strokovnjakov z ustreznimi izkušnjami. Izkušen
človek je v glavnem že pri nas in če želimo dobiti novega, ga moramo iskati v tujini.
3. Na katerih delovnih mestih jih zaposlujete?
Predvsem na delovnih mestih, za katere ni domačih delavcev. To so specifična dela na
področju razvoja in raziskav, na registracijah. Največ priseljencev je zaposlenih v Termah
Krka, kjer so se iskali določeni profili, kot so kuharji, natakarji in podobno, ker jih pri nas ni
bilo. Mi presojamo kakovost teh sodelavcev glede na usposobljenost in strokovnost. To je
naše izhodišče.
ZNANJE JEZIKA
4. Je za opravljanje teh del potrebno znanje slovenskega jezika? Kaj vse morajo
znati?
Znanje jezika je potrebno na tistih delovnih mestih, kjer bi neznanje pomenilo
neproduktivnost dela, na primer, če bi to bili marketinški sodelavci, ki bi hodili po lekarnah in
bolnišnicah in ne bi znali jezika. Za večino del imamo mednarodni jezik, tako da to ni težava.
Imeli smo tudi Američanko, ki se jezika ni naučila, ker je bila tu premalo časa, tako da je
komunikacija z njo potekala kar v angleščini. Tudi dokumentacijo za registracijo zdravil se
piše v angleščini. Na nekih drugih segmentih, kjer delajo, pa je razumevanje potrebno, ni pa
tako, da bi mi znanje slovenskega jezika preverjali. Uradna komunikacija, ko komuniciramo
kot podjetje navzven, je v Sloveniji seveda slovenščina. Ne velja pa, da mora delavec
slovenščino obvladati tako ustno kakor pisno, da lahko opravlja delo pri nas. Pomembno nam
je predvsem, da obvlada stroko.
Med sabo komuniciramo v slovenščini, nekateri Hrvati tudi v Hrvaščini, z delavci iz
Romunije, Bolgarije in Poljske pa komunikacija poteka tudi v angleščini, čeprav so se tudi oni
slovenščine naučili toliko, da lahko komunicirajo. V glavnem so strokovnjaki, niso vodje, če
so, slovensko že znajo.
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5. Ali delavci po vašem mnenju v zadostni meri obvladajo slovenščino za
opravljanje dela?
Mi priseljencu, ki je strokovnjak na svojem področju, ne morimo, če na primer nekaj ni
pravilno napisal. Tisto, kar je potrebno, mora znati in tudi zna. Navznoter mora torej v
slovenskem jeziku obvladati delovno komunikacijo. Jezik morajo torej znati do te mere, da
lahko učinkovito opravljajo delo. Sicer pa je strokovni jezik, ki ga uporabljamo pri delu, pri
nas nekako mednaroden, tako da se z njim že lahko vsi sporazumevajo.
6. Ali od njih zahtevate kakšna potrdila o znanju slovenščine?
Ne preverjamo, ali imajo certifikat o znanju slovenskega jezika.
SPODBUJANJE ZAPOSLENIH K IZOBRAŽEVANJU
7. Se vam znanje slovenščine za delo v Sloveniji sploh zdi pomembno/potrebno? Ste
kdaj pomislili na to, da bi delavcem omogočili učenje slovenščine ali celo napotili
koga na tečaj slovenščine?
Odvisno od tega, na kakšnem segmentu delajo. Če je potrebna komunikacija, je logično, da se
morajo učiti tudi jezik. Mi smo jim seveda tudi omogočili tečaj slovenščine, tako da ta pomoč
obstaja. Kako uspešni so, pa je odvisno od posameznikov, vendar se nekateri zelo hitro
naučijo. Vsem, ki so prišli, smo omogočili, da so se učili slovenščine, z namenom, da bi
hitreje napredovali. Ti tečaji so individualni ali skupinski, odvisno od situacije in potrebe. Če
se morajo jezika naučiti hitreje, jih damo v individualne tečaje, drugače pa v skupinske.
8. Kako jih, če sploh, dodatno izobražujete oz. usposabljate? Jim to nudite?
Pri nas imajo vsi delavci enake pravice in se izobražujejo v tistih segmentih, v katerih je
potrebno – strokovno, jezikovno, komunikacijsko, računalniško. Tega imamo kar veliko, vsak
zaposleni ima na leto okoli 5–6 dni izobraževanj na leto.
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PRILOGA C – KODIRNE TABELE
1. IZVAJALCI TEČAJEV
ORGANIZIRANOST TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
1. Tečaji slovenščine kot drugega jezika
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Javnoveljavni program
/…/
je
Začetna
integracija priseljencev,
imamo pa tudi priprave
na izpit.«
»Drugi tečaji pa so
splošni in neformalni
/…/ V letih 2011–2013
je bil to npr. program
SINO – Splošno in
neformalno
izobraževanje odraslih, v
letu 2013 in 2014 /…/
Govorim slovensko. Od
junija 2016 pa imamo
triletni
projekt
Pridobivanje kompetenc
zaposlenih v Posavju, v
okviru katerega potekajo
50-urni
tečaji
slovenskega jezika.«
»Vsako leto izvajamo
tudi 30-urne študijske
krožke /…/ Gre za
brezplačno, neformalno
obliko
učenja
z
mentorjem, profesorjem
slovenščine,
in
udeleženci.
Učenje
poteka tako, da mentor
vse samo koordinira,
srečanje
pa
vsakič
pripravi eden izmed
udeležencev.«

I2

»Pri nas nudimo krajše
tečaje,
ki
niso
javnoveljavni in jih
poimenujemo
Slovenščina za tujce, v
posameznih 50 ali 80urnih modulih, in sicer
glede
na
potrebe
skupine. Tega programa
trenutno ne izvajamo.
/…/ Imamo pa tudi
tečaje
na
podlagi

Kode

Kategorije



ZIP

Oblike



priprave na izpit

slovenščine



Splošno

učenja

in

neformalno
izobraževanje
odraslih

-

Govorim
slovensko


50-urni tečaji –
Pridobivanje
kompetenc
zaposlenih
Posavju

v
2016–

2019


študijski krožki



neformalni tečaj Oblike
Slovenščina

učenja

za slovenščine

tujce


Slovenščina kot
drugi in tuji jezik
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javnoveljavnega
programa Slovenščina
kot drugi in tuji jezik
/…/.«

I3

I4

»Ponujamo
20-urno
pripravo na izpit iz
slovenščine na osnovni
ravni, ki jo trenutno
izvajamo
v
okviru
projekta
Pridobivanje
temeljnih in poklicnih
kompetenc 2016–2019.«
»Imamo pa še eno
možnost,
na
kateri
trenutno
precej
intenzivno delamo, in
sicer v obliki učne
pomoči.
/…/
imajo
možnost, da se z učno
pomočjo pripravljajo na
izpit iz slovenskega
jezika, lahko pa se
pripravljajo
tudi
samostojno v Središču za
samostojno učenje /…/.«
»Trenutno
izvajamo
javnoveljavni program
Začetna
integracija
priseljencev
in
neformalni program, ki
se imenuje Slovenščina
za tujce in se izvaja
preko
Zavoda
za
zaposlovanje. /…/ se
izvaja na osnovni ravni,
ki je razdeljena na tri
stopnje,
torej
na
osnovno, drugo in tretjo
stopnjo. Vsaka traja po
60 ur, trenutno pa
izvajamo drugo stopnjo
in imamo dve skupini
tega tečaja.«
»Pred leti smo imeli
tečaje
na
podlagi
javnoveljavnega
programa ZIP, vendar ga
trenutno ne izvajamo.
Nudimo plačljivi tečaj na
podlagi javnoveljavnega
programa Slovenščina za
tujce, vendar ga v
zadnjih letih prav tako
nismo izvajali.«
»V okviru projekta
Pridobivanje temeljnih
in poklicnih kompetenc
od 2016 do 2019 imamo



priprave na izpit
–

Pridobivanje

temeljnih

in

poklicnih
kompetenc
2016–2019


učna pomoč



Središče

za

samostojno
učenje



ZIP



neformalni tečaj slovenščine

Oblike

Slovenščina

učenja

za

tujce



ZIP

Oblike



javnoveljavni

slovenščine

učenja

tečaj
Slovenščina

za

tujce
(Slovenščina kot
drugi

in

tuji

jezik)


priprave na izpit
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za zaposlene brezplačne
20-urne priprave na izpit
iz slovenskega jezika.«
»V
okviru
projekta
Splošno
neformalno
izobraževanje odraslih
(SNIO) smo imeli tudi
50-urni
neformalni
program Zaživimo v
novi državi, ki je bil
kombinacija tečajev in
delavnic
učenja
slovenskega
jezika,
spoznavanja
kulture,
lokalnega okolja /…/.«

