
GORENJSKA

1
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za 

strojništvo, Dijaški dom
 www.scsl.si

2
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, 

Dijaški dom (Bled)
https://www.sgtsr.si/

3 Dijaški in študentski dom Kranj http://www.dsd-kranj.si/

GORIŠKA

4
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola, 

Dijaški dom
http://bts.scng.si/

https://www.ddajdovscina.si/

 https://www.ss-venopilon.si/

6 Dijaški dom Nova Gorica http://ddng.si/

7 Škofijska gimnazija Vipava, Dijaški dom https://www.sgv.si/

8 CŠOD, Dijaški dom Tolmin https://www.csod.si/dom/soca

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Dijaški dom5

SPLETNI NASLOV DIJAŠKEGA DOMA



9 Dijaški in študentski dom Novo mesto www.dijaskidom.org

10
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, 

Dijaški in študentski dom
http://dom.grm-nm.si/

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

https://informativnidnevi.sgls.si/

https://sgls.si

OBALNO-KRAŠKA

12 Srednja šola Izola, Dijaški dom http://www.srednjasolaizola.si/

13
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Dijaški 

dom
www.geps.si

14 Dijaški in študentski dom Koper http://www.ddkoper.si/

OSREDNJESLOVENSKA

11
Srednja gozdarska in lesarska šola  Postojna, 

Dijaški dom



15 Dijaški dom Poljane https://www.dijaskidom-poljane.si/

16 Dijaški dom Vič http://www.dd-vic.si/

17 Dijaški dom Bežigrad Ljubljana http://www.ddb.si/

18 Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana https://www.dic.si/

19 Gimnazija Šiška, Dijaški dom www.gimnazija-siska.si

20 Dijaški dom Tabor Ljubljana https://ddt.si/

21 Zavod Sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/vpis/

22
Zavod Sv. Frančiška Saleškega, Dijaški dom 

Janeza Boska
https://djb.zelimlje.si/



PODRAVSKA

23 Dijaški dom Drava Maribor www.dddrava.si

24
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola 

in dijaški dom
https://prometna.net/dijaski-dom/

25 Dijaški dom Lizike Jančar Maribor http://www.ddlizika.si

26
Tehniški šolski center Maribor, Srednja šola, 

Dijaški dom
https://www.tscmb.si/dijaski-dom/

27 Dijaški dom Ptuj www.ddptuj.si

28
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo 

Ruše, Dijaški dom
www.gimnazija-ruse.si

29
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom A. 

M. Slomška
https://www.z-ams.si/index.php/sl/domov-dijaski

POMURSKA



30 Biotehniška šola Rakičan, Dijaški dom www.solarakican.si

31
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, 

Dijaški dom
http://ssgtr.si



SAVINJSKA

32 Šolski center Rogaška Slatina, Dijaški dom https://scrs.si/predstavitev-dijaskega-doma/

33 Šolski center Velenje, Dijaški dom https://dsd.scv.si/dijaski-in-studentski-dom/

34
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 

Dijaški dom

http://www.dijaski-dom.si/aktualno/stran-za-

prikaz/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2606&cHash=1bc30507f571527c0d58cd5502c15bd4

35
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in 

strokovna šola, Dijaški dom
https://sc-s.si/joomla/ 



Spletni informativni dnevi: petek, 11. 2. 2022 ob 12.00,  sobota, 12. 2. 2022 ob 10.00          Povezava bo objavljena na spletni strani

petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00 (oba termina v živo preko videokonference); sobota, 12. 2. 2022 ob 9.00 (v živo preko videokonference)

Zoom srečanje v petek ob 11h in 17h ter v soboto ob 11h, povezava bo objavljena 10. februarja na domači strani

Informativna dneva bosta potekala preko videokonferenčne povezave Zoom, ki bo objavljena na naši spletni strani. V petek, 11. februarja 2022 ob 11.00 in ob 17.00 ter v soboto, 

12. februarja 2022 ob 11.00. Možen je individualni ogled dijaškega doma po predhodni najavi, ob izpolnjevanju pogoja PCT, v mesecu marcu.

