
DOBRODOŠLI 
V SLOVENIJI

Predstavitev programov  
učenja slovenskega jezika, 
osnovne informacije 
o opravljanju izpita iz 
slovenščine ter podpora pri 
vključevanju v novo okolje.

ZNANJE JEZIKOV IN POZNAVANJE KULTURE 
ODPIRATA VRATA

»Slovenski jezik je bil zame trn v peti, odkar sem 
prišel in začel z delom v Sloveniji. Razumel sem 
vse, pogovor z drugimi pa je vedno tekel v neki 
mešanici bosanskega in slovenskega jezika. Obrnil 
sem se na svetovalno središče za zaposlene v 
RIC-u, kjer mi je svetovalka predlagala vključitev 
v tečaj slovenskega jezika. 
Iz srca sem hvaležen za pomoč in podporo, ki sem 
jo potreboval, da sem dosegel svoj cilj in se naučil 
jezika. Naredil sem tudi izpit iz slovenščine.« 

Irnes, 30 let, udeleženec 

VODNIK ZA TUJCE

je nastal v okviru študijskega krožka »Poznam 
deželo, ki je trenutno moj dom?« v sodelovanju s 
Svetovalnim središčem Novo mesto. 
Udeleženci krožka so bili priseljenci iz iz 
Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Hrvaške, 
Dominikanske republike, Rusije, Kolumbije in 
Slovenije. Priročnik so zasnovali z željo, da vsem 
migrantom olajšajo bivanje v Novem mestu. Pri 
pisanju vsebin so izhajali iz svojih izkušenj, saj 
so se tudi sami srečevali z izzivi, kam in kako 
vpisati otroka v šolo ali vrtec, kam se vključiti v 
tečaj slovenskega jezika, kje v Novem mestu se 
nahajajo določene ustanove (npr. upravna enota, 
policijska postaja ...), kako pridobiti dovoljenje za 
bivanje in podobna vprašanja. Upamo in želimo, 
da bo tudi vam vodnik v pomoč. 

Za učinkovito vključitev priseljencev v novo 
državo je ključna njihova ekonomska vključitev, 
predpogoj zanjo pa je znanje jezika.

V projektu Razvijanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc zaposlenih 2018-2022 omogočamo 
tudi učenje slovenskega jezika za priseljence. 
V programih poleg (nadgradnje) znanja 
slovenskega jezika udeleženci krepijo tudi 
funkcionalno pismenost, ki je nemalokrat 
okrnjena. Udeleženci pridobijo jezikovne 
kompetence (sporazumevanje v slovenskem 
jeziku), socialne kompetence (komunikacija, 
poznavanje različnih institucij) ter digitalno 
pismenost (učenje računalniških veščin). 
Programi priseljence spodbujajo k pridobivanju 
javnoveljavnega potrdila o znanju slovenščine 
na osnovnem nivoju in k pridobivanju znanja in 
veščine za opravljanje izpita iz slovenščine na 
osnovnem nivoju. 

Programe izvajamo v prostorih RIC-a Novo mesto 
oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni ali brezposelni priseljenci, prednostno 
z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna 
srednja šola) in manj usposobljeni, starejši od 45 
let, in drugi zaposleni ali brezposelni. 

Vodnik  za tujce je na voljo na spletni povezavi:
http://www.ric-nm.si/media/objave/

dokumenti/2015/sK_Vodnik_za_tujce_
publikacija_2014.pdf



SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE

V okviru projekta DIS 2016-2022 vam lahko 
pomagamo z nasvetom pri iskanju zaposlitve, 
osebnem in kariernem razvoju in vključevanju v 
novo okolje.

Pridobite lahko nove informacije o sodobnih 
načinih iskanja zaposlitve, razvijate in utrjujete 
veščine iskanja zaposlitve …

VABLJENI VSI, KI...
• iščete pomoč pri pisanju vloge/ponudbe za 

zaposlitev, življenjepisa, pripravi na razgovor 
(osebni, telefonski), 

• iščete pomoč pri vključevanju v novo okolje, 
• če želite vključiti v različna izobraževanja,
• želite vedeti, kako v Sloveniji in EU 

upoštevajo vašo izobrazbo … 

Informacije: 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
t: 07/ 393 45 50,
e: ric@ric-nm.si

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001,  
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Ana Marija Blažič
05 393 45 55, 031 701 191 
anamarija.blazic@ric-nm.si

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP) 

Program učenja slovenskega jezika po 
javnoveljavnem programu Začetna integracija 
priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje 
slovenskega jezika in program seznanjanja 
s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo RS, izvajamo v obsegu 180 ur.

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK 
Program za zaključene skupine izvajamo na 
stopnjah A2/1 in A2/2.

Trajanje programa na posamezni stopnji: 60 ur

Informacije in prijave:
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
07/ 393 45 50, ric@ric-nm.si

Katarina Rožman
059 075 711, 031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si

Katja Volf
05 907 57 13, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

POMOČ PRI UČENJU, PRIPRAVI NA IZPIT V 
SKUPINAH ALI INDIVIDUALNO 

Bi radi utrdili znanje slovenskega jezika ali 
potrebujete pomoč pri pripravi na izpit iz 
znanja slovenščine, v skupini ali individualno? 
Dobrodošli v našem Središču za samostojno 
učenje, kjer boste na zabaven način utrjevali že 
pridobljeno znanje.

Informacije in prijave:
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
t: 07/ 393 45 50, e: ric@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič 
Središče za samostojno učenje
07 393 45 64, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI

Informacije na spletni strani:
http://centerslo.si/

Primer testa na osnovni ravni:
http://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-
slovenscine/izpit-na-osnovni-ravni/#vzorčni


