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ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je namenjena dija-
kom kot spodbuda za doseganje iz-

-

in umetnosti.
Štipendije se dodelijo vlagateljem vlog, 
ki izkazujejo vsaj en ustrezen izjem-
ni dosežek, dosegajo zahtevan šolski 
uspeh, izpolnjujejo ostale zahtevane 
pogoje in prehajajo na višjo raven izo-
braževanja, na kateri Zoisove štipendi-
je še niso prejemali. Tudi v šolskem letu 
2021/2022 se upoštevajo določila Zako-
na o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), 
ki je začel veljati 24. 10. 2020, vlagatelji 

Zoisova štipendija

pa bodo lahko ob prehodu med ravn-
mi izobraževanja v letošnjem šolskem 
letu uveljavljali izjemni dosežek, ki so 
ga dosegli v šolskem letu 2018/2019 in 
v šolskem letu 2020/2021 (80. člen za-
kona). Upoštevajo se znanstvenorazis-
kovalne naloge ali znanstveni prispev-
ki v strokovni ali znanstveni publikaciji 
ali zborniku, objavljeni v šolskem letu 
2019/2020 in v šolskem letu 2020/2021. 
Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadal-
jnje prejemanje Zoisove štipendije v 
šolskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja 
izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času 
izobraževanja na ravni izobraževanja, 
za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.

Osnovna višina štipendije za dijake je 122,88€ mesečno za šolanje v Sloveniji in 
245,76€ mesečno za šolanje v tujini. Dijaki so lahko upravičeni še do dodatka za 
bivanje v višini 81,92€, če so od kraja šolanja oddaljeni najmanj 25 kilometrov, ter 
do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20€.
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KADROVSKA štipendija

S kadrovskimi štipendijami se dijakom pomaga priti do ustreznega poklica, nji-
hov namen pa je tudi povezovanje mladih in delodajalcev, saj si lahko podjetja z 
dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na 
ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je tudi v tem, 
da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki se lahko s 
kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo preko aplikacije 
Izmenjevalnica, na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA ali prek 
objav delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh itd.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za 
poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim števi-
lom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna po-
dročja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020–2024), ki jo je 
sprejela Vlada Republike Slovenije. Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,40€ 
mesečno, dodeli pa se lahko hkrati z vsemi ostalimi štipendijami, razen s kadrovs-
ko. Razpis je objavljen vsako leto do konca januarja za prihodnje šolsko leto.

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastane-
jo v času šolanja. Namen štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganje 
višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izo-
braževanje. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Repub-
liki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in 
izobraževalni ustanovi. V imenu mladoletnih za štipendijo zaprosijo njihovi starši 
kadarkoli v letu, za nadaljnje prejemanje štipendije pa po novem ni potrebno več 
oddati vloge.

   so državljani Republike Slovenije,

   izpolnjujejo druge splošne pogojeza pridobitev štipendije
(starostni pogoji ter pogoj, da upravičenec ni v delovnem 
razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da 
ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in da ni poslovodna
oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),

   izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na 
družinskega člana.
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DIJAŠKI DOMOVI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako leto v januarju ob-
javi razpis za vpis v dijaške domove. Prijavi se lahko vsakdo, ki ima status dijaka 
oz. status študenta višje strokovne šole. V primeru, da je prijav več kot prostih 
mest, so kandidati izbrani na podlagi meril, ki jih na predlog skupnosti dijaških 
domov določi minister. Izbirni postopek vodi komisija strokovnih delavcev, ki 
jo imenuje ravnatelj. Dijaški domovi lahko, če imajo proste postelje, razpišejo 
dodatne razpise, tudi izven prvotnega razpisnega roka. Vsakdo, ki izpolnjuje 
pogoje razpisa, se lahko prijavi v zgolj en dijaški dom.

Najbolje je, da se dijaki oglasite na informa-
tivnih dnevih dijaških domov, kjer si lahko 
pobliže ogledate prostore in se tako odločite 
za najbolj ustreznega. Vpisi v dijaške domove 
potekajo še pred koncem šolskega leta, zato 
se za bivanje v dijaškem domu odločite kma-
lu po oddaji vloge za sprejem v srednjo šolo.

http://www.ric.si/

POKLICNA MATURA 2022

15. 11. 2021 Rok za oddajo predprijave

29. 3. 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

18. 5. 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih 
razlogov

24. 5. 2022 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
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PISNI IZPITI

28. 5. 2022

30. 5. 2022

4. 6. 2022

7. 6. 2022

9. 6. 2022

13. 6. 2022

Angleščina

Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

Matematika

Nemščina

2. predmet poklicne mature

Slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot tuji in drugi jezik

Opomba: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature
lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. in 11. 6. 2022.

