Na podlagi 5. odstavka 4. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/2018)
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER – CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper Capodistria, davčna številka SI69749426, matična številka 5050995000, transakcijski račun SI56 011006030630392 (odprt pri Banki Slovenije), ki ga zastopa ravnatelj Martin Ponikvar (v nadaljnjem besedilu DŠD
Koper)

in DIJAK-DIJAKINJA
Priimek in ime

EMŠO:
E-pošta:

Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega
prebivališča

Tel.št.:

Poštna št., občina
Šola:
Program/smer:

Letnik
šolanja:

(v nadaljnjem besedilu dijak/dijakinja)
ter STARŠ DIJAKA OZIROMA ZAKONITI ZASTOPNIK DIJAKA
Priimek in ime

EMŠO:
Davčna št.:

Datum, kraj rojstva
Naslov stalnega
prebivališča
Poštna št., občina

Tel. št.:

Naslov za pošiljanje položnice za oskrbnino:
Banka in številka trajnika za oskrbnino:
(v nadaljnjem besedilu starš ali zakoniti zastopniki)

sklenejo naslednjo

NASTANITVENO POGODBO
ZA DIJAKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
1. točka
Stranki ugotavljata, da je dijak sprejet v DŠD Koper za čas šolanja, da je vpisan v ustrezno šolo, da je sestavni del
te pogodbe podpisana izjava poroka o subsidiarni obveznosti poroka do oskrbnine in drugih stroškov bivanja, da
je cena oskrbnine sprejeta v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in da je sestavni del te pogodbe
seznam opreme in stvari v sobi.
2. točka
Dijak je nameščen v sobo, ki jo določi vzgojitelj. Dijak, ki želi biti sam nastanjen v sobi doplača strošek, skladno z
veljavnim cenikom. Dijaka se razporedi v vzgojno skupino in se mu dodeli matični vzgojitelj. Vselitev v sobo je
možna dan pred začetkom pouka ali naslednji dan, po predhodnem dogovoru.
Če se dijak ne nastani v DŠD Koper po dogovoru iz neutemeljenih razlogov in se zaradi tega pogodba razdre, je
dijak dolžan poravnati stroške, ki so nastali do vselitve v DŠD Koper.
3. točka
Višino oskrbnine določi dom v skladu s predpisi in znaša za šolsko leto 2019/2020 220,00 €. Dijaki prinašajo in
koristijo svoj toaletni papir. Višina oskrbnine se med šolskim letom lahko zviša, v kolikor pride do zvišanja
izhodiščne cene v skladu 11. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih.
V okviru oskrbnine se dijakom v času trajanja pouka v šolskem letu, stroški povezani s prehrano (režijo) in stroški
nastanitve zaračunavajo za cel mesec, ne glede na dejansko prisotnost v dijaškem domu. Dijaški dom zmanjša
stroške zaradi daljše odsotnosti, če je tako določeno s cenikom.
Za bivanje med vikendi dijak doplača 5,25 € na noč, za neposredno škodo 1,00 € na mesec in 10 € za vpisnino in
drugo dokumentacijo ter ključe in magnetno kartico (enkraten strošek, ob pričetku šolskega leta oziroma vpisu).
Izgubo ključa, magnetne kartice ali čipa za prehrano se zaračuna pri oskrbnini skladno z veljavnim cenikom. Starš
oziroma zakoniti zastopnik se obvezuje, da bo plačeval stroške bivanja do 20. v mesecu za tekoči mesec oz. do
dneva, navedenega na položnici.

