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Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list 

RS, štev. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) Dijaški in študentski dom Kranj objavlja 

DODATNI RAZPIS 

za sprejem študentov visokošolskega študija v Dijaški in študentski dom Kranj za študijsko 

leto 2015/2016 

Dijaški in študentski dom Kranj razpisuje 50 ležišč za sprejem študentov. 

Vsebina razpisa 

I.  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja 

II. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila) 

III. Obveščanje študentov 

IV. Naslov pisarne za študentske domove 

V. Kontakt za tehnično pomoč 

I. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ŠTUDENTI ZA SUBVENCIONIRANJE 

BIVANJA 

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

-so državljani Republike Slovenije, 

-imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij ali 

kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, 

-niso v delovnem razmerju, samozaposleni oziroma samostojni podjetniki, 

-povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače 

na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, 

-imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, 

-niso izključeni iz študentskega doma. 

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija 

oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 

km ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah. 

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v 

skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali 

študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali 

študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke. 

II. PROŠNJA ZA SPREJEM, ROK ZA ODDAJO IN DOKAZILA 

1. Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih in v študijskem 

letu 2015/2016 niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo 

in kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo za bivanje v javnih ali zasebnih 

študentskih domovih oziroma pri zasebnikih, ter kandidati, ki so v študijskem letu 2014/2015 

pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je v navedenem študijskem letu še niso 

koristili. Prav tako vložijo prošnjo za sprejem kandidati, ki jim je med študijskim letom 2014/2015 

prenehala veljati nastanitvena pogodba zaradi diplomiranja. 
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Prošnjo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki niso v roku in na način, določen z Razpisom za sprejem 

in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih za študijsko leto 

2015/2016,vložili prošnje za sprejem ali prošnje za podaljšanje bivanja na navedenem razpisu (14. 8. 

2015 oziroma v času odločanja Pisarne za študentske domove glede navedenega razpisa niso 

izpolnjevali splošnih pogojev za subvencionirano bivanje, navedenih v I. točki tega razpisa (12. člen 

Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov – na spletni strani: 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3854 . 

2. Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja študent odda preko elektronske vloge na 

spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ in sicer za: 

-1. odpiranje vlog od 4. 12. 2015 do 8. 1. 2016 ter 

-2. odpiranje vlog od 5. 2. 2016 do 2. 3. 2016 

Rok za oddajo prošnje je 8. 1. 2016, oziroma 2. 3. 2016. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo 

ter samo za eno odpiranje. Če se študent prijavlja: 

1)s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prošnjo v 

eVŠ odda do 8. 1. 2016, oziroma 2. 3. 2016. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati 

pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, 

ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko 

prošnje). 

2)brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 

prošnje poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po 

pošti ali osebno oddati do 8. 1. 2016, oziroma 2. 3. 2016 pristojni pisarni za študentske domove v 

posameznem visokošolskem središču – oddani obrazec mora biti identičen zadnjemu oddanemu 

obrazcu v eVŠ, sicer se vloga šteje za nepopolno. Če prošnja ne bo vložena elektronsko v eVŠ in tudi 

priporočeno po pošti ali osebno v pristojni pisarni, bo vložena le delno in tako ne bo nepopolna, 

temveč bo zavržena (kandidati ne bodo pozvani na njeno dopolnitev). 

Kot pravočasna se upošteva prošnja, ki je oddana na način in v roku, določena s tem razpisom, in 

sicer pod 1) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do vključno 8. 1. 

2016, oziroma 2. 3. 2016 in 2) prošnja, ki je bila izpolnjena v eVŠ, poslana v eVŠ, natisnjena v istem 

besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana ali 

osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do vključno 8. 1. 2016, oziroma 2. 3. 2016. 

3. Prošnji za sprejem je treba priložiti: 

Dokazila za preverjanje splošnih pogojev in izpolnjevanja meril za subvencionirano bivanje  

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji: 

-soglasje družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike 

Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2014 ali 

dokazila o dohodkih študenta in družinskih članov, ki v prošnji niso podpisali tega soglasja, 

-dokazila o dohodkih družinskih članov, ki niso zavezanci za napoved za odmero dohodnine in so v 

letu 2014 prejemali dohodke in osebne prejemke: dohodek iz kmetijstva, dohodek iz opravljanja 

dejavnosti, pokojnine in nadomestila (tudi pokojnine iz tujine), preživnine in rejnine, 

-dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto 

znesku v letu 2014, 

-otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom, 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3854
http://portal.evs.gov.si/bivanje/
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-potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati, 

-dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini. (Za študij v Sloveniji, pisarna za 

študentske domove pridobi podatek po uradni dolžnosti.); 

-samo pri prošnji za sprejem med študijskim letom: dokazila pristojnih organov (center za socialno 

delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem 

položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske 

dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, 

nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov). 