-

temeljnih

»/…/ tudi na delavnicah
Svetovalnega središča na
splošno in v okviru
projekta
Dejavnost
informiranja
in
svetovanja
za
zaposlene.«

in

poklicnih
kompetenc

od

2016 do 2019


Splošno

in

neformalno
izobraževanje

»/…/ financiranih s
strani Mestne občine
Novo mesto, smo tudi
izvajali
neformalne
programe
za
priseljence.«
»/…/še v okviru Središča
za samostojno učenje,
kjer se lahko učijo tudi
slovenščine /…/ lahko pa
/mentor/ izvede tudi
priprave na izpit.«

Pridobivanje

odraslih – 50urni neformalni
program
Zaživimo v novi
državi


neformalni
programi s strani
MO NM



Središče

za

samostojno
učenje


delavnice
Svetovalnega
središča



Dejavnosti
informiranja

in

svetovanja

za

zaposlene
I5

»/…/
izvajam
neformalne
tečaje
slovenščine kot drugega
oz. tujega jezika.«
»Tečaj, ki ga izvajam, je
na
osnovni
stopnji,
primerljivi tisti, ki se
izvaja
v
okviru
javnoveljavnih



neformalni tečaji

Oblike

učenja

slovenščine
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programov. Ta tečaj pa
sama
razdelim
na
osnovni in nadaljevalni,
vsak pa traja po 90 ur.
Izvajam ga dvakrat na
teden po dve šolski uri.
Na koncu je to 180 ur,
tako kot pri programu
Začetna
integracija
priseljencev.«
Tabela 23: Tečaji slovenščine kot drugega jezika

2. Kraj izvajanja tečajev slovenščine kot drugega jezika
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Pri nas, na Ljudski
univerzi Krško.«



»Tečaje izvajamo pri nas
na ZIK-u /…/ Možnost
izvedbe ponujamo tudi v
Metliki, vendar trenutno
se tečaji tam ne izvajajo.«
»Neformalni
program
Slovenščina za tujce
izvajamo pri nas na
Centru za izobraževanje
in kulturo Trebnje, ZIP
pa izvajamo v Novem
mestu in Krškem /…/.«
»Tečaje izvajamo na
RIC-u,
delavnice
v
okviru Večgeneracijskega
centra
SKUPAJ
in
Svetovalnega
središča
Novo mesto pa tudi na
drugih lokacijah /…/ npr.
v Šentjerneju, Škocjanu,
Šmarjeških
Toplicah,
Dolenjskih
Toplicah,
Žužemberku in v Straži.«



v svoji občini

Kraj



Metlika

tečajev



v svoji občini

Kraj



Novo mesto

tečajev



Krško



v svoji občini

Kraj



Šentjernej

tečajev



Škocjan



Šmarješke in

I2

I3

I4

I5

»Samo tu na Zavodu za
podjetništvo, turizem in
mladino v Brežicah.«

Kode

Kategorije
v svoji občini

Kraj

izvajanja

tečajev
izvajanja

izvajanja

izvajanja

Dolenjske
Toplice


Žužemberk



Straža



v svoji občini

Kraj

izvajanja

tečajev

Tabela 24: Kraj izvajanja tečajev slovenščine kot drugega jezika
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3. Plačljivi in brezplačni tečaji
Oznaka

Kodirne enote

I1

»/…/ kup neformalnih
programov,
ki
so
financirani iz različnih
virov, ministrstev /…/
ZIP je financiran s strani
Ministrstva za notranje
zadeve,
pripravljalni
tečaji pa so načeloma
plačljivi. Pri nas se kdo
tudi individualno odloči
za pripravljalni tečaj, saj
imamo javna dela za
učno
pomoč
/…/
priprave na izpit v okviru
projekta
Pridobivanje
kompetenc
zaposlenih
brezplačne. Vendar zgolj
za zaposlene.«
»/…/ 30-urne študijske
krožke, financirane z
Ministrstva
za
izobraževanje znanost in
šport, del pa pokrije tudi
občina.
Gre
za
brezplačno /…/.«

Kode


Kategorije
brezplačni

Plačljivi

ali

neformalni

brezplačni programi

programi


brezplačen
program ZIP



brezplačne
priprave

na

izpit

za

zaposlene


brezplačne
priprave

na

izpit v okviru
učne pomoči


plačljive
priprave

na

izpit

za

brezposelne


brezplačni
študijski krožki

I2

»Priprave na izpit v
okviru
projekta
Pridobivanje kompetenc
zaposlenih
so
zanje
brezplačne.«
»Brezposelni se lahko na
izpit
brezplačno
pripravljajo v okviru
učne
pomoči
ali
samostojno v Središču za
samostojno učenje.«



Plačljivi

brezplačne

ali

priprave

na brezplačni programi

izpit

za

zaposlene


brezplačna
učna pomoč



brezplačno
učenje

»Program
Slovenščina
kot drugi in tuji jezik je
/…/ plačljiv program /…/
plačljivi
tečaji
Slovenščine kot tujega
jezika.«

Središču

v
za

samostojno
učenje


plačljiv
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program
Slovenščina
kot drugi in tuji
jezik


plačljivi tečaji
Slovenščine
kot

tujega

jezika
I3

I4

»ZIP je financiran s
strani Ministrstva za
notranje zadeve /…/
Program Slovenščina za
tujce pa je sofinanciran s
strani
Republike
Slovenije /…/ če so
ljudje nanj napoteni
preko
Zavoda
za
zaposlovanje, imajo tečaj
brezplačen.«



»Trenutno
so
vsi
brezplačni /…/ imamo
tudi plačljive programe,
kot je Slovenščina za
tujce /…/.«



»/…/
za
zaposlene
brezplačne
20-urne
priprave na izpit iz
slovenskega jezika.«



brezplačen

Plačljivi

ali

program ZIP

brezplačni programi

brezplačen
program
Slovenščina za
tujce
plačljiv

Plačljivi

ali

program

brezplačni programi

Slovenščina za
tujce


brezplačne
priprave

na

izpit

za

zaposlene


brezplačni
neformalni
programi

I5

»Za obisk tečajev se
pobirajo
prostovoljni
prispevki. Predlagano je
5 € na enkratni obisk
/…/.«



prostovoljni

Plačljivi

ali

prispevki

brezplačni programi

Tabela 25: Plačljivi in brezplačni programi
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4. Razvrščanje udeležencev v skupine
Oznaka

Kodirne enote

Kode

I1

»Zelo je težko, ker
nimamo toliko ljudi, da bi
jih lahko razdelili.«



Kategorije
premalo

Razvrščanje

udeležencev

skupine

v

glede

na

predznanje
I1

»/…/ eno uvrstitveno
testiranje
pri
javnoveljavnih programih
je.
Pri
neformalnih
programih pa teh testiranj
nimamo.«