Petek, 11. 2. 2022, ob 11.00 uri  in ob 16.00 uri in sobota, 12. 2. 2022, ob 11.00 uri - glavna predstavitev  DD N. Gorica v videokonferenčnem okolju -interaktivno (online). 

Predstavitev dijaškega doma bo potekala preko videokonferenčne povezave v petek, 11. 2. 20222  ob 10.00 in ob 16.00 ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 10.00. Povezava bo objavljena 

na spletni strani https://www.sgv.si.

Predstavitev dijaškega doma bo potekalo skupaj z Gimnazijo Tolmin 11.2. in 12.2.2022. 

Petek 11.2. 2022, ob 9.00 in 15.00 ter sobota 12. 2. 2022, ob 9.00. Predstavitve programov (gimnazija, predšolska vzgoja, dijaški dom) v živo preko povezav, ki bodo objavljene na 

naši spletni strani. 

DODATNE INFORMACIJE



Napovedi in povezave na Zoom predstavitve bodo objavljene na spletni strani Dijaškega in študentskega doma Novo mesto, www.dijaski dom.org, v rubriki INFO DAN.

Predstavitev dijaškega doma in možnost pogovora s strokovnimi delavci bo potekala na daljavo (preko videokonferenčne povezave) v petek, 11. 2. 2022  ob 11.00 in ob 17.00 ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 11.00. Povezava bo objavljena na spletni strani Dijaškega in študentskega doma: https://dom.grm-nm.si/ 

Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave: - v petek, 11. 2. 2022, ob 10.30 uri, - v petek, 11. 2. 2022, ob 16.30 uri, - v soboto, 12. 2. 2022, ob 10.30 uri. 

Povezava do videokonference bo objavljena na spletni strani šole.

V petek 11. 2. ob 10.30 in ob 16.30 in v soboto 12. 2. ob 10.30 , videokonferenčno srečanje in predstavitev dijaškega doma. Povezava bo objavljena na spletni strani šole.

Video predstavitev: 11.2.2022 v dopoldanskem in popoldanskem času; 12.2.2022 v dopoldanskem času. Ura predstavitve bo objavljena na spletni strani DŠD Koper.

Srečanje DD SGLŠ Postojna z učenci osnovnih šol in njihovimi starši bo potekalo preko videokonferenčne povezave 11. 2. 2022 ob 11.00, 17.00 in 19.00 ter 12. 2. 2022 ob 11.00.  

Povezava bo dosegljiva na https://informativnidnevi.sgls.si/.



Na spletni strani dijaškega doma Poljane je ikona INFORMATIVNI DAN, kjer so zbrane vse pomembne informacije in povezave ter termini videokonferenc. Dobrodošli!

Info dnevi preko spletne aplikacije ZOOM (po sobah bo možen razgovor z vzgojitelji in dijaki):   petek, 11.2.2022, od 11h do 14h in od 16h do 17h,  sobota 12.2.2022, od 11h do 

13h. Povezave do virtualnih srečanj bodo objavljene na spletni strani zavoda in socialnih omrežjih (FB in IG).

Info dnevi preko spletne aplikacije ZOOM: petek, 11. 2. 2022 ob 11ih in 17ih preko Zooma, 12. 2. 2022 ob 11ih preko Zooma  Več na: https://www.facebook.com/ddbljubljana

Informativni dan bo potekal na daljavo, v petek, 11. februarja 2022 in sicer ob 11. uri, 13. uri in 16. uri. V soboto, 12. februarja 2022 bo informativni dan potekal ob 10. uri ter ob 

12. uri.

Napovedi in povezave na Zoom predstavitve bodo objavljene na spletni strani Gimnazije Šiška, www.gimnazija-siska.si, v rubriki ZADNJE NOVICE.

Pogovor z dijaki in vzgojitelji »v živo« preko Zoom-a: četrtek, 10. 2. 2022 ob 17.00,petek, 11. 2. 2022 ob 12.00 in 17.00 ter soboto, 12. 2. 2022 ob 12.00. Povezave do virtualnih 

srečanj bodo objavljene na spletni strani, FB in IG.

Informativni dan na daljavo. Petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri. Sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Srečanje bo potekalo preko Zooma, po sobah bo možen pogovor z dijaki in vzgojitelji. 

