PRIJAVNICA ZA SPREJEM V DIJAŠKI DOM
V dijaški dom …………………………………………v šol. letu …………oz. od dne ..…………..….

1. Osebno ime kandidata/ke: ………………………………………………………...............................
2. Rojstni podatki (dan, mesec, leto rojstva; kraj, občina in država rojstva):
..………………………………………………………….………………………….…………………..
3. Spol M Ž

4. EMŠO: ………………………. 5. Državljanstvo: ..…………………………….

6. Ulica (naselje) in hišna številka prebivališča …..………..…..……………………………………….
poštna številka in kraj ………………….….. občina …………………………. država …….……….
7. Kontaktni podatki (telefonska št. in/ali elektronski naslov: ………….…..….………………………..
8. Ime in naslov šole v času bivanja v dijaškem domu: ………………………………………………….
izobraževalni (študijski) program ………..……………………..…................ letnik ………….……
9. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
a. Osebno ime: ……….………………………………………………………………………….…….....
b. Naslov bivališča: …………………………………………………………………………….…….…..
c. Kontaktni podatki (telefonska št. in/ali elektronski naslov): …..…………….………………………..
a. Osebno ime ……….…………...………………………………………………………………………
b. Naslov bivališča: ……....…………………………………………………………………….…….…..
c. Kontaktni podatki (telefonska št. in/ali elektronski naslov): ………………………………….…..…..
Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:

Podpis kandidata/ke:
……………………………………….

…..…………………

………...……………..

V …………………………….., dne ……………..………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potrdilo o prejemu prijavnice
Kandidat/ka………………….……………………………… je oddal/a prijavnico dne ………………..
Žig in podpis pristojne osebe DD

PRILOGA:
PRENOS PRIJAVNICE V DIJAŠKI DOM:………………………………………………………….
Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika

Podpis kandidata/ke
……………………………………….

………………………………………..

V …………………………….., dne ……………..………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potrdilo o prejemu prijavnice in priloge o prenosu
Kandidat/ka………………….……………………………… je oddal/a prijavnico dne ………………..
Žig in podpis pristojne osebe DD
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 1 2 3 4 5
6 7 8 9).
Na začetku v ustrezen prostor vpišite ime in naslov dijaškega doma, v katerega se prijavljate. Vpišite
tudi šolsko leto prijave. Če se prijavljate za bivanje med tekočim šolskim oziroma študijskim letom
vpišite datum želenega vstopa v dijaški dom.
1. Vpišite polno in pravilno osebno ime (ime in priimek) in ne skrajšanih ali ljubkovalnih imen.
2. Vpišite dan, mesec in leto rojstva ter kraj, občino in državo rojstva.
3. Obkrožite ustrezno začetnico spola.
4. Vpišite svojo enotno matično številko občana (EMŠO).
5. Vpišite državljanstvo s celo besedo.
6. Vpišite podatke o prebivališču in sicer naslov stalnega ali začasnega prebivališča, na katerega želite
prejemati obvestila. Vpišite ime ulice ali naselja in hišno številko (npr. Prešernova 7 ali Gornje Dovje
4); poštno številko, ime kraja, na katerega se poštna številka nanaša; občino in državo. Državo vpišite
le v primeru, če v Sloveniji nimate začasnega ali stalnega prebivališča. Vpišite sedanje ime občine, v
kateri je kraj vašega rojstva. Če ste rojeni v Sloveniji, države rojstva ni potrebno pisati.
7. Vpišite kontaktne telefonske številke in / ali elektronski naslov.
8. Vpišite ime in naslov šole, v katero se prijavljate k vpisu oz. katero boste (predvidoma) obiskovali v
prihodnjem šolskem oz. študijskem letu. Če se prijavljate za bivanje v dijaškem domu med tekočim
šolskim oziroma študijskim letom, navedite podatke o šoli, izobraževalnem oziroma študijskem
programu in letniku v tekočem šolskem oz. študijskem letu.
9. Vpišite osebne podatke staršev oz. zakonitega zastopnika: osebno ime, naslov bivališča ter druge
kontaktne podatke, kamor želijo prejemati informacije oz. obvestila. Te točke ni potrebno izpolniti
polnoletnim kandidatom/kam.
Izpolnjeno prijavnico podpišejo kandidat/ka, eden ali oba starša oziroma zakoniti zastopnik
kandidata/ke.
Ob prejemu prijavnice dijaški dom izda kandidatu/ki potrdilo o prejemu prijavnice tako, da obrazec
odreže, kot je označeno, izpolni predvidene podatke in to potrdilo izroči kandidatu/ki oziroma mu/ji ga
pošlje po pošti na navedeni naslov.
Če želi dijak prijavnico prenesti v drug dijaški dom, jo v prvem domu dvigne in vloži v drugem domu
ter izpolni prilogo o prenosu. Drugi dijaški dom mu izda potrdilo o prejemu, vloženi prijavnici pa
priloži prilogo o prenosu.

OPOZORILO: V skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 30/18)
kandidatu/ki ni potrebno predložiti potrdila o vpisu v šolo, saj ta podatek dijaški dom sam
pridobi neposredno od šole, ki jo je kandidat/ka navedel/a na prijavnici. Če kandidat/ka ni
sprejet/a oziroma se ni vpisal/a v šolo, ki jo je navedel/a v prijavnici, mora v treh dneh po
prejemu sklepa o sprejemu v šolo sporočiti dijaškemu domu, v katero šolo se je vpisal/a oz. jo
namerava obiskovati v času bivanja v dijaškem domu.

