Dekan ;..1cJicinske Fakultete Unin:r7.e \' Ljubljani (Ul. i\[F) na podlagi določbe 27. člena Hišnega
reda Oražnm'ega dijaškega doma - \'\'olfo\'a 12 in Dolenjska 29 z dne 11. 3. 2019 sprejema
sledeči

Hišni red Oražnovega dijaškega doma UL MF
Hišni red vsebuje:
L
IL
TIL

rv.
V.

Splošne določbe
Pra\'ila \'sc1in'e, preselin'e in izselin'e stanonlcev
Pravice in ol}\'eznosti stan{walce\'
Pristojnosti Kuratorija in upravnika Oražnon:ga
službe
Prehodne in končne določbe

dijaškega doma ter pristojne varnostne

1. Splošne določbe
1. člen
Določila [egAhišnega reUa \'c1jajo enako za \'se stanovalce v obeh OražnO\'ih dijaških domovih na
\'('olfovi ulici 12 in na Dolenjski cesti 29 (\' nadaljennju: aDD).

2. člen
Stanovalci aDD

so:

•

študenti UL ;..[F,

•

gostujoči učitelji, raziskovalci in sodcla\'ci,

•

tuji šrudc-nti.

V aDD lahko bi\'ajo zgolj osebe (stanovalci aDD), ki imajo sklenjeno ustrezno nastaoitwoo
pogodbo. Binnje oziroma neupra\'ičeno zadrževanje tretjih oseb v aDD jc prepondano.
Prepm'edano je rudi oddajanje sobe ali skupnih prostorm'.

II. Pravila vselitve. preselitve

in izsclitve stanovalcev

- študentov

UL MF

3. člen
Študenti UL ;..{f: se vselijo v ODD na podlagi izpolnjevanja pogoje\' izvedenega javnega razpisa o
prostih kapacitetah in v skladu z \~c1javnim internim aktom L:L MF o sprejemanju študentov v
aDD. o izboru šrudentO\. odloči Kuratorij aDD po pregledu prejetih prošenj kandidatov, ki
izpolnjujejo pogoje javnega ra7.pisa.
Kurarorij ODO lahko omeji število študentov, ki se bodo \'seliti v aDD y tekočem študijskem
letu, ne glede na to ali ima to za posledico manjše štc\.i10 nastanjenih študentov.
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Gostujoči učitelji, raziskovalci in sodelavci se ,'selijo v ODD na predlog predsrojnikov inštitutm'
in kateder UL ;-"[F.Prcdlog predstojnikov preuči in o njem odloči upravnik ODO.
Tuji študenrje se vselijo v ODO na podlagi bilateralnih dogovorov. O vselitvi študenrm' odloča
upravnik ODD.
l'pravnik ODO ,'saj enkrat letno poroča Kuratoriju ODO o zasedenosti
gostujočih učiteljev, raziskovalcev in sodelavcev tcr tujih študentov.

prostorov

S strani

4. člcn
Študenti UL ~fF, gostujoči učitelji, raziskovalci in sodel:wci ter tuji študcnrjc sc lahko ,'selijo v
ODD po podpisu nastanitvene pogodbe.
Študentje UJ. MF sklenejo nastanitvcno pogodbo za tckoče študijsko leto.
Gostujoči učitelji, raziskovalci in sodelavci ter tuji študcntje sklenejo pogodbo za čas, ki ga določi
upravnik ODD, ,'endar najdlje za čas enega leta.
5. člen
Vrsuu red kandidatne liste za nastalute,' študentm' v ODD ,'odi upranllk aDD. v primeru, da
sc v petih dneh od se7:nanitve z možnostjo "selitve v ODD študent ne ja"i na prejeto ohnstilo,
izgubi pra"ico do vselitn.
Upra"nik aDD izroči ključ šrudenru, ki je izpolnil pogoje za \'Sclitev "ODO.

6. člen
Če stanovalcc ODD izgubi ključ, se je v rednem dclomem času dolžan obrniti na upramika
aDD. kjer prejme dn)jnik ključa, potem ko v blagajni poravna stroške izdelave. Stallm'alce
aDD ne sme sam poskrbcti 7:aizdelavo d,'ojnilUl ključa. prav tako ne sme samovoljno dati ključa
dnlgcmu v uporabo.