 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

SPLOŠNA MATURA 2022

15. 11. 2021 Rok za oddajo predprijave, rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic 
kandidata s posebnimi potrebami

29. 3. 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi na šoli

14. 4. 2022 Zadnji datum, ki ga ŠMK lahko določi kot rok za oddajo seminarskih 
nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

28. 4. 2022 Rok za spremembo prijave

9.–19. 5. 2022 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

16. 5. 2022 Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

18. 5. 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

19. 5. 2022 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu 
izpita splošne mature

24. 5. 2022 Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli

PISNI IZPITI

4. 5. 2022  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina kot materinščina) –   
  izpitna pola 1, esej
12. 5. 2022  Glasbeni stavek – izpitna pola A
28. 5. 2022  Angleščina
30. 5. 2022  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina kot materinščina) –   
  izpitna pola 2
31. 5. 2022  Filozofija, psihologija, sociologija
1. 6. 2022  Fizika
2. 6. 2022  Geografija
3. 6. 2022  Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija,    
  ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples,   
  zgodovina in teorija gledališča in filma
4. 6. 2022  Matematika
6. 6. 2022  Umetnostna zgodovina
7. 6. 2022  Nemščina, francoščina*
8. 6. 2022  Zgodovina
9. 6. 2022  Ruščina, latinščina, grščina
10. 6. 2022  Kemija
13. 6. 2022  Italijanščina, drugi jeziki na NMO, informatika, francoščina*
14. 6. 2022  Španščina, francoščina*
15. 6. 2021  Biologija

Opomba: v skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lah-
ko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. in 11. junija 2022.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo, rok za vložitev e-ugovora na oceno 

oz. na način izračuna izpitne ocene
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NASVETI ZA PREHOD IZ 
OSNOVNE V SREDNJO 
ŠOLO

Ko prehajaš iz osnovne šole v srednjo šolo je pomembno, da se ne ustrašiš! Na 
začetku je vedno težko, saj se je potrebno prilagoditi na novo okolje, spoznati nove 
sošolce, upoštevati profesorje. A pomembno je, da se že na začetku potrudiš, saj 
bo tako v naslednjih letih veliko lažje. Priporočamo, da se aktivno udeležuješ tudi 
dejavnosti izven pouka, če bodo razmere z virusom Covid-19 to omogočale, saj 
boš tako spoznal svoja močna področja, osebnostno rasel in se neformalno izo-
braževal. Poleg tega pa lahko kot dijak koristiš tudi različne športne in ostale sub-
vencije, za katere obstaja veliko različnih ponudnikov.

LETNIKOM

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport konec januarja ali v 
začetku februarja izda Razpis za vpis 
v dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe. V razpisu so ob-
javljeni dodiplomski programi na 
fakultetah in število razpisanih prostih 
mest za redni in izredni študij. Vpis v 
dodiplomske študijske programe po-
teka v treh rokih.
Sklep o omejitvi vpisa univerza izda 
konec aprila, po prejetih prijavah za 
vpis. O sklepih so vsi kandidati ob-

veščeni pisno. Če študijski program 
nima omejitve, so nanj sprejeti vsi 
kandidati, ki izpolnjujejo osnovne krit-
erije za vpis. V primeru omejitve vpisa 
pa se med kandidati za vpis izbira na 
podlagi dodatnih kriterijev. Kriteriji so 
specifični za vsak študijski program 
in so objavljeni v razpisu. Na podlagi 
kriterijev se za vsakega kandidata iz-
računa število točk, sprejeti pa so tisti z 
najvišjim številom točk glede na število 
prostih mest.

