
NAMESTITEV IN CENE 

Sobe – dijaški dom 

V sobah so po tri postelje. Če zasedenost dopušča, 
namestimo lahko v sobo tudi samo po dva oz. enega 
gosta. Kopalnice so skupne, sanitarni blok je na 
hodniku. 

Cena (na sobo na noč): 3-posteljna: 49,50 € 
 2-posteljna: 40,00 € 

 
Turistična taksa: 2 € 

sam v sobi: 25,00 € 

 

Apartmaji – študentski dom: 

En apartma sestavljata dve sobi s po dvema 
posteljama (2+2), kuhinja, tuš in WC. V sobah je 
možnost kabelske povezave z internetom. 

Cena (na app na noč): 

- polovica apartmaja (ena soba): 5 0  € 
- cel apartma (dve sobi): 9 0  € 

Turistična taksa: 2 € 

PREHRANA 

NAČIN PLAČILA IN POPUSTI 

KONTAKT 

Vljudno prosimo, da se za vse podrobnosti v zvezi z namestitvijo, prostori, prehrano in načinom 
plačila dogovorite še pred prihodom. Želimo vam prijetno bivanje! 

 

Kidričeva 53, 4000 Kranj info@dsd-kranj.si 

Tf 04/20 10 430 hostel@dsd-kranj.si 
 
 
 

DŠD Kranj svoje proste kapacitete in storitve kuhinje nudi na trgu po sprejemljivih cenah. 
PREDNOSTI LOKACIJE: dostopnost, možnost brezplačnega parkiranja, ugodne cene bivanja in prehrane. 

Čez vikend je dom zaprt, zato je možna samo nastanitev prej prijavljenih organiziranih skupin, 
ki morajo svojo rezervacijo potrditi najkasneje do srede pred rezerviranim terminom. 

 

Stavba je namenjena bivanju dijakov in študentov v času šolanja oz. študija in je zgrajena v skladu s 
predpisi in normativi za to populacijo. Gre za osnovno namestitev v večposteljnih sobah in s skupnimi 
sanitarijami. 

 

Namestitev je možna po 14. uri. Na dan odhoda je treba sobe izprazniti do 10. ure, če imajo gostje v domu 
tudi kosilo, pa do 14. ure. Uporaba sobe zadnji dan popoldan (po 10. oz. 14. uri) je možna le po 
predhodnem dogovoru, doplačilo (ob koncu tedna in ob praznikih) je 10 € na sobo. 

V skladu z zakonodajo kajenje v domu ni dovoljeno. 
 

Za prehrano se dogovorite ob rezervaciji prenočišča. V dneh šolskega pouka je možno dobiti vse obroke. 
Ob petkih zvečer, med vikendi, prazniki in počitnicami kuhinja obratuje, če je v domu najmanj 20 gostov. 
Predvidene ure obrokov (7.00-8.30, 12.00-13.30, 19.00-20.30) lahko prilagodimo vašim obveznostim. Po 
dogovoru nudimo tudi lunch-pakete. 

Cene posameznih obrokov:   zajtrk 4,50 € kosilo 6,70 € večerja  6 ,00 € 
Vsi trije obroki:   15,50 € 

 

Plačilo: ob prihodu, z naročilnico ali z gotovino. 

Popusti: Skupina nad 40 oseb: 5 % popusta na nočnine. Skupina pomeni enoten prihod in odhod vseh 

članov skupine ter urejanje formalnosti (prijava, plačilo itd.) preko vodje skupine. 

Bivanje nad 3 noči: 10 % popusta na nočnine. 
 

E-mail: hostel@dsd-kranj.si Telefon: 04/20 10 430 (tajništvo) 
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