»Albanke



ločimo
v
posebne skupine tako v
ZIP-u kot v neformalnih
tečajih.«

Način razvrščanja

uvrstitveno
testiranje

pri

javnoveljavnih
programih
posebna
skupina
Albank

I2

I2
I3

»Če je le možno. Pri nas
je težava, da smo iz tako
majhnega
okolja
in
nimamo tako velikega
števila priseljencev, da bi
lahko
skupine
kombinirali glede na
njihovo predznanje.«
/



»/…/ in jih nato glede na
njihovo znanje damo v
približno iste skupine.«





včasih

Razvrščanje

razvrščajo

skupine

malo

predznanje

v

glede

na

udeležencev
/

Način razvrščanja

razvrščajo

Razvrščanje
skupine

v

glede

na

predznanje
I3

I4

»Mi se pri obeh tečajih
trudimo, da udeležence
testiramo /…/.«



»Za ženske s Kosova /…/
se npr. potrudimo, da jih
damo v isto skupino
/…/.«



»Večinoma glede
predznanje /…/.«



na

uvrstitveno

Način razvrščanja

testiranje
posebna
skupina žensk
s Kosova
razvrščajo

Razvrščanje
skupine

v

glede

na

predznanje
I4

»/…/
v
določenih
programih damo tudi
uvrstitvami
test
oz.
izvedemo
postopek
ugotavljanja
in
vrednotenja neformalno
pridobljenih znanj.«



uvrstitveno

Način razvrščanja

testiranje


posebna
skupina
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»/…/
posebej
smo
oblikovali na primer
albansko skupino. Imamo
skupino albanskih mamic
/…/.«
»/…/ premalo ljudi, da bi
naredila dva razreda iz
ene stopnje.

I5

albanskih
mamic



»Udeležence
mi
načeloma ni potrebno
razvrščati glede na znanje
/…/.«

/

I5

premalo

Razvrščanje

v

udeležencev

skupine

ne razvršča

predznanje

/

Način razvrščanja

glede

na

Tabela 26: Razvrščanje udeležencev v skupine

IZVEDBA TEČAJEV SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
1. Težave zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Imamo udeležence z
zelo
različnimi
predznanji, poleg tega
pa so tukaj
tudi
narodnosti in je zelo
težko.«
»Tu
je
pomembna
kvaliteta predavatelja,
zato imamo učitelje, ki
res znajo delati v
skupinah
s
tako
različnim
znanjem
udeležencev
in
obvladajo
notranjo
diferenciacijo, ki je /…/
ključna.«
»Za tiste udeležence, ki
so boljši, imajo učitelji
pripravljene
kakšne
dodatne
naloge,
prilagajajo pa se tudi
tistim, ki ne znajo. Si pa
udeleženci
pomagajo
tudi med seboj.«
»/…/ saj so zelo
heterogeni glede na
predznanje
in
materinščino, stopnjo
izobrazbe – pri teh je
potrebno še učenje
učenja, saj se načeloma
ne znajo učiti.«
»/…/ z učno pomočjo
/…/ izvajanje učne

I1

I2

I2

Kode

Kategorije



različna predznanja



različne narodnosti



notranja

Težave

Reševanje težav

diferenciacija


dodatno

delo

za

naprednejše


pomoč šibkejšim



medsebojna pomoč
udeležencev



različna predznanja



različne narodnosti



ne znajo se učiti



učna pomoč

Težave

Reševanje težav
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I3
I3

I4
I4

I5

I5

pomoči za tiste, ki so
šibkejši in ki lahko s
tako pomočjo skupino
dohitijo. Ali pa obratno,
če
je
kdo
bolj
samostojen in je v
prednosti, se lahko uči v
središču za Samostojno
učenje, če je tega
vajen.«
»/…/ da delo znotraj
skupine naredimo čim
bolj individualizirano
/…/.«



pomoč šibkejšim



samostojno

»Težave se kažejo v
odstopanjih /…/.«
»/…/ počakamo, da se
nabere dovolj ljudi z
istim oz. podobnim
predznanjem, da lahko
oblikujemo skupino.«
»Včasih pa se v procesu
oblikovanja
skupine
posvetujemo
s
profesorico, če bo lahko
glede na predznanja
udeležencev, kateremu
namenila več pozornosti
oz. pomoči kot pa
ostalim.«
»Da, imamo.«



različna predznanja



čakanje na zadostno Reševanje težav



prisotne

»/…/
dodatne
individualne ure, pri
čemer nam pomagajo
prostovoljci
udeležencem, ki znajo
premalo, in tudi tistim,
kateri znanje je boljše
od ostalih in potrebujejo
zato dodatno delo.«
»Ja, to je največja
težava. V začetnem
znanju se med seboj
precej razlikujejo /…/.«
»/…/ kar skušam omiliti
tako, da pri vsaki uri
delam dvojno.«
»Ali pa za dvojino
vedno rečem, da je za
višji nivo, za osnovni
nivo pa je samo
množina.«



individualne ure s Reševanje težav

učenje

naprednejših


individualizacija
dela



notranja
diferenciacija
Težave

število udeležencev


notranja
diferenciacija

Težave

prostovoljci


pomoč šibkejšim



dodatno

delo

za

naprednejše


prisotne



različna predznanja



notranja

Težave

Reševanje težav

diferenciacija

Tabela 27: Težave zaradi različnega vstopnega znanja udeležencev
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2. Izražanje lastne izvorne identitete
Oznaka

Kodirne enote

I1

»/…/ tu v ospredju odnos
predavatelja.«
»Mi smo prvi, ki jih
sprejmemo
in
jim
moramo dati tudi občutek
sprejetosti /…/ sprostijo
in imajo pri nas neko
zatočišče.«
»Veliko se pogovarjamo
o
sprejemanju,
o
različnih kulturah.«

I2

I3

I4

»Zelo spodbujamo, da
ohranjajo svojo kulturo.
Pripravljajo
nam
kulinarične večere s
katerimi se pa oni
predstavijo
s
svojo
tradicionalno hrano.«
»/…/ spontano s samim
pristopom,
metodami.
Pripravljamo pa tudi
dodatne dejavnosti –
včasih
organiziramo
mednarodni kulinarični
dogodek, na katerem se
družijo in se lahko vsak
tudi predstavi.«
»Imamo
tudi
prostovoljce, animatorje,
ki so tudi sami priseljenci
in so se že integrirali v
slovensko družbo /…/ Z
njihovo pomočjo se tudi
ostali počutijo sprejete
/…/.«
»Znotraj skupine na
tečajih pa je to najbolj
odvisno od učitelja.
Veliko delajo primerjave
z njihovimi maternimi
jeziki.«
»/…/
pozitiven
in
motivirajoč odnos do
poučevanja
in
udeležencev
tečaja.
Poskušam se vživeti v
položaj tečajnikov in
opazujem
njihovo
odzivanje ter počutje pri
pouku.«
»Tu
bi
poudarila
pomembnost osebnega
pristopa, najbolj se mi pa
zdi, da je to odvisno od
učitelja.«

Kode

Kategorije



odnos učitelja

Načini spodbujanja



občutek

izražanja

sprejetosti


zatočišče



pogovori

o

kulturah


kulinarični
dogodki





kulinarični

Načini spodbujanja

dogodki

izražanja

prostovoljci
priseljenci



odnos učitelja



primerjave

z

njihovimi
maternimi
jeziki


odnos učitelja

Načini spodbujanja
izražanja



osebni pristop

Načini spodbujanja



odnos učitelja

izražanja
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I5

»Potrebno je pridobiti
njihovo zaupanje, se jim
približati na osebni ravni,
se jim predstaviti kot
naklonjen.«
»Smo pa na primer ob
zaključku ene delavnice
izvedli
kulinarično
delavnico, kjer so nam
pripravili burek. Tudi ob
prvem maju smo se na
primer pogovarjali o tem,
kako
ta
praznik
praznujejo pri njih.«



