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Urad za razvoj in kakovost izobraževanja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 



Omrežje Eurydice 

- od leta 1980 

- povezuje 42 nacionalnih enot s centralno enoto v Bruslju (EACEA) iz 38 
držav, vključenih v Erasmus+ program (28 držav EU članic, Albanija, Bosna in 
Hercegovina, Severna Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Črna gora, Norveška, 
Srbija, Švica  in Turčija). 

- Nacionalna enota Eurydice Slovenija – MIZŠ, Urad za razvoj in kakovost 
izobraževanja 

 



Pomembni podatki o 
predšolski  

vzgoji in varstvu  

v Evropi  

2019 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5816a817-b72a-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-102611557


Poglavja in vsebina poročila  
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Vrste institucij za VV predšolskih otrok  

v Evropi, 2018/19 

1a) Ločeni instituciji za mlajše in starejše otroke 2a)  Enovita (ena) institucija 
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Institucija za varstvo 
otrok 

Izobraževalna 
institucija 
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 Izobraževalna in varstvena enovita institucija 
 

1b) Ločeni instituciji s predšolsko skupino 2b) Enovita institucija s predšolsko skupino 
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Institucija za varstvo 
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Izobraževalna 
institucija 

Pred-
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Izobraževalna in varstvena enovita 
institucija 

Pred-
šolska 
skupina 

 

 



Struktura in upravljanje, 2018/19    

 

 

  

 
A. Ločeni instituciji (2 starostni 
obdobji) 

 B. Enovita institucija 

 A+B. Mešano 

 

En organ, pristojen za celotno 
obdobje VV predšolskih otrok 
(izobraževanje) 
 

 
En organ, pristojen za celotno 
obdobje VV predšolskih otrok 
(druga področja politik) 

 
 

 



Brezplačna in zagotovljena  
VV predšolskih otrok, 2018/19 - dostop 

1–2 leti  2–4 leta  Zadnje leto VV: 4/5/6  

   
 

 

Plačljivo 
 

Brezplačno 
 

Zagotovljeno mesto 

 



Osebje z najmanj visokošolsko izobrazbo  

prve stopnje (ISCED 6), 2018/19 

 

 
 

  

 

Za celotno obdobje  
VV predšolskih otrok  

 
Samo za 3-letnike in starejše 

 

Ni predpisano za nobeno  
starostno skupino 

  

  

 

  



Ravnatelji – izobrazba in dodatna usposobljenost – za 

otroke mlajše od 3 let, 2018/19 

Druga stopnja (ISCED 7) 

Prva stopnja (ISCED 6) 

Manj kot prva stopnja (ISCED 3–5) 

Ni predpisano 

Posebni program za ravnatelje 

Minimalen obseg izkušenj  

v VV ali izobraževanju 

Nobena od obeh kategorij 



Druga stopnja (ISCED 7) 

Prva stopnja (ISCED 6) 

Manj kot prva stopnja (ISCED 3–5) 

Ni predpisano 

Posebni program za ravnatelje 

Minimalen obseg izkušenj  

v VV ali izobraževanju 

Nobena od obeh kategorij 

 

Ravnatelji – izobrazba in dodatna usposobljenost -  
za otroke starejše od treh let, 2018/19 



Pedagoške smernice,  

sprejete na najvišji ravni, 2018/19 

Različni organi upravljanja, pristojni 

za  otroke mlajše in starejše od 3 let 
En organ upravljanja, pristojen za celotno 

obdobje VV predšolskih otrok 

Različne 

smernice 

za mlajše 

in starejše 

od 3 let  Ni smernic za mlajše od 3 let  Enotne smernice za celotno obdobje VV 



Področja razvoja in učenja, 2018/19 

Mlajši od 3 let   Stari 3 leta in več 

 

 

 

Zgodnje učenje tujega jezika 

Digitalno zavedanje 

Bralna pismenost 

Učenje učenja 

Številske predstave in logično sklepanje 

Državljanske in demokratične kompetence 

Zdravstvena vzgoja 

Sodelovanje 

Razumevanje sveta 

Jezikovne in komunikacijske spretnosti 

Umetnosti in razvijanje ustvarjalnosti 

Telesni razvoj in gibanje 

Čustveni, osebni in socialni razvoj 
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Opazovanje: splošna navedba

