
Izobraževanje v Sloveniji

2.  obdobje 
(otroci od 3. leta do vstopa v

osnovno šolo, po navadi 6. leta)

Poteka marca ali februarja.
O rokih za vpis in vlogi za vpis vprašajte
v vrtcu, v katerega želite vpisati otroka. 
Pri izpolnjevanju vloge za vpis vam lahko
pomagajo tudi v vrtcu.

Vrtec je brezplačen za otroke staršev z
najnižjimi mesečnimi  dohodki (do 191,40 eur
na osebo). Plačilo je odvisno od povprečnega
mesečnega dohodka na osebo. Če niste davčni
zavezanci v Sloveniji, plačate polno ceno vrtca.

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Je brezplačno in obvezno za otroke od 6. do
15. leta. Po navadi traja 9 let.

V 1. razred vpišete otroka, ki bo v
koledarskem letu, v katerem bo začel
obiskovati šolo, star 6 let.
Vpis poteka februarja.
Pri vpisu vam lahko pomagajo v osnovni šoli.

Učbenike si otroci lahko izposodijo brezplačno.

Brezplačno malico imajo otroci in mladi iz družin,
v katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji.
Brezplačno kosilo pa, če ta dohodek ne presega
36 % neto povprečne plače v Sloveniji.

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA - VRTEC
Poteka v 2 starostnih obdobjih:

1. obdobje 
(otroci od 11. meseca do 3. leta)

VPIS V VRTEC 

Poteka v 3 triadah:

1. triada (1., 2. in 3. razred),
otroci od 6. do 9. leta

2. triada (4., 5. in 6. razred),
otroci od 9. do 12. leta

3. triada (7., 8. in 9. razred),
mladi od 12. do 15. leta

VPIS V OSNOVNO ŠOLO 

Je brezplačno za dijake, ki se šolajo redno.

Deli se na:

Splošno
(gimnazije)

Poklicno in
tehniško

Traja 4 leta.
Konča se z
maturo.

Programi po
zahtevnosti:
nižje poklicno
izobraževanje (2 leti),
srednje poklicno
izobraževanje (3 leta),
srednje tehniško in
strokovno izobraževanje
(4 leta),
poklicno tehniško
izobraževanje (2 leti),
poklicni tečaj (1 leto).

Matura je preverjanje
znanja za vpis v
visokošolsko
izobraževanje. 
Tudi tisti, ki opravijo
maturitetni tečaj   
 ( traja1 leto), lahko
opravljajo maturo.

Cilj: priprava na
visokošolsko
izobraževanje.

Cilj: usposabljanje za
opravljanje poklica
ali nadaljnje
izobraževanje.

Možnosti prehajanja med programi so narisane tukaj.

VPIS V SREDNJO ŠOLO 

Januarja izide razpis za vpis v srednje šole.
Na srednjih šolah pripravljajo tudi
informativne dneve, na katerih se šole
predstavijo.
Prijavo je na želeno srednjo šolo treba oddati
do roka v marcu ali aprilu. Če ima šola več
prijav kot prostih mest, lahko omeji vpis.
Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni
službi v otrokovi osnovni šoli, v želeni srednji
šoli ali pa na spletni strani eUprave.
Seznam srednjih šol v Sloveniji najdete
tukaj.

Dijaki, ki se šolajo redno, lahko prejemajo
štipendije. Več o njih izveste v šoli, na spletni
strani eUprave ali pa na centru za socialno delo.

Ponekod lahko dijaki med šolanjem živijo v
dijaških domovih. Seznam domov je tukaj.

Brezplačno malico imajo mladi iz družin, v
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji.
Brezplačno kosilo pa, če ta dohodek ne presega
36 % neto povprečne plače v Sloveniji.

VISOKOŠOLSKO IN 
VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Je brezplačno za študente, ki se šolajo redno.

Študenti lahko prejemajo štipendije in bivajo v
študentskih domovih.

Deli se na:
VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (2 leti)
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (3 stopnje):

1. stopnja: univerzitetni in visokošolski
programi (3 leta),
2. stopnja: magistrski programi (2 leti),
3. stopnja: doktorski programi (3 leta).

Možnosti prehajanja med programi so narisane tukaj.

Slovenci brez slovenskega državljanstva,
državljani članic Evropske unije, kandidati, ki
nimajo slovenskega državljanstva in so sami ali
vsaj 1 od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti
Republike Slovenije za davčne namene, se lahko
vpišejo in izobražujejo pod enakimi pogoji
kot državljani Slovenije.

Januarja izide razpis za vpis. Ustanove se
predstavijo tudi na informativnih dnevih.
Če je več prijav kot prostih mest, je vpis omejen.
Informacije o razpisanih prostih mestih in
pogojih lahko dobite na spletnih straneh
Višješolske prijavne službe  in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

VPIS V VISOKOŠOLSKO IN VIŠJE
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/
http://www.eurydice.si/publikacije/Sistem-vzgoje-in-izobra%C5%BEevanja-v-Republiki-Sloveniji_2017-18.pdf
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-srednjo-solo.html
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije.html
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/stipendije.html
https://www.gov.si/teme/subvencionirano-bivanje-studentov-visokosolskega-studija/
https://www.gov.si/teme/subvencionirano-bivanje-studentov-visokosolskega-studija/
http://www.eurydice.si/publikacije/Sistem-vzgoje-in-izobra%C5%BEevanja-v-Republiki-Sloveniji_2017-18.pdf
http://vps.vss-ce.com/VPS/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/visjesolsko-strokovno-izobrazevanje/