»Kako pa to rečete v
tvojem jeziku?« /…/
krajše pogovore o tem in
primerjamo, kako je v
različnih jezikih.«



zaupanje

in

naklonjenost


kulinarični
dogodki



pogovori

o

praznovanju

v

različnih
kulturah
o Načini spodbujanja

pogovori

različnih jezikih izražanja

Tabela 28: Izražanje lastne izvorne identitete

3. Potrjevanje znanja, usvojenega na tečajih
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Pri ZIP-u /…/ dobijo
javnoveljavno potrdilo.«
»Po
opravljenih
neformalnih tečajih pa
dobijo
potrdilo
o
udeležbi.«



»Po končanem modulu
tečaja
v
sklopu
Slovenščine kot drugega
in tujega jezika dobijo
interno
potrdilo
o
zaključenem modulu za
usposabljanje v tem
programu. Če pa kdo
zaključi celotnih 300 ur
in po teh 300 urah
opravi preverjanje, lahko
dobi
javnoveljavno
listino,
ker
je
javnoveljavni program,
da
je
zaključil
usposabljanje
v
programu na osnovni
ravni.«
»Po končanih krajših
tečajih slovenščine, ki
jih
poimenujemo
Slovenščina za tujce, pa
udeleženci prav tako
dobijo interno potrdilo o



I2

Kode

Kategorije
ZIP – javnoveljavno Potrdila,
certifikati

potrdilo


neformalni

tečaji

–

potrdilo o udeležbi
interno

zaključenem

modulu certifikati

Slovenščine
drugega

o Potrdila,

potrdilo

kot

in

tujega

javnoveljavna

listina

jezika


za zaključenih 300 ur
usposabljanja

v

programu Slovenščina
kot drugi in tuji jezik


interno

potrdilo

zaključeni
neformalnega

o

stopnji
tečaja
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zaključeni stopnji.«
»Pri pripravah na /…/
zaključijo s potrdilom o
uspešno
opravljenem
usposabljanju.«

Slovenščina za tujce


potrdilo

o

uspešno

opravljenem
usposabljanju

pri

pripravi na izpit
I3

I4

»Ko končajo določeno
stopnjo Slovenščine za
tujce /…/ jim izdamo
naše potrdilo /…/.«
»Po ZIP-u pa dobijo
javnoveljavno potrdilo,
da so bili na tem tečaju
/…/.«



»/…/interno potrdilo, pri
javnoveljavnih
programih pa javno
veljavno potrdilo.«



interno

o Potrdila,

potrdilo

udeležbi

tečaja certifikati

Slovenščina za tujce


ZIP – javnoveljavno
potrdilo
neformalni programi – Potrdila,
certifikati

interno potrdilo


javnoveljavni programi
–

javnoveljavno

potrdilo
»Izdam jim
potrdilo /…/.«

I5

interno



Potrdila,

interno potrdilo

certifikati
Tabela 29: Priznavanje znanja, usvojenega na tečajih

UDELEŽBA NA TEČAJIH SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA
1. Razlogi za vpis na tečaje
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Opravljen
izpit
iz
znanja slovenščine za
potrebe državljanstva ali
pa samo osebna želja po
znanju jezika, nekateri se
učijo tudi zaradi potreb
dela.«

I2

I3

»Predvsem za potrebe
dela /…/ Na priprave za
izpit
pa
seveda
opravljanje izpita.«
»Pri ZIP-u si vsi želijo
iti opravljati izpit iz
slovenskega jezika /…/.«
»Glede Slovenščine za

Kode

Kategorije



opravljen izpit



državljanstvo



osebna želja po

Razlogi za vpis

znanju jezika


potrebe dela



potrebe dela



opravljen izpit



opravljen izpit



obveza s strani

Razlogi za vpis
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tujce je pa tako, da jih
Zavod napoti na tečaj in
nimajo izbire ali pridejo
ali ne. Na tečaj torej
morajo iti in upoštevati
redno prisotnost /…/.«
»ZIP-a in priprav na
izpit se udeležujejo
predvsem
zaradi
pridobitve državljanstva,
ki ga lahko dobijo po
opravljenem izpitu.«
»Albanske ženske pa
/…/ nanje napoti ZRSZ
tako da se teh tečajev
morajo udeležiti /…/.«
»Večinoma
imajo
partnerje Slovence, zato
so se priselili sem in se
želijo naučiti jezika, da
bi se lažje integrirali.«

I4

I5

Zavoda

za

zaposlovanje



opravljen izpit



državljanstvo



obveza s strani
Zavoda

Razlogi za vpis

za

zaposlovanje


osebna želja po Razlogi za vpis
znanju jezika

Tabela 30: Razlogi udeležencev za vpis na tečaje

2. Osip udeležencev
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Pri
javnoveljavnih
tečajih osipa načeloma
ni. Malo več osipa pri
neformalnih
tečajih,
predvsem pri zaposlenih
zaradi narave delovnika
/…/.«

I1

/

I2

»Pri pripravah na izpit
osipa ni. Pri Slovenščini
za tujce je osip tudi
minimalen,
predvsem
zato, ker je plačljiv.«
»/…/ bolj se pojavlja pri
tečaju Slovenščine kot
drugega in tujega jezika,
saj redko kdo zaključi
celotnih 300 ur učenja.«

Kode


Kategorije
pri Razlogi za osip

osip
neformalnih
programih



delovnik
/



Ukrepi proti osipu

minimalen osip Razlogi za osip
pri

plačljivem

programu
Slovenščina za
tujce


bolj pogost pri
tečaju

»/…/ le zaradi delovnih
obveznosti,
daljše
bolniške, preselitve. So
opravičljivi razlogi.«

Slovenščina kot
drugi

in

tuji

jezik


delovne
obveznosti
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bolniške



preselitve



opravičljivi
razlogi

I2

/

I3

»/…/ preko Zavoda za
zaposlovanje
dobita
zaposlitev
in
nato
prenehata hoditi.«
»/…/ imajo nekateri
službe že, ko začnejo,
zaradi česar prenehajo
hoditi na tečaj.«
»/…/ predvsem službe,
prav tako pa tudi delovni
čas, še posebno sedaj, ko
so lepši dnevi in se jim
delovni čas podaljša.«

I3

I4

I4

/

Ukrepi proti osipu



zaposlitev

Razlogi za osip



delo



delovni čas

»Ko enkrat manjkajo, jih
še pustimo, ko pa
manjkajo že drugič, jih
pokličemo in vprašamo,
zakaj ne morejo hodit ter
se z njimi poskušamo
dogovoriti /…/ Damo
jim vse možnosti, da
lahko prihajajo in da
dosežejo teh 80 %
prisotnosti.«
»Tudi osip se pojavi, še
posebno, če učitelj ne
izbere pravih metod dela
in pristopov.«



dogovarjanje

Ukrepi proti osipu



uporabljene

Razlogi za osip

»Osip se pojavi tudi med
poletnim časom, ko grejo
domov, redkeje pa zaradi
zaposlitve.«
»Rešujemo ga z večjim
prilagajanjem njihovim
potrebam.«



odhod domov



zaposlitev



večje

neprimerne
metode dela

Ukrepi proti osipu

prilagajanje
potrebam

I5

»Glavni razlog za to, da
manjkajo, je služba.«
»Veliko jih ima tudi
družine, otroke in zna kaj
biti, da ne morejo priti.
Osip pa se pri nas
pojavlja predvsem samo
na ravni iz skupine v
individualen tečaj.«
»Z individualnih tečajev
prenehajo hoditi tisti, ki



delo



družina



iz

Razlogi za osip

skupine

v

individualni
tečaj


usvojeno znanje
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se naučijo, česar se
želijo, in nato grejo,
torej, ko dobijo, kar
rabijo.«
»Sama
potem
spreminjam
ure,
se
prilagodim udeležencem,
da prestavim čas tečaja.«

