
NASVETI ZA
PREHOD IZ OSNOVNE 
V SREDNJO ŠOLO

Ko prehajate iz osnovne šole v 
srednjo šolo, je prvo pravilo: ne 
ustrašite se! Na začetku je vedno 
težko, saj se je potrebno prilagoditi, 
spoznati nove sošolce, upoštevati 
profesorje. A pomembno je, da se 
že na začetku potrudiš in tako ti bo 
v naslednjih letih veliko lažje. Pred-
lagamo ti, da se aktivno udeležuješ 
obštudijskih dejavnosti, saj boš tako 
osebnostno rasel ter se nefor-
malno izobraževal. Poleg tega pa 
lahko kot dijak koristiš tudi različne 
športne in ostale subvencije, za ka-
tere obstaja veliko različnih ponud-
nikov. Z vstopom v srednjo šolo pa 
se ne pričenja le naporno učenje, a 
tudi veliko dijaških zabav!

INFORMACIJE, 
NAMENJENE
 ZADNJIM/ČETRTIM 
LETNIKOM

Vpis na fakulteto

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport konec 
januarja ali v začetku februarja izda 
Razpis za vpis v dodiplomske in eno-
vite magistrske študijske programe. 
V razpisu so objavljeni dodiplomski 
programi na fakultetah in število 

ŠTIPENDIJE 

Zoisova štipendija

Zoisove štipendije so namenjene dija-
kom, ki dosegajo izjemne učne dosežke 
in posebne dosežke na področju ra-
ziskovanja, razvojne dejavnosti in 
umetnosti. Javni poziv za nadaljnje 
prejemanje Zoisove štipendije po Za-
konu za štipendiranje za vsako šolsko 
oziroma študijsko leto je objavljen na 
spletnih straneh Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije vsako leto v 
juniju.

Osnovna višina štipendije za dijake je 
120 € za šolanje v Sloveniji in 240 € 
za šolanje v tujini. Dijaki so lahko upra-
vičeni tudi do dveh dodatkov: dodatek 
za bivanje v višini 80 €, če je od kraja 
šolanja oddaljen najmanj 25 km in za 
najemnino plačuje najmanj 65 € v kraju, 
kjer se šola, in dodatek za štipendiste s 
posebnimi potrebami v višini 50 € (in-
validnost, telesna okvara).

Rok za oddajo nove vloge za dijake v 
letu 2016 je 7. 9. 2016!

Kadrovska štipendija

S kadrovskimi štipendijami se dijakom 
pomaga priti do ustreznega poklica ozi-
roma izobrazbe, kar omogoča njihovo 
večjo zaposljivost. Namen kadrovskih 
štipendij je tudi, da si delodajalec na 
dolgi rok zagotovi izobražen kader, ki 
ga z denarnimi sredstvi in obljubljeno 
zaposlitvijo po končanem šolanju do-
datno motivira pri šolanju. 

Deficitarna štipendija

Namen štipendij za deficitarne poklice 
je spodbujanje mladih za izobraževanje 
za poklice, pri katerih je zaznati razkor-
ak med ponudbo in povpraševanjem 
na trgu delovne sile. Štipendija za defi-
citarne poklice znaša 100 € mesečno in 
se lahko dodeli istočasno z vsemi šti-
pendijami (državno ali Zoisovo), razen s 
kadrovsko štipendijo. Razpis pa je obja-
vljen vsako leto januarja za prihodnje  
šolsko leto.

Državna štipendija

Namen državne štipendije je spod
bujanje izobraževanja in doseganja 
višje izobrazbene ravni upravičencev 
ter vzpostavl janje enakih možno

-

sti za izobraževanje. Hkrati je njen 

POKLICNA MATURA 2016/2017
Spomladanski izpitni rok 2017
28. 3. 2017        Rok za prijavo k poklicni maturi.
17. 5. 2017         Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz 
                             opravičljivih  razlogov.
23. 5. 2017        Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature.

PISNI IZPITI

namen v odgovornosti upravičencev 
za izobraževanje, skrajšanju dobe izo-
braževanja in izboljšanju zaposljivosti. 
Je dopolnilni prejemek, namenjen kritju 
stroškov, ki nastanejo med izobraževal-
nim procesom. V imenu mladoletnih 
dijakov za štipendijo zaprosijo njihovi 
starši kadarkoli v letu. 

Do državne štipendije so 
upravičeni dijaki in študenti, ki:

• so državljani Republike Slovenije
• izpolnjujejo druge splošne pogoje 

za pridobitev štipendije (starostni 
pogoj 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.

DIJAŠKI DOMOVI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport vsako leto v januarju objavi razpis 
za vpis v dijaške domove. Prijavi se lah-
ko vsakdo, ki ima status dijaka oziroma 
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 lah-
ko razpišejo dodatne razpise, če imajo 
proste postelje tudi izven prvotnega 
razpisnega roka. Vsakdo, ki izpolnjuje 
pogoje razpisa, se lahko prijavi v samo 
en dijaški dom.

