
 

 

 

PRAVILNIK O PODALJŠANJU BIVANJA V ŠTU-DIJ DOMU, EFENKOVA 61A, 3320 

VELENJE 

 

POGOJI ZA PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTU-DIJ DOMU 

Študenti, ki že bivajo v ŠTU-DIJ domu in želijo najemno razmerje podaljšati morajo oddati 

vlogo za podaljšanje bivanja do roka, ki je naveden na vlogi. Hkrati morajo izpolnjevati tudi 

nekatere splošne pogoje, ki so pogoj za bivanje v ŠTU-DIJ domu: 

• Status študenta za študijsko leto 2020/2021 (naknadna dopolnitev ob pridobitvi 

potrdila za novo študijsko leto). 

• Študijski program, v katerega je vključen študent se izvaja v Velenju. 

• Študent ni v delovnem razmerju ali samozaposlen. 

 

V primeru,  da je vlog za podaljšanje bivanja v štu-dij domu več, kot je na voljo mest v domu, 

morajo študenti izpolnjevati določene pogoje. Dokazilo o učnem uspehu študenti priložijo 

neobvezno, prinaša pa jim dodatne točke.  Dodatni pogoji se točkujejo, na podlagi točk se 

sestavi prednostni seznam: 

• Učni uspeh v tekočem študijskem letu (2019/2020). 

• Plačilna disciplina in ukrepi, ki so jih bili študenti deležni v preteklem letu (opomini 

ipd.) 

• Higiena v sobah. Upoštevanje Pravilnika ŠTU-DIJ doma. 

 

 

 

VLOGA ZA PODALJŠANJE BIVANJA 

 

Vlogo za podaljašnje bivanja v štu-dij domu v študijskem letu 2020/2021 najdejo študenti na 

spletni strani http://www.mc-velenje.si/hotel/studentsko-dijaski-dom/. 

K vlogi je potrebno priložiti vse potrebna dokazila in dokumente, ki so označena kot obvezna 

dokazila, neobvezna dokazila pa omogočajo napredovanja po prednostni listi za bivanje in jih 

študenti priložijo po želji. Dokazila, ki so na vlogi označena kot dopolnitev je mogoče poslati 

tudi naknadno. 

Na vlogi je naveden rok za oddajo vloge in je za študijsko leto 2020/2021 do 5.7.2020. 

Izpolnjene, podpisane in skenirana ali fotografirane vloge ter obvezne in neobvezne priloge 

morajo biti poslane izključno po e-mailu info.studijdom@mc-velenje.si kjer v naslovu piše: 

VLOGA ŠTU-DIJ DOM - PODALJŠANJE. 
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OBDELAVA VLOG 

Študente, ki bodo pravočasno poslali vlogo za podaljšanje bivanja v ŠTU-DIJ domu in bodo 

izpolnjevali pogoje, obvesti upravljalec ŠTU-DIJ doma po e-mailu s sklepom o pravici do 

podaljšanja bivanja in z navodili ter roki o podpisu nove pogodbe, ki bo naveden na vlogi. 

V študijskem letu 2020/2021 bodo na voljo le dvoposteljne sobe, v kolikor se študenti ne 

bodo opredelili na vlogi s kom želijo bivati, bo razporeditev po sobah določil upravljalec 

ŠTU-DIJ doma. 

Sklepe za študijsko leto 2020/2021 bomo kandidatom poslali po e-mailu, ki bo naveden na 

vlogi do vključno 17.7.2020. 

 

 

Velenje, 2.6.2020                                                    Direktor Mladinskega centra Velenje:  
       Marko Pritržnik, prof. 
 

 

 


