
 
 

Na podlagi 73.č člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 
57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; v nadaljnjem besedilu: ZViS), 24. člena Pravilnika 
o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 
13/17, 13/18, 58/20, 56/22 in 74/22) in Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov 
višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 
2022/2023, objavljenega na spletnih straneh pisarn za študentske domove dne 1. 6. 2022 in njegovih 
sprememb dne 5. 9. 2022, pisarne za študentske domove iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru 
in Kopru s soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, z dne 5. 1. 2023 objavljajo  
 
 
 

Spremembe Javnega razpisa 
za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v 

študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023 
 

 

V Javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija 

v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, objavljenem na spletnih straneh 

pisarn za študentske domove dne 1. 6. 2022 in dne 5. 9. 2022, se v 10. poglavju PREDVIDENO 

ŠTEVILO PROSTIH MEST ZA SPREJEM V POSAMEZNIH ŠTUDENTSKIH DOMOVIH OZIROMA 

NJIHOVIH ENOTAH v razdelku VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU  

 
v točki a) Javni študentski domovi  
 

- besedilo: 
»Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 328 ležišč, od tega je predvidenih:  
- 57 ležišč za sprejem,  
- 271 ležišč za podaljšanje bivanja, od tega: 
- 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:  
- 18 ležišč za sprejem,  
- 76 ležišč za podaljšanje bivanja.  
- 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:  
- 19 ležišč za sprejem,  
- 111 ležišč za podaljšanje bivanja.  
- 104 ležišč v Študentskem domu Prisoje, in sicer:  
- 20 ležišč za sprejem,  
- 84 ležišč za podaljšanje bivanja.« 
 
nadomesti z besedilom: 

» Študentski domovi Univerze na Primorskem razpisujejo 383 ležišč, od tega je predvidenih:  

- 112  ležišč za sprejem,  
- 271 ležišč za podaljšanje bivanja, od tega: 
- 94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:  
- 18 ležišč za sprejem,  
- 76 ležišč za podaljšanje bivanja.  
- 130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:  
- 19 ležišč za sprejem,  
- 111 ležišč za podaljšanje bivanja.  
- 104 ležišč v Študentskem domu Prisoje, in sicer:  
- 20 ležišč za sprejem,  

- 84 ležišč za podaljšanje bivanja. 

- 55 ležišč v Študentskem domu Barka, in sicer: 

- 55 ležišč za sprejem,  

- 0 ležišč za podaljšanje bivanja.«, 

 
 

- ter v točki č) Subvencije pri zasebnikih  



 
 

 besedilo: 

»Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 600 ležišč, od tega je predvidenih:  

- 350 ležišč za sprejem,  

- 250 ležišč za podaljšanje bivanja.« 

 
nadomesti z besedilom: 

»Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 545 ležišč, od tega je predvidenih:  

- 295 ležišč za sprejem,  

- 250 ležišč za podaljšanje bivanja.«. 

 


