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I. PREDLAGATELJ 

 

Župan, dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 

       Odbor za družbene dejavnosti 

 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 

     Enofazni 

 

 

 

IV. PRAVNE PODLAGE   

 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) 
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V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Na 4. redni seji Občinskega sveta dne 30.05.2019, je bila obravnavana  tematika  v zvezi z 

priseljevanjem tujcev v  občino. Po razpravi so bili   sprejeti naslednji  sklepi: 

 

Občinski svet Občine Slovenska  Bistrica se je seznanil s  poročilom o priseljevanju tujcev, 

ter daje poziv Vladi R Slovenije, da pripravi spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih in 

druge njemu podrejene predpise na način, da se zagotovi:  

 

1. Sistemska ureditev učenja slovenskega jezika pred vstopom v šolo ob pričetku 

šolskega leta in njihova vključitev v redno šolsko delo, ko ti obvladajo slovenski jezik. 

Otroci morajo pred vpisom v redne programe vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

intenzivnih tečajih pridobiti zadostno znanje slovenskega jezika, saj je to predpogoj za 

uspešno vključitev v vzgojno izobraževalni proces. 

 

2. Ureditev načina opredelitve in višine zadostnih sredstev za preživljanje v postopkih 

izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev zaradi združitve družine in naknadno preverjanje 

tega stanja.   

 

3. Upravna enota mora preverjati bivalne pogoje tujcev pred izdajo dovoljenja za 

začasno ali stalno prebivanje. Določiti je potrebno normative glede kvadrature bivalne 

površine na število prijavljenih stanovalcev.  

 

4. Sistemska ureditev obveznost družbeno koristnega dela  za vse prejemnike  denarno 

socialnih pomoči. 

 

Navedeni sklepi so bili  posredovani  na Vlado Republike  Slovenije in  pristojnim 

ministrstvom.  Odziv na posredovane  sklepe smo  dobili s strani  Vlade RS  in Ministrstva za 

notranje zadeve  ( priloga 1 in 2)  

 

 Na okrogli mizi, ki je bila izvedena 28.3. 2019 je bila med drugim  izpostavljena 

problematika  neznanja slovenskega  jezika v osnovnih šolah pri učencih  tujcih.  Ob tem 

seznanjamo  občinski svet, da je tudi zaradi  pritiskov  z naše strani,  bil v Uradnem listu RS, 

št.54/2019 z dne 6.9.2019 objavljen  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

normativih in  standardih za izvajanje programa osnovne šole. Pravilnik  uvaja dodatne ure 

slovenščine za  učence tujce in sicer  je navedeno v novem 43.c členu  naslednje: 

 

» 43.c člen 

( dodatne ure  slovenščine  za učence tujce) 

Za učence, katerih materni jezik ni slovenski (v nadaljnjem besedilu: učenci tujci), ob 

vključitvi  v osnovno šolo v  Republiki Sloveniji šola v prvem letu organizira dodatne ure 

slovenščine. 

Za  učence tujce, ki se v osnovno šolo vključijo v prvem ocenjevalnem obdobju, šol 

organizira dodatne ure slovenščine v skladu z naslednjimi merili: 

 

Skupina Število ur za skupino 

do  4 učencev 120 

od 5 do 8 učencev 160 

od 9 do 17 učencev 180 

 



 

Za učence tujce, ki se v osnovno šolo vključijo v drugem ocenjevalnem obdobju, šola izvede   

tekočem šolskem letu še 35 dodatnih ur slovenščine. Te učence  lahko šola vključi v skupino 

tudi v  naslednjem šolskem letu na podlagi meril iz prejšnjega odstavka. 

 

V skupino učencev iz drugega in tretjega  odstavka tega člena so lahko vključeni tudi učenci, 

katerih  materini jezik je slovenski, če so se pred vključitvijo v osnovno šolo v Republiki 

Sloveniji  izobraževali v tujini. 

 

Vrednost dodatnih ur slovenščine za učence tujce iz prvega,  drugega, tretjega in četrtega 

odstavka tega člena s sklepom določi  minister pristojen za šolstvo. 

 

Če se v osnovno šolo do konca  meseca oktobra tekočega šolskega leta prvič vključi devet ali 

več učencev tujcev, lahko šola  sistemizira delovno mesto strokovnega delavca v skladu z  

naslednjimi merili: 

 

Število učencev Delež delovnega mesta 

9 do 17 0,25 

18 do 26 0,50 

27 do 35 0,75 

36 do 44 1 

                                                                                                                                                     » 

Omenjeni pravilnik velja od 23. septembra 2019, s tem da se  šesti odstavek  43.c člena 

uporablja od  1. septembra 2019. 

 

 

VI.  FINANČNE POSLEDICE 

 

Obravnava  tematike  nima neposrednih  finančnih  učinkov na  občinski proračun. 

 

 

VII. PREDLOGI  SKLEPOV 

 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme naslednje  

 

S K L E P E  

 

I. 

Občinski svet Občine Slovenska  Bistrica se je seznanil  z odzivi  pristojni vladnih  služb   na 

sklepe  Občinskega sveta  sprejete na  4. redni seji. 

 

II. 

 Občinski  svet Občine Slovenska Bistrica  ponovno  daje poziv  Vladi R Slovenije, da 

pripravi spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih in druge njemu podrejene predpise na 

način, da se zagotovi:  

 

- Sistemska ureditev učenja slovenskega jezika pred vstopom v šolo ob pričetku 

šolskega leta in njihova vključitev v redno šolsko delo, ko ti obvladajo slovenski 

jezik. Otroci morajo pred vpisom v redne programe vzgojno-izobraževalnih 



zavodov na intenzivnih tečajih pridobiti zadostno znanje slovenskega jezika, saj je 

to predpogoj za uspešno vključitev v vzgojno izobraževalni proces. 

 

- Ureditev načina opredelitve in višine zadostnih sredstev za preživljanje v 

postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev zaradi združitve družine in 

naknadno preverjanje tega stanja.   

 

- Upravna enota mora preverjati bivalne pogoje tujcev pred izdajo dovoljenja za 

začasno ali stalno prebivanje. Določiti je potrebno normative glede kvadrature 

bivalne površine na število prijavljenih stanovalcev.  

 

- Sistemska ureditev obveznost družbeno koristnega dela  za vse prejemnike  

denarno socialnih pomoči. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                   Irena JEREB                                                                

                                                                                      vodja Oddelka za družbene dejavnosti    
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Priloga: 

 Generalni  sekretariat Vlade  RS – poziv Ministrstvo za notranje zadeve, 

 Ministrstvo za notranje zadeve – pojasnila  pristojnih ministrstev. 
 

 