 

Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji: 

-dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta, 

-potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo oziroma žrtev naravnih 

nesreč. 

Pisarna za študentske domove bo za postopek sama pridobila: 

-podatek iz Centralnega registra prebivalstva o tem, ali je študent državljan Republike Slovenije in 

naslov njegovega stalnega prebivališča, 

-podatke o uspehu pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega 

letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole, 

-podatek iz eVŠ Evidence študentov in diplomantov o statusu študenta za študijsko leto 

2015/2016, 

-podatke o dosedanjem študijskem uspehu za študente, vpisane v drugi ali višji letnik in podiplomske 

študente, če so predhodno izobrazbo pridobili v Sloveniji, na zadnji dan roka za oddajo prošnje, 

-podatek o oddaljenosti stalnega prebivališča študenta od kraja študija, 

-podatek iz gospodinjske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve o številu članov 

študentove družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; pri obdelavi podatkov se upoštevajo podatki 

pridobljeni na dan poizvedbe v evidenci gospodinjstev, 

-potrdilo visokošolskega zavoda, da se program izrednega študija, na katerega je študent vpisan, 

izvaja najmanj tri dni v tednu, 

-podatek iz evidence o zavarovanih osebah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 

preverbo o tem, da študent ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik, 

-podatek iz evidenc Davčne uprave Republike Slovenije o materialnem položaju članov študentove 

družine v letu 2014 iz odločbe o odmeri dohodnine družinskih članov za leto 2014 (samo za 

družinske člane, ki bodo s podpisom na prošnji dovolili pridobiti podatke iz uradnih evidenc oziroma 

bo študent zanje, v primeru prošnje oddane z elektronskim podpisom, priložil njihove podpisane 

skenirane izjave), 

-podatke iz evidence brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje o 

nezaposlenih starših oziroma skrbnikih, 

-podatke o študentih, izključenih iz študentskega doma. 

Cenzus je 2.310,38 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2014 (pri izračunu bruto 

mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih 

članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek 

študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2014 (2.477,03 EUR)). Za družinske 

člane se upoštevajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in družinski člani, ki 

uveljavljajo študenta kot vzdrževanega družinskega člana po Zakonu o dohodnini, tudi če niso 

registrirani v skupnem gospodinjstvu. Pridobljeni dohodki in osebni prejemki v tuji valuti se 

preračunajo v eure po tečaju, veljavnem na dan 31. 12. 2014, ki ga objavlja Banka Slovenije. V 
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primeru zakonske zveze študenta ali v primeru, ko ima študent otroka, se upošteva dohodek članov 

gospodinjstva, kjer ima študent stalno prebivališče. 

III. OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV 

Pisarna za študentske domove bo do 9. 2. 2016 oziroma 2. 4. 2016 na svoji spletni strani 

http://studenti.dsd-kranj.si/ objavila prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena 

Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika. 

Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena 

navedenega pravilnika, bo Pisarna za študentske domove uvrstila na prednostno listo naknadno. 

IV. NASLOV PISARNE ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 

Dijaški in študentski dom Kranj Študentska pisarna 

Kidričeva cesta 53 

4000 Kranj 

tel.: 042010 430 

e-naslov dsd.kranj@guest.arnes.si, mirjana.kleindienst@guest.arnes.si  

spletna stran: http://studenti.dsd-kranj.si/ 

V. KONTAKT ZA TEHNIČNO POMOČ ŠTUDENTOM 

Tehnična pomoč: 

-za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim 

podpisovanjem: podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel. 01 47 88 590 (ob 

delavnikih med 8.00 in 22.00 uro), 

-za ostala vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: podpora eVŠ, e,-naslov: evs- 

prijava.mizs@gov.si, tel. 01 47 84 659 (ob delavnikih med 9.00 in 15.00 uro). 
 

 

http://studenti.dsd-kranj.si/
http://studenti.dsd-kranj.si/
mailto:dsd.kranj@guest.arnes.si
mailto:dsd.kranj@guest.arnes.si
http://studenti.dsd-kranj.si/
mailto:podpora-ca@gov.si
mailto:podpora-ca@gov.si
mailto:podpora-ca@gov.si
mailto:evs-prijava.mizs@gov.si
mailto:evs-prijava.mizs@gov.si
mailto:evs-prijava.mizs@gov.si