Stalno opazovanje  z rednim pisnim
povzetkom

Redna kratka opazovanja s podrobnim
beleženjem

Opazovanje s kontrolnim seznamom

Listovnik otrokovih (umetniških) izdelkov ali
druge oblike narativnega preverjanja

Standardizirane smernice/testiranje,
institucionalna/lokalna avtonomija pri…

Otrokovo samoocenjevanje

Ni smernic

Samo 1. st. obdobje

1. in 2. st. obdobje

Samo 2. st. obdobje

Vir: Slika D5,  KD on ECEC 2019, Eurydice 

Spremljanje otrokovega napredka, 
2018/19 



vrtec - šola 

Fotografiji arhiv Eurydice Slovenija : Nada Žgank  in Domen Pal 



Pogoji vpisa v prvo leto osnovnošolskega 

izobraževanja, 2018/19 

Samo starost brez možnega odloga 

Samo starost z možnostjo odloga 

Starost in zrelost/pripravljenost na šolo 



Ukrepi za lažji prehod otrok v šolo, ki se izvajajo 
na ravni institucije, 2018/19 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Vzpostavljeno sodelovanje med predšolskim in
šolskim osebjem

Prenos informacij o otrokovem razvoju v šolo

Vrtec in šola izvajata skupni VIZ projekt

Uradni obiski šole

Organizacija roditeljskih sestankov o vlogi staršev
pri prehodu v šolo

Ni posebnih ukrepov le splošno o prehodu

Ni ukrepov za prehod

Vseh 5 posebnih ukrepov imajo: Bolgarija, Estonija, Portugalska, Švica in Norveška. 

Vir: Slika D10,  KD on ECEC 2019, Eurydice 



Vrste jezikovne pomoči v VV predšolskih otrok, 

2018/19 
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Logopedska/druga jezikovna ali
govorna

Za razvijanje jezikovnih  spretnosti v
učnem jeziku

Ni dodatne jezikovne podpore

Samo 1. st. obdobje

1. in 2. st. obdobje

Samo 2. st. obdobje

Vir: Slika D11,  KD on ECEC 2019, Eurydice 



a) Za otroke, mlajše od 3 let b) Za otroke, stare 3  leta in več 

  

 

 
Strukturna in 
procesna kakovost  

Samo strukturna  
kakovost     

Odgovornost izvajalcev 
VV predšolskih otrok  

 
Ni zunanje 
evalvacije 
 

 Ni podatkov 

 

Glavni vidiki zunanje evalvacije v institucijah 

VV predšolskih otrok, 2018/19 



Okvir za notranjo evalvacijo,  

opredeljen na najvišji ravni, 2018/19  

a) Za otroke, mlajše od 3 let b) Za otroke, stare 3  leta in več 

  

 

 Ohlapen okvir  Zmeren okvir  Močan okvir  
Ni okvira, opredeljenega 
na najvišji ravni  Ni podatkov 

 



Vključenost staršev in otrok  

v evalvacijo institucij, 2018/19 

 

 
 

  

 Starši in otroci  

 Samo starši  

  

 Niso vključeni. 

 Vprašalniki za starše 

 

 

 



Varstvo na domu, 2018/19 
 Varuhi 

Pedagoške smernice 



  

Največje število otrok (mlajši od treh let) na 
varuha  

 



Nacionalna enota Eurydice Slovenija 
 

Spletna stran: www.eurydice.si 

 

 

• Prevodi /terminologija (na SIO) 

• Zbirka zakonodaje (na SIO) 

• Publikacije o slovenski VIZ  

• Konference 

• Video o slovenski VIZ 

• Spletna stran  - novice o VIZ  

– naročite se  

• Družabna omrežja 
: 

http://www.eurydice.si/
http://www.eurydice.si/


Predšolska vzgoja v Sloveniji 
 
 

Videofilm v angleškem jeziku 
 

Fotografije arhiv Eurydice Slovenija : Urban Štebljaj 

https://www.youtube.com/watch?v=tWWbmyK2pAU
https://www.youtube.com/watch?v=tWWbmyK2pAU
https://www.youtube.com/watch?v=tWWbmyK2pAU
https://www.youtube.com/watch?v=tWWbmyK2pAU
https://www.youtube.com/watch?v=tWWbmyK2pAU