I5



Ukrepi proti osipu

spreminjanje
terminov



dogovarjanje

Tabela 31: Osip udeležencev

DODATNA POMOČ PRISELJENCEM
1. Načini spodbujanja integracije
Oznaka

Kodirne enote

I1

»Imamo pa zelo veliko
izkustvenega
učenja.
Sploh vključevanja v
lokalno okolje. Vozimo
jih vsepovsod, v muzeje
/…/ Tudi v trgovino smo
šli, pa smo primerjali
cene, kje se splača, v
knjižnice,
mestne
muzeje.«
»/…/ čim bolj
življenjsko in uporabno
naravnane /…/ sledimo
pridobivanju jezikovnih
kompetenc iz
vsakdanjega življenja.«
»Udeleženci so delali
tudi pogovore, raziskave
na terenu, da so bil čim
bolj v stiku z jezikom.
Po skupinah so tudi že
dobili
naloge,
da
opravijo
intervju
z
mimoidočimi /…/.«
»Včasih imamo tudi
obiske instituciji (muzej,
knjižnica) /…/ hodili na
teren, da so se spoznali z
lokalnim okoljem.«
»Včasih jih želim učiti
tudi v dejanskih živih
situacijah, zato smo lani
šli recimo na božični
sejem v osnovno šolo,
ker smo se ravno učili o
nakupovanju.«

I2

I4

I5

Kode


Kategorije
Metode poučevanja

izkustveno
učenje



vključevanje

v

lokalno okolje


obisk institucij



vsakodnevne

Metode poučevanja

situacije



intervjuji

na

terenu



obisk institucij

Metode poučevanja



vsakodnevne

Metode poučevanja

situacije

Tabela 32: Metode za spodbujanje integracije
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2. Dodatni projekti za spodbujanje integracije
I1

I2

»/…/ 50-urni tečaji v
okviru
projekta
Pridobivanje kompetenc
zaposlenih /…/ Pri nas je
aktualna
predvsem
nemščina,
saj
ko
pridobijo
slovensko
državljanstvo /…/ se jim
odprejo možnosti za
naprej, predvsem delo v
Nemčiji /…/.«
»/…/ projekt Splošno in
neformalno
izobraževanje, ko je
Ministrstvo financiralo
jezikovne
tečaje
–
angleščino, nemščino.
Imeli smo tudi kakšen
tečaj Excela /…/ Recimo
zdravniki se udeležijo
angleščine,
kakšnega
tečaja komunikacije.«
»/…/ še en projekt,
junija 2015 /…/ tudi
Teden
socialne
vključenosti
za
priseljence /…/ smo
imeli vsak dan eno
zadevo za tujce –
primere dobrih praks,
povabili smo tri ženske
različnih narodnosti, ki
so
drugim
tujcem
povedale
svojo
življenjsko zgodbo /…/
Spoznavali smo lokalno
okolje in smo jih vozili
po Krškem, imeli smo
tudi slovenski zajtrk.«
»/…/ projekt s področja
promocije
vseživljenjskega učenja
za
migrante
s
poudarkom na filmski
kulturi. To je bil
Erasmus+
program
Svetilniki in postaje na
poti do Itake, ki je bil
namenjen
migrantom.
Preko filmske kulture
smo
razvijali
vse
spretnosti oz. ključne,
temeljne kompetence za
priseljence /…/.«
»Imamo
tudi
bolj
neformalni
program
Uspešna
intergacija



Dodatni projekti

Pridobivanje
kompetenc
–

zaposlenih
tečaji nemščine


Splošno

in

neformalno
izobraževanje

–

angleščina,
nemščina, Excel,
komunikacija



Teden

socialne

vključenosti
primeri

-

dobrih

praks,
spoznavanje
lokalnega okolja,
slovenske
kulinarike



Dodatni projekti

Erasumus+
program
Svetilniki

in

postaje na poti do
Itake



Uspešna
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priseljencev, v katerem
se lahko priseljenci
predstavijo med sabo,
organizirajo mednarodne
kulinarične
dogodke
/…/.«

integracija
–

priseljencev
kulinarični
dogodki

»V okviru TVU smo
imeli Petje nas druži,
kjer sodelujejo tudi
priseljenci prostovoljci,
mladi, ki pridejo na
izmenjave.«
»Prijavljamo se tudi na
javni razpis Ministrstva
za notranje zadeve za
projekte za integracijo
priseljencev /…/.«
»/…/
program
Usposabljanja
za
življenjsko uspešnost –
pri tem programu smo
imeli največ priseljencev
vključenih v projektu
Berimo
in
pišimo
skupaj.«
»/…/ v program Tuji
jezik za potrebe dela,
NPK,
program
Računalniška pismenost
za odrasle RPO.«



Petje nas druži



projekti
Ministrstva

za

notranje zadeve


Usposabljanje za
življenjsko
uspešnost;
Berimo in pišimo
skupaj



Tuji

jeziki

za

potrebe dela

I3

/

I4

»/…/ 50-urni neformalni
program Zaživimo v
novi državi, v katerem
so
udeleženci
izpopolnjevali
svoje
znanje
slovenščine
hkrati
spoznavali
Slovenijo, njeno kulturo
in svoje lokalno okolje,



NPK



RPO
/



Dodatni projekti

Zaživimo v novi Dodatni projekti
državi – učenje
slovenščine

in

spoznavanje
kulture,

okolja,
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izobraževanje,

seznanili pa so se tudi z
možnostmi
izobraževanja
in
zaposlovanja.«
»/…/ projekt Po poti
kultur, v katerem smo
izvajali
programe
spodbujanja
medkulturnega dialoga z
državljani tretjih držav
in
spodbujali
sodelovanje
med
različnimi kulturami /…/
Izvedli smo delavnico
socialnih
veščin,
kulinarične delavnice in
pripravili tudi knjižico
receptov,
spoznavali
smo lokalno okolje
/…/.«
»/…/
tečajev
oz.
dejavnosti
drugih
organizacij v okolju, na
primer
Društva
za
razvijanje
prostovoljnega
dela,
Zavoda
RS
za
zaposlovanje ter tečajev
drugih tujih jezikov in
delavnic vseživljenjske
karierne orientacije.«

zaposlovanje


Po poti kultur –
medkulturni
dialog,
sodelovanje
različnih

kultur,

delavnica
socialnih veščin,
kulinarične
delavnice,
spoznavanje
lokalnega okolja


tečaji Društva za
razvijanje
prostovoljnega
dela, Zavoda RS
za zaposlovanje



vseživljenjska in
karierna
orientacija

I5

/

/

Dodatni projekti

Tabela 33: Dodatni projekti za spodbujanje integracije

3. Osebno svetovanje kot pomoč pri integraciji
I1

»/…/ imamo Svetovalno
središče Posavje.«
»Na
svetovalko
se
obračajo
z vsemi
vprašanji – kje se stvari
urejajo na upravni enoti,
kako
se
izpolnjuje
obrazce, formularje /…/
nudimo jim pomoč pri



