DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj,
DŠ SI 97013064,
ki ga zastopa ravnateljica Judita Nahtigal
(v nadaljevanju: Dom),
in
STANOVALEC
Priimek in ime:
Rojen:
Stalno prebivališče:
EMŠO:

skleneta
N A S T A N I T V E N O P O G O D B O ZA STANOVALCA
Štev. pogodbe : SUB1. člen
Na podlagi odločbe Pisarne za študentske domove Ljubljana odda Dom stanovalcu v uporabo ležišče in
pripadajoči domski inventar v študentskem delu Doma ter omogoča souporabo skupnih prostorov, naprav in
storitev v Dijaškem in študentskem domu Kranj na naslovu Kidričeva cesta 53, soba/app številka______.
Ob vselitvi Dom izroči stanovalcu ključ sobe/app in kartico za vstop v dom št. _________.
Stanovalec ob vselitvi izpolni in podpiše Zapisnik o stanju v sobi/app in ga v treh dneh odda v tajništvo Doma.
2. člen
Pogodba se sklene za čas izpolnjevanja splošnih pogojev za subvencionirano bivanje v študijskem letu _____
oziroma najdlje do 30. 9. 20__.
Če želi stanovalec predčasno prekiniti pogodbo, velja enomesečni odpovedni rok.
Veljavnost pogodbe se lahko vsako leto avtomatično podaljša na podlagi obvestila Pisarne za študentske
domove Ljubljana o izpolnjevanju splošnih pogojev za podaljšanje iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranem
bivanju študentov. O podaljšanju se sklene aneks k pogodbi.
Podaljšanje je možno le v primeru, če ima stanovalec v trenutku podaljšanja veljavnosti te pogodbe
poravnane vse zapadle finančne obveznosti do Doma.
Po poteku te pogodbe se je stanovalec dolžan izseliti iz Doma v rokih in na način, kot so določeni v Pravilniku
o bivanju študentov v DŠD Kranj. Stanovalca, ki se po poteku pogodbe ne izseli iz doma oziroma se
nepravilno izseli in ne izprazni sobe v roku in na način, ki ga določa izselitveni nalog ter sobe ne odda v
stanju, v kakršnem jo je dobil, Dom komisijsko izseli.
3. člen
Stanovalec za bivanje plačuje subvencionirano ceno in druge stroške bivanja.
Stanovalec plačuje mesečno stanarino do 20. dne v mesecu za tekoči mesec po veljavnem ceniku, ki ga
sprejema Svet doma in ki se lahko med letom spreminja.
Stanovalca, ki ne poravna stanarine do roka iz prejšnjega odstavka tega člena, bremenijo zakonske zamudne
obresti in se mu pošlje prvi opomin. Z opominom se seznani tudi stanovalčev porok. Če stanovalec v roku 8
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dni po prejemu opomina ne poravna prej navedenih obveznosti, prejme drugi opomin, ki je istočasno
opomin pred izključitvijo iz doma.
4. člen
Sestavni del te pogodbe je tudi Pravilnik o bivanju študentov v DŠD Kranj, ki je dostopen na spletni strani
http://www.dsd-kranj.si/gradiva/Pravilnik%20o%20bivanju%20v%20%C5%A0D_20211628860697264.pdf
S podpisom te pogodbe stanovalec izjavlja, da mu je znana vsebina Pravilnika iz prejšnjega odstavka, ter
sprejema pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo.
Dom je upravičen Pravilnik iz prejšnjega odstavka po potrebi spreminjati, stanovalec pa je dolžan upoštevati
določila vsakokratnega Pravilnika.
5. člen
Ob podpisu pogodbe je stanovalec dolžan predložiti overjeno izjavo poroka o prevzemu morebitnega dolga.
Če stanovalec ne more predložiti overjene izjavo poroka o prevzemu morebitnega dolga, mu lahko Dom
odobri vplačilo varščine v višine enomesečne stanarine.
Če stanovalec ob podpisu pogodbe ne predloži overjene izjavo poroka o prevzemu morebitnega dolga ali
potrdila o vplačani varščini, se ne more vseliti v Dom.
Vsako spremembo osebnih podatkov ali podatkov, ki spreminjajo izjavo poroka, je stanovalec dolžan v 8
dneh od spremembe sporočiti v tajništvo Doma. Če porok svojo izjavo umakne, mora stanovalec pridobiti
drugega poroka ali se z Domom dogovoriti za vplačilo varščine.
6. člen
Stanovalec se je dolžan preseliti v drugo sobo ali apartma v primerih in na način, kot je določeno v Pravilniku
o bivanju študentov v DŠD Kranj.
7. člen
Stanovalec oziroma Dom lahko vsak čas odstopi od pogodbe, skladno s določbami Pravilnika iz prejšnjega
člena.
Stanovalec se zaveže, da bo povrnil vso škodo, ki bi jo povzročil Domu.
Če je v posamezni sobi ali app povzročena škoda, za katero ni znano, kdo jo je povzročil, stanovalec s
podpisom te pogodbe soglaša, da se strošek odprave te škode enakomerno porazdeli med oba stanovalca
sobe oz. med vse stanovalce app.
Če je povzročena škoda v posameznih nadstropjih in zanjo ni znano, kdo jo je povzročil, stanovalec s
podpisom te pogodbe soglaša, da se strošek odprave te škode enakomerno porazdeli med vse stanovalce
tega nadstropja.
Če je povzročena škoda na ostalih skupnih delih stavbe, ki ne sodijo v posamezna nadstropja (stopnišče,
dvigalo, skupni prostori, pralnica…) in zanjo ni znano, kdo jo je povzročil, stanovalec s podpisom te pogodbe
soglaša, da se strošek odprave te škode enakomerno porazdeli med vse stanovalce študentskega doma, v
katerem je nastala škoda.
8. člen
Dom se zavezuje, da bo uredil prijavo začasnega prebivališča stanovalca pri pristojnem organu.
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9. člen
Stanovalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da dovoljuje Domu shranjevati in obdelovati osebne podatke, ki
so bili zbrani ob podpisu pogodbe, z namenom uresničevanja bivanja po tej pogodbi in v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
10. člen
Za morebitne spore je pristojno sodišče v Kranju.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejmejo vsaka pogodbena stranka po en izvod, en izvod pa
stanovalčev porok.

V Kranju,

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Ravnateljica:
prof. Judita Nahtigal

STANOVALEC:
___________________________

3

