
Slovenski jezik na vstopni ravni (A1) 

Usposabljanje in  izpit 

V okviru programa boste pridobili znanje slovenščine 

na  vstopni ravni, ki je ključno za vašo vključitev na trg 

dela v Sloveniji. Izboljšane jezikovne spretnosti vam 

bodo omogočile bolj uspešno prijavo na delovna 

mesta, boljšo komunikacijo v vsakdanjem življenju in 

splošno sodelovanje v družbi. Pridobljeno potrdilo o 

znanju slovenščine na vstopni ravni (A1) je javno 

veljavna listina, ki jo lahko uporabite za uradne in 

osebne namene. 

 

Za državljane iz tretjih držav je pozitivno opravljen 

izpit iz znanja slovenščine obvezen v roku enega 

leta od prijave v evidenco brezposelnih oseb pri 

Zavodu za zaposlovanje. 

 

Kdo se lahko vključi v program: 

Vključite se lahko, če ste prijavljeni v evidenco  

brezposelnih oseb in ste tujec: 

 državljan tretje države: državljani tretjih držav 

ste dolžni pozitivno opraviti Izpit iz znanja 

slovenščine kot drugega in tujega jezika na 

vstopni ravni (A1) v roku enega leta od prijave 

v evidenco brezposelnih oseb. 

 

 državljan EU: za vas opravljanje izpita ni pogoj za 

vodenje v evidenci brezposelnih oseb, vendar 

pridobitev certifikata pomeni, da aktivno iščete 

zaposlitev. 

 

Komu ni potrebno opraviti izpita na vstopni ravni: 

• če imate opravljen izpit iz znanja slovenščine kot 

drugega in tujega jezika na osnovni ali višji ravni (A2 ali več) 

ali 

• ste v Sloveniji pridobili katerokoli stopnjo formalne 

izobrazbe. 

V tem primeru svojemu osebnemu svetovalcu posredujte 

uradno potrdilo o opravljeni obveznosti. 

 

Kaj pridobite z vključitvijo: 

 jezikovne kompetence (branje, pisanje, 

poslušanje in govorjenje v slovenskem jeziku na 

vstopni ravni (A1)), 

 potrdilo o znanju slovenščine na vstopni ravni 

(A1), ki je javno veljavna listina in jo lahko 

uporabite za uradne in osebne namene, 

 boljše možnosti za zaposlitev in boljše 

sodelovanje na delovnem mestu, 

 boljšo usposobljenost za komunikacijo v 

vsakdanjih situacijah in splošno vključevanje v 

družbo. 

Kaj obsega program: 

 USPOSABLJANJE (tečaj): Slovenščina kot 

drugi tuj jezik - vstopna raven (A1). 

Poteka v obsegu 120 - 180 ur.  

 

 IZPIT: Izpit iz znanja slovenščine na vstopni 

ravni (A1). 

Poteka en dan (izjemoma dva dni). Izpit obsega 

preverjanje branja, pisanja, poslušanja in 

govorjenja v slovenskem jeziku.  

 

Program je brezplačen. Zavod za zaposlovanje vam 

omogoča enkratno udeležbo na usposabljanju (tečaju) 

in enkratno opravljanje izpita. Udeležba na usposabljanju 

(tečaju) ni pogoj za pristop k izpitu. Lahko se udeležite le 

izpita. 

 

Če niste zmožni pisnega sporazumevanja in niste 

zaključili vsaj 6 razredov osnovne šole,  lahko 

opravljate le izpit iz govornega sporazumevanja v 

slovenskem jeziku na vstopni ravni (A1). 

 

Kaj vam povrnemo za udeležbo: 

Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno 

za pretekli mesec: 

USPOSABLJANJE (tečaj): 

 Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan 

vaše dejanske udeležbe na usposabljanju, 

znašajo 0,21 EUR za vsak kilometer od kraja 

vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj 

(kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer 

v eno smer). 

 Dodatek za aktivnost  - delno pokritje stroškov 
udeležbe v programu, ki se izplača v višini 1,20 
EUR za vsako uro dejanske prisotnosti v 
programu. 

 

IZPIT: 
 

 Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan 

vaše dejanske udeležbe na izpitu, znašajo 0,16 

EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do 

kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema 

krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). 

 

 

 

 



Kako se vključite v program: 

Oglasite se pri svojem svetovalcu ali svetovalki na uradu za 

delo, kjer ste prijavljeni. Pomagal vam bo pripraviti 

prijavnico, ki se bo posredovala izvajalcem programa. Prav 

tako vas bo obvestil o terminih tečajev in o izpitnih rokih.  

 

Informacije o razpisanih izpitnih rokih (kot tudi vzorčni 

izpit) so objavljeni tudi na spletni strani Centra za 

slovenščino kot drugi in tuji jezik: https://centerslo.si/  

 

Na izpit se je potrebno prijaviti vsaj 10 dni pred izpitom!  

 

Nekateri izvajalci izpita imajo na voljo Središča za 

samostojno učenje (SSU), kjer nudijo svetovanje in 

pripravo na izpit. V SSU vas bo napotil vaš matični 

svetovalec na Zavodu za zaposlovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge možnosti učenja slovenščine preko Zavoda za 

zaposlovanje: 

USPOSABLJANJE (tečaj): Slovenski jezik za tujce, 

stopnje I do III . 

Vsaka stopnja obsega 60 ur.  

Za več informacij o usposabljanju (tečaju) se oglasite pri 

svojem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste 

prijavljeni.  

 

 

Druge možnosti učenja slovenščine:  

Poleg jezikovnih tečajev, v katere se lahko vključite preko 

Zavoda za zaposlovanje, obstajajo tudi drugi tečaji 

slovenskega jezika. 

Preverite na najbližji upravni enoti, če ste upravičeni do 

vključitve v program Začetna integracija priseljencev 

(ZIP) v obsegu do 180 ur, ki je namenjen državljanom tretjih 

držav.  Več informacij o tečaju lahko preberete na spletni 

strani, kjer so navedeni tudi regijski izvajalci programa:  

https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-

druzbo/brezplacni-tecaji-slovenskega-jezika/ 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte svojega svetovalca in se 
pogovorite o možnostih vključitve v tečaj 
slovenskega jezika ter napotitve na izpit iz znanja 
slovenskega jezika. 
 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slovenski jezik na vstopni 

ravni (A1) 

 

Informacije o tečaju slovenskega jezika in o izpitu iz 

znanja slovenskega jezika 
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