
POSTOPEK PRIJAVE IN NASTANITVE V DŠD KRANJ 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDENTI S SUBVENCIJO STANARINE 

1. Visokošolski študenti, ki uveljavljate pravico do subvencionirane stanarine za bivanje v 
študentskem domu,  se morate prijaviti na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov 
visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, ki je vsako leto objavljen 
na spletnem portalu eVŠ in na spletni strani zavoda, praviloma konec maja oziroma v začetku 
junija. Letošnji rok za prijavo bo ponovno v avgustu. Po zaključenem razpisu boste po pošti 
prejeli odločbo Pisarne za študentske domove Ljubljana, v kateri bo odločeno o vaši pravici do 
subvencioniranega bivanja. Pozor – če boste študirali v Ljubljani, lahko subvencijo uveljavljate za 
bivanje v ljubljanskih študentskih domovih!

2. V 30 dneh po koncu razpisa je oblikovana prednostna lista oz.  seznam posameznikov, ki so se
prijavili na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja in izpolnjujejo pogoje za subvencionirano
bivanje. Informativna prednostna lista je na spletnem portalu eVŠ in na spletni strani ŠDL
objavljena v 30 dneh po koncu razpisa, se pravi sredi septembra. Vrstni red na listi je sestavljen
na podlagi zbranih točk na razpisu.
Po objavi prednostne liste prejmete s strani Pisarne za študentske domove vabilo na vselitev
preko priporočene pošte. Vabilo vključuje podatke o tem, kdaj in kje se zglasite in kaj
potrebujete za vselitev.

3. Na dan, določen za vselitev, boste na upravi DŠD Kranj predložili Izjavo poroka o prevzemu
dolga (ali potrdilo o vplačilu varščine v višini enomesečne stanarine) in potrdilo o izpolnjevanju
pogoja PCT na način, kot bo takrat v veljavi. Po podpisu nastanitvene pogodbe boste prejeli ključ
apartmaja ter kartico za vstop v dom.

4. Priporočamo, da si pred vselitvijo ali celo že pred prijavo na razpis natančno preberete Pravilnik
o subvencioniranju bivanja študentov ter Pravilnik o bivanju študentov v DŠD Kranj.

V DŠD Kranj nimamo svoje pisarne za študente, zato postopek za sprejem in podaljšanje bivanja 

izvede Študentska pisarna Ljubljana. Informacije v zvezi z nastanitvijo v naš dom dobite na naši 

spletni strani ali na telefonski številki 04 20 10 430 in e-naslovu  info@dsd-kranj.si. 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
https://www.stud-dom-lj.si/o-nas/organizacija-pravilniki-in-porocila/pravilnik-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/
https://www.stud-dom-lj.si/o-nas/organizacija-pravilniki-in-porocila/pravilnik-o-subvencioniranju-bivanja-studentov/
mailto:info@dsd-kranj.si