Torek, 1. februarja, pogovorna oddaja Teden paket na YouTube kanalu Zavoda sv. Stanislava.

11. februar ob 9.uri in ob 15.uri virtualna predstavitev dijaškega doma. 12. februar ob 9. uri virtualna predstavitev dijaškega doma.



Na spletni strani Dijaškega doma Drava Maribor je ikona INFORMATIVNI DAN 2022, kjer bodo objavljeni termini virtualnih srečanja ter povezava do njih. Povezave do virtualnih 

informativni dni bodo objavljene tudi na FB in IG doma. Lepo vabljeni!

11. 2. ob 11.00 in 14.00 uri - srečanje v živo preko video konference. 12. 2. ob 10.00 uri - srečanje v živo preko video konference. Povezava bo objavljena na spletni strani dijaškega 

doma.

Predstavitev in pogovor z dijaki novinci ter njihovimi starši v živo. V petek, 11.2.2022 (vsako polno uro) med 9.00 in 18.00 in v soboto, 12.2.2022 (vsako polno uro) med 9.00 in 

13.00. Povezava bo objavljena na naši spletni strani. Kontakt za individualne informacije je Bojana Peruš Marušič, telefon 031 328 827. 

V petek 11. 2. 2022 v živo ob 9.00 inh ob 17.00, v soboto 12. 2. 2022 v živo ob 9.00. Povezava bo objavljena na spletni strani https://www.tscmb.si/ , spremljajte tudi zapise na naši spletni strani. 

Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave v Zoom okolju: 

- v petek, 11. 2. 2022, ob 12. in 13. uri; 

- v petek, 11. 2. 2022, ob 17. in 18. uri; 

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 11. in 12. uri. 

Povezava do videokonference bo objavljena na spletni strani doma.

Dogodke na informativnih dneh, tudi povezave na e-predstavitve, objavljamo na naši spletni strani www.gimnazija-ruse.si . Vabljeni.

Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave v Zoom okolju: 

- v petek, 11. 2. 2022, ob 10., 12. in 16. uri. 

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 11. in 12. uri. 

Povezava do videokonference bo objavljena na spletni strani doma (https://arnes-si.zoom.us/j/97865931094?pwd=SmQ2K0pvNGJUVlE2NnVSRFhnaXh5dz09).



Informativni dan bo potekal preko videokonferenčne povezave: 

- v petek, 11. 2. 2022, ob 10. in 16. uri; 

- v soboto, 12. 2. 2022, ob 10 uri. 

Povezava bo objavljena na spletni strani.

Spletni informativni dan: petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri ter sobota, 12. 2. 2022 ob 9. uri. Povezava bo dostopna na spletni strani. Ogled dijaškega doma je mogoč tudi 

individualno katerikoli dan v tednu. Najava obiska je na tel. 041 605 161. Izpolnjevati je potrebno pogoj PCT



Predstavitev bo potekala preko videokonferenčne povezave, v sklopu predstavitve optičnih in steklarskih programov, ter športne gimnazije v 

-petek, 11. 2. 2022, ob 9.00, 15.00 in 18.00 ter v 

-soboto, 12. 2. 2022 ob 9.00. 

Povezave do videokonferenčnih dogodkov bodo objavljene na šolski spletni strani: https://scrs.si/, pod zavihkom vpis --> informativni dan: https://scrs.si/informativni-dan/

Informacije glede Dijaškega doma Velenje lahko prejmete preko maila ziga.mrak@scv.si in irena.podverzen@scv.si Na voljo vam bomo v času informativnih dni v petek, 11. 2., od 

14. do 20. ure.

Videokonferenčni informativni dan v živo bomo izvedli v petek, 11. 2., ob 12. uri. Povezavo do dogodka bomo objavljene na spletni strani: www.dijaski-dom.si

Spremljajte našo šolsko spletno stran, kjer bodo 11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 uri ter 12. 2. 2022 ob 9.00 uri objavljene povezave do virtualnih predstavitev vseh naših programov. 

Na voljo vam bomo za vsa morebitna vprašanja, ki se bodo porajala.  Vljudno vabljeni na naše virtualne informativne dneve!
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