V kolikor stroški niso poravnani pravočasno ima DŠD Koper pravico zaračunati zamudne obresti in stroške
opomina. Po 30. dneh lahko DŠD Koper vloži predlog za izterjavo neplačanega zneska pri pristojnem sodišču in
na podlagi sklepa vzgojiteljskega zbora izseli (pogojno ali za stalno) dijaka iz doma.
4. točka
Starš oziroma zakoniti zastopnik se zavezuje, da bo tvorno sodelovali v vzgojno-izobraževalnem delu dijaškega
doma, tako bodo vsaj enkrat (razen uvodnega sprejema v DŠD Koper) v šolskem letu in takrat ko bo posebej
vabljen, prišel v dom na razgovor o dijaku.
5. točka
DŠD Koper dijaku zagotavlja: nastanitev in prehrano, izvajanje vzgojne dejavnosti s pedagoškim nadzorom in z
organizacijo pomoči pri učenju ter možnostjo preživljanja prostega časa. DŠD Koper se zavezuje, da bo sproti
seznanjal stranke s pravili, in sicer po telefonu, na roditeljskih sestankih, svetih staršev in svetih zavoda. DŠD
Koper se zavezuje, da bo varoval osebne podatke in zagotavljal osebno integriteto dijaka oz. staršev oz.
zakonitega zastopnika pri izvajanju svojih pristojnosti.
6. točka
Dijak ima pravico, da se seznani s hišnim redom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na bivanje v domu. Dijak se
zaveže, da bo upošteval hišni red in druga pravila ter da bo odgovarjal (finančno in vzgojno) za vsako škodo, ki jo
povzroči iz malomarnosti ali namenoma.
7. točka
Starš oz. zakonit zastopnik s podpisom te pogodbe soglaša:
- da strokovni delavci spremljajo uspeh dijaka v šoli in drugo problematiko,
- da vzgojitelj obvešča šolo v zvezi z izostankom od pouka, da lahko opravi vpogled v podatke šolske
dokumentacije in da zastopa starše na roditeljskih sestankih v šoli,
- da vzgojitelj opravi pregled sobe in osebnih stvari dijaka, da ga lahko napoti na testiranje za psihoaktivne
snovi in da ga lahko napoti k zdravniku, če utemeljeno sumi, da je dijak pod vplivom psihoaktivnih snovi
oz. bolan,
- da DŠD Koper lahko pridobiva in obdeluje osebne podatke, ki so nujni za zagotavljanje zdravstvenega
varstva dijaka, in da strokovni delavci lahko zastopajo in predstavljajo interese dijaka oz. staršev pri
obravnavi vzgojno-izobraževalne problematike dijaka.
- da je dijak sprejet pogojno za mesec dni in se mu, v kolikor ne krši hišnega reda in poravna oskrbnino v
roku, pogodba o bivanju podaljša za naslednji mesec dni,
- da se po dveh neplačanih oskrbninah sproži postopek izvršbe in sprejeme sklep o izselitvi dijaka iz doma.
8. točka
Ta pogodba je sklenjena za čas bivanja dijaka v domu. Če želi dijak izstopiti iz doma pred zaključkom šolskega
leta, je odpovedni rok 30 dni in začne teči z dnem, ko DŠD Koper prejeme pisno vlogo za predčasni izstop. DŠD
Koper izda potrdilo (izjava) o izstopu šele takrat, ko dijak poravna vse obveznosti do doma. Izjava o izstopu
pomeni tudi prekinitev pogodbe o bivanju v domu kot tudi prenehanje vseh finančnih obveznosti, razen stroška
(sorazmernega deleža) neposredne škode, ki presega višino zneska vplačanega na osnovi 3. točke. Ta škoda se
obravnava ob zaključku pouka za tekoče šolsko leto.
9. točka
Vzgojitelji imajo pravico, na osnovi 2. točke te pogodbe, da zaradi predčasnega izpisa večjega števila dijakov iz
doma, dijake, ki v domu ostanejo, na novo razporedijo v sobe. Dijakom, ki se pred koncem pouka (24. 6. 2020)
izselijo iz doma, dom ne zagotavlja ponovne namestitve za tekoče šolsko leto.
10. točka
Morebitne spore iz pogodbe stranke rešujejo sporazumno. Če se ne morejo sporazumeti, se reševanje sporov
prenese na pristojno krajevno sodišče.
11. točka
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih in začne veljati z dnem podpisa obeh strank. Vsaka pogodbena
stranka prejme po en izvod pogodbe.
Številka: 22-80/2019-1
Podpisnik
Dijak
Starš ali zakoniti zastopnik
Ravnatelj DŠD Koper

Ime in priimek

v.d. Vladimir Mikac

Podpis

Kraj, datum podpisa

Koper,