Svetovalno

Osebno svetovanje

središče Posavje


izpolnjevanje
obrazcev
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I2

I3

govorilnih urah, pisanju
prošenj,
pri
nostrificiranju kakšnih
dokumentov in jim tudi
svetujemo
glede
nadaljnjega
izobraževanja.«
»S svetovanci se dela
veliko na zaposlitvi –
kako se predstaviti, kako
napisati dobro prošnjo,
kaj
je
Europass
življenjepis,
kaj
je
sprejemno pismo /…/
Včasih naredimo tudi
simulacijo razgovorov
za delo.«
»Na
ZIK-u
deluje
Svetovalno
središče
Pokolpje /…/.«
»/…/ informacije in
svetovanje o različnih
možnostih izobraževanja
za poklic (NPK), vpisnih
pogojih
v
različne
programe,
različnih
tečajih in delavnicah
neformalnega
izobraževanja,
učni
pomoči, premagovanju
učnih in drugih težav,
povezanih
z
izobraževanjem,
opravljanju
različnih
izpitov in pridobitvi
certifikatov, načrtovanju
in spremljanju svojega
izobraževanja.«
»/…/
lahko
dobijo
svetovalno pomoč tudi iz
drugih
področij
vključevanja v aktivno
državljanstvo: s področja
sociale,
zdravstvenih
storitev,
upravnih
storitev, veščinah iskanja
zaposlitve.«
»/…/
Dejavnost
informiranja
in
svetovanja za zaposlene
in
Informativnosvetovalna dejavnost v
izobraževanju odraslih
(ISIO), to je Svetovalno
središče Pokolpja.«
»Imamo svetovalko, ki
svetuje
tako
brezposelnim
kot
zaposlenim /…/ jim
poda
različne



nostrificiranje
dokumentov



pisanje prošenj



nadaljnje
izobraževanje



zaposlovanje



Svetovalno

Osebno svetovanje

središče Pokolpje


nadaljnje
izobraževanje



delavnice



učna pomoč



opravljanje
izpitov



pridobivanje
certifikatov



aktivno
državljanstvo



socialno varstvo



zdravstveno
varstvo



zaposlovanje



Svetovalno

Osebno svetovanje

središče Pokolpje


prijava na izpit



iskanje
prostovoljnega
dela



izpolnjevanje
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I4

I5

informacije
in
jim
pomaga /…/ pri prijavi
na izpite, trenutno jim
tudi iščemo prostovoljno
delo po Novem mestu.«
»/…/ za pomoč pri
izpolnjevanju
raznih
obrazcev,
tudi
po
telefonu /…/ pri pisanju
življenjepisa,
jih
usmerjajo, kje lahko še
iščejo zaposlitev /…/.«
»Na
RIC-u
imamo
Svetovalno
središče
/…/.«
»/…/
pravico
do
brezplačnega svetovanja
glede
izobraževanja,
prav tako pa jim
pomagamo
tudi pri
prijavah v program ZIP,
pri
izpolnjevanju
različnih
obrazcev,
nudimo pa jim tudi
individualno pomoč, če
na primer potrebujejo
pripravo na izpit.«
»Nudimo jim tudi vse
ostale informacije, ki so
jim potrebne npr. glede
priznavanja
izobraževanja,
nadaljevanja
izobraževanja
oz.
pridobitve certifikatov
kot npr. NPK, nudimo
jim tudi podporo pri
iskanju zaposlitve.«
»Nimamo, vsi osebno
pristopijo do mene. To
delam
spet
tako,
privatno.«

obrazcev


pisanje
življenjepisa



zaposlovanje



Svetovalno
središče

Osebno svetovanje
Novo

mesto


nadaljnje
izobraževanje



prijave v ZIP



izpolnjevanje
obrazcev



priprava na izpit



priznavanje
izobraževanja



pridobivanje
certifikatov



zaposlovanje



zasebno

Osebno svetovanje

svetovanje

Tabela 34: Osebno svetovanje kot pomoč pri integraciji

2. UDELEŽENCI TEČAJEV
VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE
1. Pridobivanje informacij o tečajih
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Oznaka

Kodirne enote

U1

»Preko čistilnega servisa
sem delala na ZIK-u
Črnomelj kjer smo se
pogovarjali o tem tečaju,
potem pa so mi ponudbo
zanj
poslali
na
elektronski naslov.«
»Šla sem na upravno
enoto in vprašala, kje se
lahko naučim slovenščine
/…/.«
»Preko prijatelja, ki je
/…/ hodil na tečaj. Dal
mi je številko od CIK-a
Trebnje /…/.«
»Od prijatelja, on pa je
informacijo dobil preko
svoje prijateljice.«



»Ko sem šla enkrat na
upravno enoto /…/ so mi
povedali, da bi lahko šla
na
kakšen
tečaj
slovenščine in so me
napotili na RIC.«



U2

U3

U4

U5

Kode







Kategorije
preko

Informacije o tečaju

ustanove

slovenščine kot J2/TJ

preko

Informacije o tečaju

ustanove

slovenščine kot J2/TJ

preko

Informacije o tečaju

prijatelja

slovenščine kot J2/TJ

preko

Informacije o tečaju

prijatelja

slovenščine kot J2/TJ

preko

Informacije o tečaju

ustanove

slovenščine kot J2/TJ

Tabela 35: Pridobivanje informacij o tečajih

2. Razlogi za udeležbo na tečajih
Oznaka

Kodirne enote

U1

»Opravljanje izpita iz
slovenščine, ker bi rada
imela državljanstvo.«



opravljen izpit

Glavni



državljanstvo

udeležbo

»Zaradi službe in zato,
da
bi
se
lažje
pogovarjala, se družila.«



delo

Glavni



lažje

udeležbo

U2

Kode

Kategorije
razlog

za

razlog

za

razlog

za

razlog

za

sporazumevanje


vključevanje

v

družbo

U3

U4

»Zaradi dela, ker veliko
delam
z
domačim
prebivalstvom.
/…/
Tudi
da
razumem
navodila za delo.«



delo

Glavni



lažje

udeležbo

»/…/
čisto
znanja.«



zaradi

sporazumevanje
želja po znanju

Glavni
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udeležbo
»In to, da bi se razumela
z drugimi, je bil največji
razlog, da sem se učila.
Da se lažje vključim v
družbo in da nisem
toliko odvisna od drugih,
da sem bolj samostojna
in samozavestna.«

U5




lažje

Glavni

sporazumevanje

udeležbo

vključevanje

razlog

za

v

družbo


samostojnost

Tabela 36: Razlogi za udeležbo na tečajih

3. Dodatna izobraževanja
Oznaka

Kodirne enote

U1

»Zaenkrat ne /…/.«

Kode


Kategorije
neudeležba

Udeležba na drugih
izobraževanjih

U2



»Nisem.«

neudeležba

Udeležba na drugih
izobraževanjih

U3

U4

U5

U1

U2

U3

»/…/ hodil v Ljubljano
na izobraževanje za
strojnika voznika /…/
dobil /sem/ nacionalno
poklicno
kvalifikacijo
/in/ šel v Celje na
izobraževanje za zidarja
– tesarja.«
»Zdaj ne, mogoče pa
bom
kakšen
tečaj
obiskoval kasneje.«



»Šla sem na
računalništva
angleščine /…/.«

tečaj
in



»… ker nisem imela
prostega časa, saj sem
ogromno delala.«



»Ker niso brezplačni.«



»Leta 2006 sem šest
mesecev zaradi potreb
dela hodil v Ljubljano na
izobraževanje
za
strojnika voznika.«

udeležba

Udeležba na drugih
izobraževanjih



neudeležba

Udeležba na drugih
izobraževanjih

udeležba

Udeležba na drugih
izobraževanjih

pomanjkanje

Razlog

časa

(ne)udeležbo

plačljivi

Razlog

programi

(ne)udeležbo



potrebe dela

Razlog



pridobitev

(ne)udeležbo

za

za

za

papirjev

»/…/ ker smo takrat
morali podaljšati papirje
za bivanje in delo.«
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»Do sedaj nisem šel, ker
nisem imel pravice do
obiskovanja brezplačnih
tečajev.«
»Hotela sem imeti še več
znanja, prav tako pa so
me na RIC-u spodbujali,
da bi se še več
izobraževala.«

U4

U5



plačljivi

Razlog

programi

(ne)udeležbo



želja po znanju

Razlog



spodbude

(ne)udeležbo

za

za

Tabela 37: Dodatna izobraževanja

POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA INTEGRACIJO
1. Vpliv na vključevanje v slovensko družbo
Oznaka

Kodirne enote

U1

»Udeležba na tečaju mi
je najbolj pomagala pri
izgubi naglasa /…/ Tudi
drugi mi pravijo, da sem
se v teh treh letih veliko
naučila.«
»Lažje se pogovarjam.
/…/ Sem bolj sproščena
tu in se počutim bolj
varno. Razumem vse, kar
mi povedo /…/ Znanje
jezika mi pomaga pri
iskanju službe, hodim na
razgovore,
kjer
jim
povem, da zaključujem
tečaj slovenščine in me
zato drugače gledajo«.

