NAVODILO ZA VPLAČILO VARŠČINE

V skladu z 11. členom Pravilnika o bivanju študentov v DŠD Kranj 1 morajo tuji študenti in tisti študenti RS, ki
ne predložijo overjene izjave poroka o poravnavi morebitnih dolgov, pred nastanitvijo v dom vplačati
varščino. Ta znaša za študente tujce dve mesečni stanarini, za študente RS pa eno mesečno stanarino.
V študijskem letu 2022/23 znaša varščina za tuje študente 415,80 eur, za študente RS pa 199,55 eur.
POSEBEJ IZPOSTAVLJAMO, DA VARŠČINA NI PLAČILO STANARINE ZA MESEC ALI DVA VNAPREJ, ampak se
vplača za "obveznosti, nastale med trajanjem pogodbenega razmerja, in se najkasneje en mesec po
prenehanju pogodbenega razmerja vrne stanovalcu, če zavod ugotovi, da zoper stanovalca nima nobenih
zahtevkov več, oziroma se s končnim obračunom uredi plačilna obveznost, če le-ta obstaja. Zavod lahko iz
varščine poravna neplačano stanarino ali druge stroške bivanja ali povzročeno škodo."
Študenti torej morate v času bivanja v domu – ob že vloženi varščini - vsak mesec redno poravnati stroške
bivanja oz. mesečno stanarino, varščina pa se vam bo vrnila na vaš TRR v mesecu po izteku nastanitvene
pogodbe. Če študent nima dolgov (neplačane stanarine, povzročena škoda ipd.), dobi varščino vrnjeno v
celoti, sicer pa zmanjšano za navedene finančne obveznosti. Ob podpisu pogodbe boste tudi navedli svoj
TRR, kamor želite, da vam po izteku nastanitvene pogodbe vrnemo varščino (ali njen del).

Študenti vplačate varščino na TRR DŠD Kranj in ob prihodu na vselitev predložite potrdilo o vplačilu. Brez
predloženega potrdila o vplačilu varščine nastanitev v dom ne bo mogoča.
Podatki za vplačilo varščine:
TRR DŠD Kranj:

01100-6030630489

BIC koda Banke Slovenije (za vplačila iz tujine): BSLJSI2X
Namen plačila:

Varščina – ime in priimek študenta (npr. varščina – Janez Novak)

Sklic:

SI99

Dijaški in študentski dom Kranj

1

11. člen (varščina):
Tuji študenti in tisti študenti RS, ki ne predložijo overjene izjave poroka o plačilu dolga, morajo pred prihodom na vselitev vplačati varščino.
Varščina se vplača za obveznosti, nastale med trajanjem pogodbenega razmerja, in se najkasneje en mesec po prenehanju pogodbenega razmerja
vrne stanovalcu, če zavod ugotovi, da zoper stanovalca nima nobenih zahtevkov več, oziroma se s končnim obračunom uredi plačilna obveznost, če
le-ta obstaja.
Zavod lahko iz varščine poravna neplačano stanarino ali druge stroške bivanja ali povzročeno škodo.
Višina varščine znaša za študente RS eno mesečno stanarino, za študente tujce pa dve mesečni stanarini.

