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ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO 

KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA  UČENCEV IN DIJAKOV IN 

ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLV DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO 

LETO 2021/2022 
       

 

 

 
1.  Posredovanje predlogov obsega vpisa        dijaški domovi do 16. 11. 2020 

 

2.  Sprejem sklepa o razmestitvi in soglasja k obsegu 

vpisa v dijaške domove 

minister, pristojen 

za izobraževanje 

 

do 19. 1. 2021 

 

3.  Objava razpisa za vpis v dijaške domove  MIZŠ do 22. 1. 2021 

4.  Informativni dnevi v dijaških domovih dijaški domovi 

 

12. in 13. 2. 2021 

5.  Prijavljanje  kandidatov za vpis v dijaški dom 

 

kandidati do 2. 4. 2021 

6.  Vnos podatkov o stanju prijav za vpis  

na dan 2. 4. 2021  

 

dijaški domovi do 8. 4. 2021 

  do 14. ure 

7.  Javna objava številčnega stanja prijav (Internet) 

 

MIZŠ 9. 4. 2021 

8.  Morebitni prenosi prijav kandidatov za vpis v 

dijaški dom in prva prijava za kandidate, ki bi 

zaradi prenosa prijave v srednji šoli želeli bivati v 

dijaškem domu 

prijavljeni 

kandidati 

 

do 22. 4. 2021 

9.  Vnos podatkov o stanju prijav za vpis  

na dan 22. 4. 2021 

 

dijaški domovi do 23. 4. 2021 

10.  Posredovanje sklepov svetov dijaških domov o 

morebitnih omejitvah vpisa ali predlogov 

sprememb obsega razpisanih mest 

 

dijaški domovi do 7. 5. 2021 

11.  Soglasja k sklepom svetov dijaških domov o 

omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih 

mest  

 

minister, pristojen 

za izobraževanje 

 

do 20. 5. 2021 

12.  Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah 

vpisa  

 

dijaški domovi, 

MIZŠ (Internet) 

do 27. 5. 2021 

13.  *Vpis in prinašanje dokumentov učencev in dijakov 

v dijaške domove domove brez omejitve vpisa, ki 

so se vpisali v srednje šole brez omejitve vpisa in 

informativni razgovori za ostale kandidate, ki se 

bodo vpisali kasneje 

 

kandidati in 

dijaški domovi 

brez omejitve 

vpisa 

med 16. in 21. 6. 

2021 

 

14.  Informativni razgovori učencev in dijakov v 

dijaških domovih z omejitvijo vpisa  

kandidati in 

dijaški domovi z 

med 16. in 21. 6. 

2021 



 

 

omejitvijo vpisa  

15.  Vpis in prinašanje dokumentov: 

  

a) učencev in dijakov v dijaške domove brez 

omejitve vpisa, ki so se vpisali v srednje šole z 

omejitvijo vpisa v 2. krogu vpisnega postopka in 

  

b) prijavljanje in vpis učencev in dijakov v dijaške 

domove brez omejitve vpisa, ki se prvotno v ta dom 

niso prijavili, pa bi želeli tu bivati, ker so se v 2. 

krogu izbirnega postopka v SŠ vpisali na drugo SŠ  

 

kandidati in 

dijaški domovi 

brez omejitve 

vpisa 

30. 6. 2021 

 

16.  Javna objava števila prostih mest v dijaških 

domovih  na dan 30. 6. 2021  (Internet) 

 

MIZŠ 2. 7. 2021 

17.  *Izvedba izbirnega postopka, obveščanje 

kandidatov o sprejemu, *vpis in prinašanje 

dokumentov sprejetih kandidatov  

 

dijaški domovi z 

omejitvijo vpisa 

 

od 1. 7. 2021 do 

9. 7. 2021  

18.  *Prenos prijav, vpis in prinašanje dokumentov 

neizbranih kandidatov v dijaškem domu z 

omejitvijo vpisa v dijaške domove, ki imajo še 

prosta mesta 

 

dijaški domovi 

brez omejitve 

vpisa in kandidati 

 

od 1. 7. 2021 do 

9. 7. 2021  

 

19.  *Prenos prijav, vpis in prinašanje dokumentov 

kandidatov, ki se niso prijavili za vpis v dijaški dom 

v roku iz 5. točke, v dijaške domove, ki imajo še 

prosta mesta 

 

dijaški domovi in 

kandidati 

 

od 12. 7. 2021 do 

31. 8. 2021  

 

20.  Posredovanje sklepov svetov dijaških domov o 

morebitnih  predlogih za povečanje obsega 

razpisanih mest zaradi naknadne sprostitve prej 

zasedenih mest 

 

dijaški domovi do 30. 9. 2021 

21.  Soglasja k sklepom svetov dijaških domov o 

predlogih za povečanje obsega razpisanih mest 

zaradi naknadne sprostitve prej zasedenih mest 

 

minister, pristojen 

za izobraževanje 

do 15. 10. 2021 

22.  *Vpis študentov višjih strokovnih šol dijaški domovi in 

kandidati 

od 16. 6. 2021 do 

zasedbe prostih 

mest  

 

23.  Vnos podatkov o dijakih, sprejetih v dijaške 

domove na dan 30. 9. 2021 

dijaški domovi datum bo 

posredovan z 

okrožnico 

 
*K točkam 13., 17., 18. in 19. in 22., dijaški domovi sami določijo in objavijo datume izvedbe vpisa, ki pa morajo biti 

izvedeni v okviru datumov, navedenih v preglednici      
   

 

 

                       Nataša Kranjc 

            v.d. Generalna direktorica 

 Direktorata za srednje in višje šolstvo                

                       ter izobraževanje odraslih 