U2

Kode

Kategorije



izguba naglasa

Vpliv udeležbe na



priznavanje

integracijo

okolice



izboljšana

Vpliv udeležbe na

komunikacija

integracijo

občutek
varnosti



prednosti

pri

iskanju
zaposlitve


priznavanje
okolice

U3

»Pomaga mi v službi,
kjer so opazili, da se
sedaj znam pogovarjati
po slovensko /…/ Na
tečaju me je profesorica
naučila
pravilnega
izgovora. Naučil sem se
novih besed /…/ Drugače
se
pa
sedaj
lažje
pogovarjam /…/ Ljudje
vidijo, da se trudim in to
mi veliko pomeni.«



olajšano

Vpliv udeležbe na

opravljanje

integracijo

dela


širše znanje



izboljšana
komunikacija



priznavanje
okolice

U4

»Obogatil
sem
svoj
besedni zaklad, ljudi, ki
se z mano pogovarjajo,



širše znanje

Vpliv udeležbe na
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razumem. Počutim
bolj varno, sprejeto.«

se



izboljšana

integracijo

komunikacija


občutek
varnosti

U5

»/…/

nisem se več bala,
ko me je kdo kaj vprašal,
lahko sem se pogovarjala
o katerikoli temi /…/
sedaj
imam
rada
slovenski jezik. Veliko
ljudi me vpraša, če sem
Slovenka, pa pravijo, da
dobro
govorim,
za
nekoga, ki ni Slovenec.
/Pomagalo mi je tudi/ pri
pisanju prošenj za službo,
v katere sem lahko
napisala,
da
imam
opravljen
izpit
iz
slovenskega jezika, kar
mi je povečalo možnosti
za zaposlitev.«




občutek

Vpliv udeležbe na

varnosti

integracijo

izboljšana
komunikacija



priznavanje
okolice



prednosti

pri

iskanju
zaposlitve

Tabela 38: Vpliv udeležbe na tečajih na vključevanje v slovensko družbo

ZADOVOLJSTVO IN POČUTJE V SKUPINI
1. Osebna izkušnja na tečaju
U1

»Bala sem se, da ne bom
kaj narobe rekla, pa nas
je učiteljica spodbujala.
/…/ Z učiteljico in
izvedbo
sem
bila
zadovoljna.«



strah

pred Opis

spodbude



pozitivna
izkušnja

na

izkušnje

na

izkušnje

na

tečaju

neuspehom


izkušnje

z

učiteljico
U2

»Vse mi je bilo všeč.
Učiteljica je bila v redu,
vse me je naučila, česar
nisem znala, sem jo
vprašala.«




pozitivna

Opis

izkušnja

tečaju

pozitivna
izkušnja

z

učiteljico
U3

»Zelo je bilo v redu,
profesorica je bila zelo
natančna. Vedno nas je
vprašala, če razumemo.«




pozitivna

Opis

izkušnja

tečaju

pozitivna
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izkušnja

z

učiteljico
»S
tečajem
zadovoljen.«

U4

sem

»Na začetku ni bilo
lahko, ampak sčasoma
sem se navadila in sem
rada hodila in se učila,
vsak dan je bilo boljše.
Zame je bila to res ena
lepa
izkušnja.
Tudi
učiteljica je bila prijazna,
z njo smo se lahko
pogovarjali o vsem, bila
nam je kot prijateljica.«

U5



pozitivna

Opis

izkušnja

tečaju



težak začetek

Opis



pozitivna

tečaju

izkušnje

na

izkušnje

na

izkušnja


pozitivna
izkušnja

z

učiteljico

Tabela 39: Osebna izkušnja na tečaju

2. Možnosti izražanja lastne narodne pripadnosti v skupini
Oznaka

Kodirne enote

U1

»/…/

U2

Kode

vendar smo se vsi
med seboj poznali, saj
smo bili vsi iz Črnomlja.
Tako da smo se povezali
in bilo nam je lepo.«



»Večinoma so vsi iz
Bosne, tako da smo se
kar hitro povezali.«

Kategorije
omogočeno

Možnost

izražanje

lastne



poznanstva

pripadnosti



omogočeno

Možnost

izražanje

lastne



izražanja
narodne

izražanja
narodne

pripadniki iste pripadnosti
narodnosti

U3

»Zelo lepo so me sprejeli.
V skupini je bilo še
veliko drugih Bosancev,
s katerimi smo se veliko
hecali.«




omogočeno

Možnost

izražanje

lastne

izražanja
narodne

pripadniki iste pripadnosti
narodnosti

U4

U5

»V Power Pointu smo
imeli
predstavitev
svojega rojstnega kraja,
tudi kulture /…/ Mislim,
da se nihče ni počutil, da
bi moral skrivati svojo
kulturo.«
»/…/ izražala in govorila
sem o svoji kulturi.«
»Imela sem občutek, da
sem sprejeta, da nisem
tujka,
čeprav
nisem
domača.«



omogočeno

Možnost

izražanje

lastne

izražanja
narodne

pripadnosti



omogočeno

Možnost

izražanje

lastne

občutek

pripadnosti

izražanja
narodne
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sprejetosti
Tabela 40: Možnosti izražanja lastne narodne pripadnosti v skupini.

3.

DELODAJALCI

ZAPOSLOVANJE PRISELJENCEV
1. Razlogi za zaposlovanje priseljencev
Oznaka

Kodirne enote

D1

»Slovenskih delavcev
je veliko premalo in
tako je tudi nam
zmanjkalo
ljudi,
primerih za delo v
Revozu. Čeprav je
brezposelnost še vedno
visoka,
ni
dovolj
primerih ljudi, ki bi
opravljali delo pri nas.«

Kode


Razlogi

pomanjkanje
ustrezna



za

domače zaposlovanje
priseljencev, tujcev

delovne sile

»Mladi navadno niso
motivirani
za
opravljanje teh del,
prav tako pa tudi surova
industrijska dela niso
več atraktivna /…/.«
»Trenutno
se
pripravljamo
na
proizvodnjo Clia, ki
ima večje zahteve, zato
potrebujemo še večje
število ljudi.«

Kategorije

nepripravljenost in
nemotiviranost
mladega domačega
prebivalstva



neprivlačna
gospodarska
panoga



potreba
zaposlitvi

po
večjega

števila delavcev
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D2



»Razlog so potrebe, ki
jih imamo in ki jih naš
trg
ne
more
zadovoljiti.«
»Pri
nas
gre
za
specifična dela, za
katere
ne
dobimo
ustreznih strokovnjakov
oz. strokovnjakov z
ustreznimi izkušnjami«

Razlogi

pomanjkanje
ustrezne

za

domače zaposlovanje
priseljencev, tujcev

delovne sile

Tabela 41: Razlogi za zaposlovanje priseljencev

2. Delovna mesta, ki jih zasedajo priseljenci
Oznaka

Kodirne enote

D1

»Francozi

D2

delajo
večinoma na projektih,
kjer gre za inženirska
dela. Občasno imamo
tudi nekaj pomoči iz
Renaultovih tovarn, in
sicer strokovnjake iz
Turčije,
Romunije,
Španije in Francije.
Ampak to gre za občasna
oz. začasna dela za čas
projekta, saj gredo po
opravljenem delu nazaj
domov.«
»Priseljenci lahko delajo
tudi na vodilnih mestih.
Naš predsednik uprave je
recimo Francoz.«
»Ostali pa so bolj
zaposleni na delih na
traku ali na varjenju v
karoseriji.«
»To so specifična dela na
področju razvoja in
raziskav,
na
registracijah.
Največ
priseljencev
je
zaposlenih v Termah
Krka, kjer so se iskali
določeni profili, kot so
kuharji, natakarji in
podobno /…/.«

