
 

  

 

VPIS ŠTUDENTOV  
V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM  DOMU KOPER1  za šolsko leto 2019/2020 

 
INFORMATIVNI DAN  V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU KOPER bo potekal 
po naslednjem urniku: 
 
PETEK, 15. 2. 2019     - DOPOLDAN ob 10.00  za študente 

 - POPOLDAN  ob 16.30  za študente 

Individualne informacije tudi med 9.00 in 18.00 uro. 
 
SOBOTA, 16. 2. 2019     - DOPOLDAN ob 11.00 za študente  
 Individualne informacije tudi med 8.30 in 12.30 uro 

 
Dijaški in študentski dom Koper sprejema študente v sodelovanju z Univerzo na 
Primorskem Študentskimi domovi.  
Navodila za sprejem študentov bodo izdana po izidu RAZPISA ZA PRIJAVO ŠTUDENTOV 
VISOKIH ŠOL V ŠTUDENTSKE IN DIJAŠKE DOMOVE. Razpis bo objavljen v dnevnem 
časopisju, v Uradnem listu, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport: www.mizs.gov.si.  in drugih sredstvih javnega obveščanja (predvidoma junija 2018).  
Študentje boste oddali predpisano dokumentacijo za sprejem ali podaljšanje bivanja 
UNIVERZI NA PRIMORSKEM – ŠTUDENTSKIM DOMOVOM oziroma v skladu z 
razpisom. 
 
Več informacij glede vpisa študentov visokih šol dobite na naslovu: 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
ŠTUDENTSKI DOMOVI 
Pisarna za ŠTUDENTSKE DOMOVE 
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper,  tel.: 05 611 75 07  

 

Cenik stroškov bivanja za študente v Dijaškem in študentskem domu Koper 
 

 

Namestitev / 

soba 

Subvencionirana
2
 cena 

na študenta (na ležišče) 

Ne-subvencionirana
3
 cena na 

študenta (na ležišče) 
CENE PREHRANE 

 

 

Subvencionirano študentsko 

kosilo 

1,90 € 

 

centralni 

objekt 

3. objekt centralni 

objekt 

3. objekt 

 

1. posteljna 128,00 €  

140,00 €/ 

apartma 

160,00  

161,50 €/ 

apartma 
2. posteljna 103,00 € 124,00 

3. posteljna 98,00 € 114,00 

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA IN DOBRE ODLOČITVE ZA 

NADALJNJE ŠOLANJE! 

                                                 
1 Opomba: Glej razpis tudi v javnih objavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in na spletni strani www.mizs.gov.si.  
2 Subvencionirana cena na študenta je cena, ki jo plača študent, ki je upravičen do subvencije za bivanje (21,50 EUR na mesec), ki jo 

dijaškemu domu izplačuje ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. 
3 Ne-subvencionirana cena na študenta je cena, ki bi jo plačal študent, če ne bi bil upravičen do subvencije za bivanje, ki jo dijaškemu domu 
izplačuje ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.  

http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/