Priporočamo, da se dijaki oglasijo na 
informativnih dnevih dijaških domov, 
kjer si lahko pobliže ogledajo dijaške 
domove in se tako odločijo za najbolj 
ustreznega. Vpisi v dijaške domove pa 
potekajo še pred koncem šolskega leta, 
zato se za bivanje v dijaškem domu od- 
ločite kmalu po oddaji vloge za sprejem
v srednjo šolo. 

razpisanih prostih mest za redni in 
izredni študij. Vpis v dodiplomske 
študijske programe poteka 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 
kriterije 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 kan-
didata izračuna število točk, sprejeti 
pa so tisti z najvišjim številom točk 
glede na število prostih mest.

Vpis v študentske domove

Študentski domovi vsako leto obja-
vijo Razpis za sprejem in podaljšan-
je bivanja študentov v študentskih 
domovih in pri zasebnikih. Vsebuje 
informacije o prošnjah za sprejem 
in podaljšanje subvencioniranega bi-
vanja, rokih za oddajo prošenj in sez-
nam prilog, ki jih je potrebno priložiti 
k prošnji oz. seznam dokazil, ki jih 
bo pisarna za študentske domove 
pridobila sama. V razpisu so tudi na-
vedeni naslovi, na katere je prošnjo 
potrebno poslati, in roki, v katerih 
bo pisarna za študentske domove 
določila prednostna seznama. Naj-
dete ga na njihovi spletni strani.

KOLEDARČEK ZA MATURO

27. 5. 2017 Angleščina 

29. 5. 2017 Slovenščina (italijanščina ali madžarščina)

3. 6. 2017 Matematika

5. 6. 2017 Nemščina

7. 6. 2017 2. predmet poklicne mature

10. 6. 2017 Slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot tuji in drugi jezik

4. 5. 2017 Slovenščina (italijanščina ali madžarščina) – izpitna pola 1, esej

27. 5. 2017 Angleščina

29. 5. 2017 Slovenščina (italijanščina ali madžarščina) – izpitna pola 2

30. 5. 2017 Filozofija, psihologija in sociologija

31. 5. 2017 Kemija

1. 6. 2017 Umetnostna zgodovina, ekonomija, likovna teorija, glasba, sodobni ples, me-
hanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, informatika, materiali 
ter teorija in zgodovina drame in gledališče

2. 6. 2017 Biologija

3. 6. 2017 Matematika

5. 6. 2017 Nemščina

6. 6. 2017 Geografija

7. 6. 2017 Ruščina, latinščina, grščina

8. 6. 2017 Zgodovina

9. 6. 2017 Fizika

10. 6. 2017 Italijanščina, drugi jeziki na NMO

12. 6. 2017 Španščina, italijanščina, francoščina, drugi jeziki na NMO

USTNI IZPITI IN 4. PREDMET: OD 14. 6 DO 22. 6 2017
Opomba: Šola lahko izjemoma organizira ustne izpite 
3. 6. , 10. 6. in 27. 5. 2017.

5. 7. 2017            Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi.
8. 7. 2017             Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu  v izpitno dokumentacijo.

SPLOŠNA MATURA 2016/2017
Spomladanski izpitni rok 2017
15. 11. 2016          Rok za oddajo predprijave.
18. 4. 2017          Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil
                              za praktični del izpita na šoli.
27. 4. 2017          Rok za spremembo prijave.
15. 5. 2017          Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita.
17. 5. 2017           Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov.
23. 5. 2017         Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo.
8. – 18. 5. 2017    Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu.
11. 5. 2017           Glasbeni stavek – Izpitna pola A.

PISNI IZPITI

USTNI IZPITI: OD 14. 6. DO VKLJUČNO 22. 6. 2017
Opomba: Šola lahko izjemoma organizira ustne izpite 
3. 6. , 10. 6. in 27. 5. 2017.

10. 7. 2017              Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.
13. 7. 2017              Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.
14.7. – 27.7.2017    Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

JESENSKE
 

IZPITNE
 

ROKE
 

NAJDEŠ
 

NA:
http://www.ric.si/
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Rok za podaljšanje oziroma sprejem 
v študentski dom v letu 2016/2017 
je 16. avgust 2016.



Za več informacij nam lahko pišete na:

Odbor za dijake: dijaki@skis-zveza.si
Odbor za izobraževanje: izobrazevanje@skis-zveza.si
Odbor za socialo in zdravstvo: sociala@skis-zveza.si

POČITNICE IN PRAZNIKIPREDSTAVITEV 
ODBORA ZA DIJAKE

Odbor za dijake je, tako kot Dijaška 
organizacija Slovenije in ostale di-
jaške skupnosti, namenjen pomoči in 
zagovarjanju pravic dijakov. Odborni-
ki smo ključni člen med študenti 
in dijaki v študentskih klubih, zato 
skrbimo za tesno vez med njimi. To 
dosegamo s pomočjo projektov, ki 
z druženjem poskrbijo za povezo-
vanje in obenem krepijo zavedanje o 
pomembnosti dijaških in študentskih 
organizacij. 