Kode


Kategorije
delo

na Vrsta delovnih mest

projektih



vodstveno delo



fizično delo



raziskovalno

Vrsta delovnih mest

delo


delo

v

gostinstvu,
hotelirstvu

Tabela 42: Delovna mesta, ki jih zasedajo priseljenci
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ZNANJE JEZIKA
1. Zahteve glede znanja jezika
Oznaka

Kodirne enote

D1

»Za Francoze, ki delajo
na projektih, znanje
slovenščine ni potrebno
/…/.«



»Za ostale delavce je
znanje
jezika
pomembno, glede na to,
da so navodila za delo
napisana v slovenščini in
da
vodje
osnovnih
delovnih enot, tudi tistih
najnižjih, ne govorijo
tujih jezikov /…/.«



»Znanje
jezika
je
potrebno
na
tistih
delovnih mestih, kjer bi
neznanje
pomenilo
neproduktivnost
dela
/…/ Za večino del
imamo
mednarodni
jezik, tako da to ni
težava.«



D2

»Imeli
smo
tudi
Američanko /…/ tako da
je komunikacija z njo
potekala
kar
v
angleščini.
Tudi
dokumentacijo
za
registracijo zdravil se
piše v angleščini.«
»V
glavnem
so
strokovnjaki, niso vodje,
če so, slovensko že
znajo.«
»Na
nekih
drugih
segmentih, kjer delajo, je
razumevanje
potrebno
/…/.«
»Ne velja pa, da mora
delavec
slovenščino
obvladati tako ustno
kakor pisno, da lahko
opravlja delo pri nas.
Pomembno
nam
je
predvsem, da obvlada
stroko.«

Kode

Kategorije
nepotrebno

za Potreba po znanju

delo

na jezika

projektih
na

drugih

delovnih mestih
je potrebno


razumevanje
navodil za delo
za Potreba po znanju

nepotrebno

jezika

zunanjo
komunikacijo


nepotrebno

za

notranjo
komunikacijo z
začasnimi
delavci,
strokovnjaki


nepotrebno

za

dokumentacijo
zdravil


potrebno

za

vodstvo


potrebno

za

delo na drugih
segmentih


nepotrebna
pravilna

raba

slovenščine


potrebno

za

»Navznoter mora torej v
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slovenskem
jeziku
obvladati
delovno
komunikacijo.«
»Jezik morajo torej znati
do te mere, da lahko
učinkovito
opravljajo
delo.«

notranjo
komunikacijo z
ostalimi delavci


znanje

za

učinkovito
opravljanje dela
D1

D2



francoščina

Jeziki,



angleščina

uporabljajo



hrvaščina



srbščina



angleščina

Jeziki,



hrvaščina

uporabljajo



slovenščina



angleščina

»Znanja jezika nismo
preverjali, oz. smo ga na
razgovoru. Če je kdaj
kdo rekel, da se uči, smo
to verjeli in tudi upali, da
se bo res naučil.«



ne preverjajo



včasih

so jezika

preverjali

na

»/…/ ni pa tako, da bi mi
znanje
slovenskega
jezika preverjali.«



»/…/ saj tu mi vsi
govorimo francosko, za
kar
imamo
tudi
usposabljanja, drugače
pa je že dovolj že
angleščina.«
»Vsi pa govorijo zelo
dobro angleško, tako da
se
večinoma
sporazumevamo kar v
angleščini oz. hrvaščini,
srbščini.«
»Imeli
smo
tudi
Američanko /…/ tako da
je komunikacija z njo
potekala
kar
v
angleščini.
Tudi
dokumentacijo
za
registracijo zdravil se
piše v angleščini.«
»Med
sabo
komuniciramo
v
slovenščini,
nekateri
Hrvati tudi v Hrvaščini, z
delavci iz Romunije,
Bolgarije in Poljske pa
komunikacija poteka tudi
v angleščini /…/.«

ki

jih

ki

jih

Tabela 43: Zahteve glede znanja jezika

2. Preverjanje znanja jezika
D1

D2

D1

»Na

znanje

začetku je bilo
slovenskega

Preverjanje

znanja

razgovoru
ne preverjajo

Preverjanje

znanja

jezika
Zahteva

po
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D2

D1

D2

jezika
pogoj
za
zaposlitev /…/.«
»/Kasneje pa smo videli,/
da se da določeno delo v
proizvodnji opravljati
tudi brez znanja jezika.«
»Ne, jih ne zahtevamo.
Za nobena dela.«
»Ne preverjamo, ali
imajo certifikat o znanju
slovenskega jezika.«



ne zahtevajo

certifikatih



ne zahtevajo

Zahteva

»Slovensko sicer ne
govorijo, ampak se učijo,
se trudijo, toliko, da
razumejo navodila.«



»Tisto, kar je potrebno,
mora znati in tudi zna.«



po

certifikatih
zadostno

za Ocena znanja jezika

opravljanje
dela
zadostno

za Ocena znanja jezika

opravljanje
dela
Tabela 44: Preverjanje znanja jezika

SPODBUJANJE ZAPOSLENIH K IZOBRAŽEVANJU
1. Spodbujanje k udeležbi na tečaje slovenščine
Oznaka

Kodirne enote

D1

»Načeloma
smo
to
prepustili kar njim samim
in večina se je v te tečaje
tudi vključila.«

D2

»Trenutno pa v
sodelovanju z zunanjo
institucijo pripravljamo
program integracije
delavcev iz tujine, v
katerem bo tudi tečaj
slovenskega jezika.«
»Mi smo jim seveda tudi
omogočili
tečaj
slovenščine, tako da ta
pomoč obstaja.«
»Ti tečaji so individualni
ali skupinski, odvisno od
situacije in potrebe. Če se
morajo jezika naučiti
hitreje, jih damo v
individualne
tečaje,
drugače pa v skupinske.«

Kode


Kategorije
niso spodbujali Spodbude za učenje
jezika



spodbujajo



omogočajo



spodbujajo

Spodbude za učenje



omogočajo

jezika

Tabela 45: Spodbujanje k udeležbi na tečaje slovenščine
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2. Organizacija dodatnih izobraževanj, usposabljanj
Oznaka

Kodirne enote

D1

»Pred začetkom dela
imamo za delavce
organiziran uvajalni
seminar, ki poteka v
slovenščini.«

Kode



»Iz varstva pri delu
pišejo tudi test, s tem, da
predavanje poslušajo v
slovenščini, test pa lahko
pišejo tudi v angleščini,
francoščini ali
srbohrvaščini.«

Kategorije
ista

Dodatna

izobraževanja

izobraževanja,

za vse delavce

usposabljanja

uvajalni
seminar



test iz varstva
pri

delu

v

slovenščini,
angleščini,

»Če imamo pa večjo
skupino Hrvatov, pa je
lahko tako predavanje kot
tudi cel uvajalni seminar
v hrvaščini.«

francoščini ali
srbohrvaščini


možnost
izvedbe
predavanja

v

hrvaščini
D2

»Pri nas imajo vsi delavci
enake pravice in se
izobražujejo v tistih
segmentih, v katerih je
potrebno /…/.«



ista

Dodatna

izobraževanja

izobraževanja,

za vse delavce

usposabljanja

Tabela 46: Organizacija dodatnih izobraževanj, usposabljanj
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisana MATEJA KLINC izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
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strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in
andragogiko ter Oddelka za slovenistiko.
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