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DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER – CASA DELLO STUDENTE, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, 

ID za DDV: SI 69749426, matična številka: 5050995000, ki ga zastopa ravnatelj Martin Ponikvar; 

v nadaljevanju: DŠD Koper 

 

in  

 

Ime in priimek študenta  

 

EMŠO: 

Davčna št.:  

Naslov stalnega bivališča  

Elektronska pošta  

Poštna številka in kraj  

 

Telefon GSM 

  

Ime in priimek poroka    

Naslov stalnega bivališča 

poroka 

   

v nadaljevanju: študent ¹ 
 

 skleneta 

P O G O D B O št. 28-10/2017 

O NASTANITVI ŠTUDENTOV MED POLETNIMI POČITNICAMI 
 

1. točka 

 

DŠD Koper bo nudil študentu nastanitev v času bivanja:  

- JULIJ: od _____ do _____ 2017;  

- AVGUST: od _____ do _____ 2017;  

- SEPTEMBER: od _____ do _____ 2017,  

po pogojih, ki jih ima v skladu s Pravili bivanja in hišnim redom za študente DŠD Koper. 

 

2. točka 

 

Cena subvencionirane namestitve študenta v enoposteljni sobi znaša 140 EUR, v dvoposteljni 

sobi 115 EUR, triposteljni sobi 100 EUR na mesec. Študentom brez subvencije se na 

subvencionirane cene doda še 19.50 EUR. 

 

3. točka 

 

Nočitev se študentu zaračunava od dneva vselitve do dneva, ko se v skladu s Pravilnikom o 

bivanju in hišnim redom za študente v DŠD Koper, izseli iz doma. Nočitev se obračunava 

akontacijsko od prvega do zadnjega dne predvidene prisotnosti v tekočem mesecu. 

 

4. točka 

 

Študent se obvezuje, da bo plačeval mesečno stanarino za tekoči mesec do dneva 

zapadlosti na podračun UJP OE Koper št. SI56 01100-6030630392. Vsak dan po poteku dneva 

zapadlosti se pri naslednji nočitvi zaračuna zakonsko določene zamudne obresti. V primeru, 

da stanovalec ne bo izpolnil obveznosti iz 4. in 5. točke te pogodbe kljub pisnemu opominu, 

bo izgubil pravico do bivanja v domu. 

 

5. točka 

 

Stanovalec bo pazljivo in odgovorno ravnal z domskim inventarjem. Poravnal materialno 

škodo, dokumentirano z zapisnikom o škodnem dogodku. Nameščanje kuhinjskih aparatov 

(kuhalniki) je zaradi požarne varnosti strogo prepovedano. Nameščanje drugih aparatov pa 

je dovoljeno samo po posebnem pisnem soglasju med študentom in zavodom. 
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6. točka 

 

V času poletnih počitnic dom opravlja turistično dejavnost. Dom daje določene prostore v 

najem, v katere študent ne sme vstopiti, razen po posebnem dogovoru. Uporaba prostorov 

za prireditve in druga srečanja je možna samo na podlagi podpisa posebnega sporazuma 

med zavodom in študentom. 

 

7. točka 

 

Študent se lahko izseli iz doma že pred iztekom pogodbe, in sicer vsak mesec ob koncu 

meseca. Študent mora 15 dni pred nameravano izselitvijo pisno najaviti svoj odhod referentu 

za študente DŠD Koper. Na dan izselitve mora imeti poravnane vse finančne in druge 

obvezanosti in pri referentu za študente opraviti vse izselitvene formalnosti. Študent, ki ne 

opravi vseh formalnih obveznosti pri izselitvi, bo obravnavan z vsemi materialnimi in drugimi 

posledicami. 

8. točka 

 

Stranki bosta morebitne spore reševala sporazumno, v nasprotnem primeru pa preko 

pristojnega sodišča v Kopru.  

 

9. točka 

 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po en izvod. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 

 

Pogodba velja za termin, opredeljen v 1. členu te pogodbe.  

 

 

Koper, dne _________________    Koper, dne _________________ 

 

 

Podpis študenta:      Martin Ponikvar, prof. 

________________________  žig   ravnatelj DŠD Koper 

        ________________________ 

 

                                                                                         

                

                                          

 

 


