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Pomembnejši mejniki razvoja 

programa ZIP

2008: Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji

Analiza literature, sistemskih 
in zakonskih podlag za 
izobraževanje in 
usposabljanje priseljencev

Analiza izobraževalnih 
potreb

Poročilo s predlogi ukrepov 
in dopolnitev sistemskih 
rešitev



2009

Priprava osnutka izobraževalnega programa za migrante 
z naslovom Začetna integracija migrantov (ZIM).

2010

Izpeljava pilotne izvedbe 40-urnega izobraževalnega programa za 

migrante z novim nazivom Začetna integracija priseljencev (ZIP). 

2011

Program ZIP v dogovoru z MŠŠ in MNZ razširimo v 
začetni in nadaljevalni modul, program postane 
javnoveljaven.  



Do brezplačne udeležbe v programu ZIP so 

upravičeni državljani tretjih držav, ki:

 v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in njihovi družinski 
člani, če imajo v RS izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve 
družine;

 imajo v RS izdano dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost 
tega dovoljenja in veljavnost prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje 
neprekinjeno vsaj 24 mesecev, in njihovi družinski člani, če imajo v Republiki 
Sloveniji izdano dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine; 

 so družinski člani slovenskega državljana ali državljana Evropskega 
gospodarskega prostora in v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za 
prebivanja družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnosti 
dovoljenja;

 v RS prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z 
veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer v ta enoletni rok všteje tudi čas 
od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja (MNZ, 2017). 

 Več informacij najdete na:  http://www.infotujci.si/



Vsebine modulov v programu ZIP za priseljence obsegajo teme kot so:
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 Do leta 2017 se je programa udeležilo več kot 6.500 priseljencev 

(MNZ, 2017). 

 Udeležili so se ga državljani iz 86 različnih držav (MNZ, 2017).

Graf 1:  Državljanstvo udeležencev v programu ZIP (MNZ, 2017)
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Program je 
bil izveden v 
34-ih krajih 
po Sloveniji 

(MNZ, 2017).

Skoraj 63 %  
udeležencev je 

bilo žensk 
(Pokrivač, 2017).

Najpogostejša 
starost udeležencev 
je bila med 31 in 35 
let (Pokrivač, 2017).



Graf 2: Uspešnost na preizkusu znanja iz 

slovenščine (CSDTJ, 2016)
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24-urni program temeljnega usposabljanja

za učitelje/-ice programa ZIP
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Program sofinancirata MNZ in Evropski 
sklad za migracije, azil in vključevanje.

Program za učitelje/-ice ZIP-a se na ACS izvaja od leta 
2011 naprej. Od 2011 naprej do vključno l. 2017 smo 

usposobili skupaj 231 učiteljev in učiteljic slovenskega 
jezika ter kulturnih mediatorjev. 

Večina izvajalcev programa ZIP je bila 
ženskega spola (95,5 %).



V povprečju je največ učiteljev/-ic, ki smo jih 
usposabljali, bilo starih v razponu od 31 do 40 

let (36,4 %).  

Večina učiteljev/-ic programa ZIP je bila z 
vsebino usposabljanja od zadovoljna do 

zelo zadovoljna (86, 3 %).

Kar 90,1 % učiteljev/-ic je ocenilo, da jim bo 
usposabljanje v pomoč pri izobraževanju in 

delu s priseljenci.

91 % učiteljev/-ic ima končan univerzitetni 
program ali magisterij stroke (2. bolonjsko 

stopnjo) ali še višjo stopnjo izobrazbe.



Želje udeležencev in učiteljev programa ZIP

mobilnost 
kulturnih 
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uvedba 
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večja 
fleksibilnost pri 
obsegu števila 
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razvoj 
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orodja
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»strokovni 
aktivi«



.


