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Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21,82/21 in 86/21) v zvezi z izvrševanjem sedmega 
odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21) in 2. 
člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 71/21), ministrica za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

S K L E P
o določitvi prednostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih tekmovanj

v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024

1. člen

S tem sklepom se določajo prednostna področja v osnovnošolskem, srednješolskem in 
višješolskem izobraževanju pri sofinanciranju šolskih interesnih tekmovanj za šolska leta 
2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 (v nadaljevanju: prednostna področja).

Interesna tekmovanja, ki jih sofinancira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), so lahko s področja:

a) znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti 
oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: 
slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, 
matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, 
filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje ali

b) kulture, kulturne in naravne dediščine, umetnosti, trajnostnega razvoja oziroma 
vseživljenjskega učenja, poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti s področja 
deficitarnih poklicev).  



2. člen
      

Prednostna področja se določijo za osnovnošolsko, srednješolsko in višješolsko izobraževanje, 
in sicer:

OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

SREDNJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

glasba glasba glasba
balet balet balet
likovna umetnost italijanščina gradbeništvo
italijanščina madžarščina
madžarščina španščina
španščina francoščina
francoščina ruščina
ruščina nemščina
nemščina latinščina
latinščina aranžerstvo in cvetličarstvo

lesarstvo
naravoslovje
gradbeništvo

3. člen
       (veljavnost)

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. Z dnem podpisa preneha veljati sklep o določitvi 
prednostnih področij pri sofinanciranju šolskih interesnih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 
2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/1 z dne 19.7.2021.

prof. dr. Simona Kustec
MINISTRICA

Sklep prejmejo:
- Urad za razvoj in kakovost  izobraževanja,
- zbirka dokumentarnega gradiva.
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