Za vse dijake, ki si poleg študentov 
želijo izpopolniti svoje znanje in prido- 
biti kompetence z delom v študent-
ski organizaciji, odbor za dijake orga- 

Dijaško akademijo.nizira                                 Letos prvič  
pa so dijake dijaških sekcij združili na-
Dnevu dijakov, kjer so se dijaki med
seboj pomerili v igrah brez meja.  

NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE

Neformalno pridobivanje znanja in 
kompetenc je v svetu, kjer deloda-
jalci od mladih iskalcev zaposlitve 
pričakujejo vedno več, ena izmed 
najpomembnejših oblik učenja in 
pridobivanja znanja. Poglabljanje in 
obnavljanje znanja, ki sicer ni ovred-
noteno z uradnim certifikatom, v da-
našnjih časih pridobiva vedno večjo 
vrednost in je bistvenega pomena 
za poklicno ter osebnostno rast in 
razvoj. Tudi pri Zvezi ŠKIS s kvalitet-
nimi izobraževanji skrbimo za raz-
voj in usposabljanje mladih tako na 
profesionalnem kot na osebnem 
področju. Z organiziranjem delavnic, 
treningov in ostalih oblik neformal-
nega izobraževanja se trudimo za 
aktiven jutri in mladim ponujamo 
znanja in veščine, ki jim bodo koristila 
pri iskanju prve zaposlitve.

DOPRINOS ZA DIJAKE

Dijaki, ki so vključeni v dijaške sekcije, 
lahko na preprost način pridobijo veliko 
kompetenc in novih znanj. Do njih pa 
pridejo z neformalnim izobraževan-
jem ter delom v klubu, pri čemer se 
družijo s študenti in dijaki ter širijo 
svojo mrežo poznanstev in prijatel-
jstev. Gre za aktivno preživljanje 
prostega časa, med katerim lahko 
dijaki sodelujejo pri izvedbi dogodkov 
oziroma projektov študentskega 
kluba, prav tako pa imajo možnost, 
da celoten dogodek organizirajo 
sami. V klubih obstaja ogromno 
funkcij in prepričani smo, da se za 
vsakogar najde nekaj, kar ga bo ve-
selilo. Mnogokrat se zgodi, da je delo 
v klubu posameznikom tako pisano 
na kožo, da se odločijo za študij v tej 
smeri. 

Seveda pa mesto v dijaški sekciji ni 
rezervirano le za nekatere posa-
meznike. Pridružiš se lahko tudi ti 
in s svojimi idejami ter motivacijo 
pomagaš narediti še kvalitetnejši 
program, ki ga vsako leto pripravlja 
in se zanj trudi ogromno aktivistov 
študentskega kluba, med katere 
spadajo tudi dijaki. 

Za več informacij se pozanimaj 
v študentskem klubu v svojem 
kraju ali pa nam piši na Zvezo 
ŠKIS, kjer ti bomo z veseljem 
pomagali.

1. 9. 2016 Začetek pouka.

31. 10. 2016 – 4. 11. 2016 Jesenske počitnice, dan reformacije, dan spomina na mrtve.

25. 12. 2016 – 1. 1. 2017 Božič, dan samostojnosti in enotnosti, novoletne počitnice, novo 
leto.

13. 1. 2017 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja.

8. 2. 2017 Prešernov dan, kulturni praznik.

20. 2. 2017 – 24. 2. 2017 Zimske počitnice za del jugovzhodne Slovenije (razen obči-
ne Kočevje), koroško, podravsko, pomursko, savinjsko in spod- 
nje posavsko statistično regijo.

27. 2. 2017 – 3. 3. 2017 Zimske počitnice za gorenjsko, goriško, notranjsko-kraško,
obalno-kraško, osrednjeslovensko in zasavsko regijo ter Kočevje.

17. 4. 2017 Velikonočni ponedeljek.

27. 4. 2017 – 2. 5. 2017 Dan upora proti okupatorju, prvomajske počitnice, praznik dela.

19. 5. 2017  Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike.

22. 5. 2017 Zaključek pouka za zaključne letnike in razdelitev spričeval.

1. 6. 2017 Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izo-
braževanju za zaključne letnike.

22. 6. 2017 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike.

23. 6. 2017 Zaključek pouka za ostale letnike in razdelitev spričeval.

25. 6. 2017 Dan državnosti.

26. 6. 2017 – 31. 8 Poletne počitnice.
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