Študentski domovi vsako leto objavijo 
Razpis za sprejem in podaljšanje bi-
vanja študentov v študentskih domov-
ih in pri zasebnikih. Vsebuje informaci-
je o prošnjah za sprejem in podaljšanje 
subvencioniranega bivanja, rokih za 
oddajo prošenj in seznam prilog, ki 
jih je potrebno priložiti k prošnji, oz. 

seznam dokazil, ki jih bo pisarna za 
študentske domove pridobila sama. 
V razpisu so tudi navedeni naslovi, na 
katere je prošnjo potrebno poslati, in 
roki, v katerih bo pisarna za študentske 
domove določila prednostna seznama. 
Najdete ga na njihovi spletni strani.
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VLOGA ODBORA ZA ŠOLSTVO
Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS je 
med drugim namenjen tudi 
pomoči in zagovarjanju pravic 
dijakov. Predstavlja pomemben 
člen za prenos znanja med štu-
denti in dijaki na lokalnih štu-
dentskih klubih po Sloveniji, to 

pa dosegamo z izvajanjem ra-
zličnih projektov, ki poskrbijo za 
povezovanje ter hkrati krepijo 
zavedanje o pomembnosti di-
jaških in študentskih organizacij.

Neformalno pridobivanje znanja in 
kompetenc je v svetu, kjer delodajalci 
od mladih iskalcev zaposlitve pričaku-
jejo vedno več, ena izmed najpomem-
bnejših oblik učenja in pridobivanja 
znanja. Poglabljanje in obnavljanje 
znanja, ki sicer ni ovrednoteno z urad-
nim certifikatom, v današnjih časih 
pridobiva vedno večjo vrednost in je 
bistvenega pomena za poklicno ter 

DOPRINOS ZA DIJAKE

osebnostno rast in razvoj. Tudi pri Zvezi 
ŠKIS s kvalitetnimi izobraževanji skrbi-
mo za razvoj in usposabljanje mladih 
tako na profesionalnem kot tudi na 
osebnem področju. Z organiziranjem 
delavnic, treningov in ostalih oblik ne-
formalnega izobraževanja se trudimo 
za aktivno prihodnost in mladim ponu-
jamo znanja in veščine, ki jim bodo ko-
ristile pri iskanju zaposlitve.

Dijaki, ki so vključeni v dijaške sekcije na 
lokalnih študentskih klubih po Sloveni-
ji, lahko na preprost način pridobijo ve-
liko kompetenc in novih znanj. Do njih 
pridejo z neformalnim izobraževan-
jem in delom na študentskem klubu, 
pri čemer se družijo s študenti in dija-
ki ter širijo svojo mrežo poznanstev in 
prijateljstev. Gre za aktivno preživljan-
je prostega časa, med katerim lahko 

dijaki sodelujejo pri izvedbi dogodkov 
oz. projektov lokalnega študentskega 
kluba, prav tako pa imajo možnost, da 
celoten dogodek organizirajo sami. V 
klubih obstaja ogromno funkcij in pre-
pričani smo, da se za vsakogar najde 
nekaj, kar bi ga veselilo. Mnogokrat se 
zgodi, da je delo v klubu posamezni-
kom tako pisano na kožo, da se odločijo 
celo za študij v tej smeri.

Mesto v dijaški sekciji pa ni rezervirano le za nekatere posameznike. Pridružiš 
se lahko tudi ti ter s svojimi idejami in motivacijo pomagaš narediti še 
kvalitetnejši program, ki ga vsako leto pripravlja in se zanj trudi ogromno 
aktivistov na lokalnih študentskih klubih, med katere spadajo tudi dijaki.
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POMEMBNI DATUMI 

1. 9. 2021   Začetek pouka

25. 10. 2021 – 29. 10. 2021  Jesenske počitnice

27. 12. 2021 – 31. 12. 2021  Novoletne počitnice

14. 1. 2021   Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

21. 2. 2022 – 25. 2. 2022  Zimske počitnice za dijake z območja gorenjske, goriške,  

   notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in   

   zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne   

   Slovenije: Kočevje

28. 2. 2022 – 4. 3. 2022  Zimske počitnice za dijake z območja jugovzhodne  

   Slovenije (razen občine Kočevje), koroške, podravske,  

   pomurske, savinjske in posavske statistične regije

28. 4. 2022 – 29. 4. 2022  Prvomajske počitnice

20. 5. 2022   Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za   

   zaključne letnike

23. 5. 2022   Razdelitev spričeval za zaključne letnike

26. 5. 2022   Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v

   poklicnem izobraževanju za zaključne letnike

23. 6. 2022   Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

24. 6. 2022   Zaključek pouka za ostale letnike in razdelitev spričeval

27. 6. 2022 – 31. 8. 2022  Poletne počitnice

Odbor za šolstvo: solstvo@skis-zveza.si

Odbor za izobraževanje: izobrazevanje@skis-zveza.si

Odbor za socialo in zdravstvo: sociala@skis-zveza.si
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