7. člen
(:e med letom študcnt zaključi študij, izgubi pra"ico bi,'anja ,. ODD. Študent mora o 7:aključku
študija nemudoma obn:stiti upr:wnika ODO in mu najkasneje ,. roku 1 meseca po zaključku
študijskih ObVC7:11osti
vrniti ključe ter se ,. istem roku izseliti iz ODD.
Pral-ico do bivanja izgubi tum študent, ki se mcd letom izseli iz dmgega razloga. O tem mora
nemudoma ob'Tstiti upravnika ODD in mu vrniti ključe.
Izselite,' stanovalca in vselitcv nm'ega stanovalca se i7.vaja pod nadzorom upr:wnika ODD in "
skladu z določbanu tcga hišnega reda.
Vse zadc\'C \' Z\"ezi z nastanitvijo \' ODD študent. gostujoči učitelji. raziskm'alci in sodelayci tcr
tuji študcntje urcjajo pri upravniku ODD.
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8. člcn
Stanovalec ODO v ča~m bivanja v ODD uporablja sobo ali del sobe, ki mu jc dodeljena \' času
,"selitve.
Stanovalec ODO se je dolžan preseliti \' drugo sobo na zahten)
zahteva narava obnO\'it\'Cnih in Y7.drževalnih dcl ali višja sila.

upra\'nika

ODO,

Stanovalec ODO se je dolžan preseliti v drugo sobo tudi iz drugih utemeljenih
zahte\'o Kuratorija ODD in \' nujnih zadevah na zahtevo dekana.
V ostalih primerih stanovalec ODD brez dm'oljenja
dekana ne sme zamenjati sobe \' ODO.

upnn'oika

kadar to

razlogov na

aDD, Kuratorija

ODO

ali

Pn.d prcsclitvijo je stanovalec aDD dolžan sobo izprazniti, primerno urediti in očistiti.

9. člen
Nastanitcv študenTov L'L ~[F v ODD je brezplačna, o morebitnem
stanovalcc\' onn odloča Kuratorij ODO.

plačilu 7.a nastanitc\" ostalili

Kakršnokoli zaračunavanje stroškov bivanja ali morebitnih drugih z bi"'lUjem po\"C7.anihstroškov
\" ODD med stanovalci je prepondano.
10. člcn
Vsak študent ima pravico do souporabe vseh skupnih st\"ari in ugodnosti, ki jih nudi ODD v
enakem obsegu. Kakršnikoli drugačni dogovori med stanovalci aDn so prepovedani.

11. člcn
Oseba, za katero se ugorovi, da neutcmeljeno biva \' aDD brez pravne podlage, se mora takoj
izseliti, () čemer odloči upravnik ODD. Stanovalcu ODO, ki uporablja dodeljeno sobo v druge
namene (na primcr oddaja sobe) se odpon nastanitvena pogodba s sklepom Kuratorija ODO ali
dekana.

III. DQlžnosti in pravice stanQvalcev - šUldentoy UL MF
12. člcn
Stanm'alee ODO, ki se \"Seli v dom, je dolžan spoštovati določila nastanitvene pogodbe in tega
hišnega reda. Posledica kršitve oziroma neupoštevanja določil tega hišnega reda ali nastanitvene
pogodbe pomeni razlog za izgubo pra\'iee bivanja vODD.

13. člen
Stanovalce ODO je dolžan uporabljati bivalne prostore, skupne prostore in zunanje površine v
skladu z njihm'iJn namenom ter varovari domsko premoženje pred okvarami in poškodbami.
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Stanovalci ODD so zlasti dolžni:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

\'so opremo \' bi\-alnih, skupnih prostorih in zunanjih površinah ODD uporabljati v
skladu z načelom dobrega gospodarja,
redno skrbeti za red in čistočo \' sobah, v kuhinjah in drugih skupnih prostorih in v
okolici ODD, tako da praznijo koše za smeti, pomi\'ajo posodo in skrbijo za higieno v
kopalnicah in \'V'Ciih,
loč(Tati odpadke v koše za loče\'anje odpadkov in redno dnevno odnašati odpadke v
ustrezne komunalne zaboj nike
pra,;lno uporabljati in ,'alOvati pred ok,-arami vodovodne, električne lO ogrenllne ter
druge napelja\'C' in naprave v sobah v ODD,
varčno uporabljati \'odo in električno energijo,
prijaviti upra\'niku aDD vsako okvaro v sobi in v ostalih prostorih ODD,
redno zaklcpati vhodna vrata aDD in vrata svoje sobe,
plačati škodo, ki jo povzroči iz velike malomarnosti ali naklepno; ,- primeru, da se storilca
ne ugotovi, pa so dolžni plačati škodo stanovalci aDD po načelu solidarnosti,
pred odhodom iz aDD poskrheti za varnost - izklopiti električne napraYC, zapret.i okna
in vodovodne pipe, odstraniti pokvarljivo hrano in smeti, ter zaklepati nat:.'l sobe in
\'llOdna vrata.

14, člen
Stanovalci ODD imajo pra"ic(l do zasebnosti. zato so sobe stanovalee,' zaklenjene in se proti
volji študenta, kateremu je soba dodeljena. ne smejo odklepati ali ,'anjc vstopati, kar vdja tako za
druge stanonlcc ODO, kO[ tudi za trClje osebe, razen v primerih i7. 21. člena tega hišnega reda
oziroma kadar to omogoča poseben zakon.
Za nrnost osebnih st\-ari so stanovalci ODD dolžni poskrbeti sami. med drugim so dolžni tudi
skrbeti, da so njihove stvari (predvsem \'rednejše) pod njihO\;m nadzorom ali zaklenjene. \'
primem kraje ali poškodovanja osebnih stvari stanova1ca ODD Ic-ta ni upra"ičen do pOYfnitYC
stroškm' s strani UL i\[F.
15. člen
Stano\'a1ci ODD so se daHni vesu rako, da spoštujejo medsebojno enakopravnost,
osebno
SH)bodo in ncdoraklji,'ost. Stanova.lei aDD s svojim ravnanjem, navadami in dejanji ne smejo
posegati v osebno s\-obodo in pra,;ce dmgih sranm-a1ccv.
Stanova1ci ODO nl' smejo drugih stanm'alce\' o,-irati pri študiju in počitku.
Stanovalce ima pra"ico do normalnega
\'olji ne sme O\'irati ali moriti z obiski.

dda in miru \' sobi, zato ga sostano\"lllec protJ nJego\"!

16_člen

v

času od 22. ure do 6. ure 7.jutraj je ,- bivalnih in skupnih. prostorih ODD [er na njegovih
zunanjih površinah nočni čas, namenjen počitku. V tem času ni dm-oljena nobena aktivnost, ki
moti počitek.
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V času mcd H. uro zjmraj in 22. uro imajo lahko stanovalci ODO obiske, vendar se z njimi ne
sme motiti in vznemirjati druge stanovalce v ODO in njegovi okolici.
Prirejanje zaba" oziroma druženja ycčje skupine ljudi znotraj ODO je dopustno:
zgolj v primeru. da upra\"nik ODO to dopusti - vsako takšno druženje je potrebno
najaviti upravniku ODO vsaj 3 dni pred dogodkom in se ne sme iz\"esti, v kolikor izvedba
ni dovoljena s strani upravnika aDD;
v kolikor se izvaja na način. tla se ne mori oz. vznemirja druge stanovalce v ODn in
njegovi okolici,
V kolikor bo takšno druženje trajalo rudi po 22. uri (izjema od 1. in 2. odstavka tega člena), je
potrebno to \' obvestilu upravniku izrecno na\'esti
Sranovalec ODO, ki je predlagatelj druženja, ~e s podajo predlog zavežc, da bo poskrbel. da bo
takšno dru7:enje potekalo olnimo in brc? povzročanja \'ečjeb><lhrupa v ODD ter brez
vznemirjanja drugih stallm"alcev v ODD in njihovi okolici.
V ODD je prepovedano točenje in pitje alkoholnih pijač, po 22. uri pa je prepovedano,
razgrajanje in pm'zročanje hrupa ,. vseh prostorih ODO ter vsakršno drugo ral-nanje, s katerim bi
se motilo oz. nl1emirjalo druge stanovalce v ODO in njihovi okolici.

17. člcn
Stanovalce ODO ,'času bi,"anja " ODO ne sme biti izpostavljen psihičnemu in fizičnemu nasilju
in rudi ne vključen v aktivnosti proti svoji volji.
Pn:pm'cdane so ,'sakršne aktivnosti stanovalce," aDD, v katerih bi se i7.\"ajalakakršnakoli oblika
nasilja ali bi se vanje ,'ključevalo osebe proti svoji volji.
Vsak stanovalce, ki je seznanjen z dejstvom, da v ODO potekajo aktivnosti v naspro~u s tem
členom oziroma druge kršitve tega hišnega retla, je tlol7.an o tem nemudoma obvestiti upravnika
ODD, Kuratorij ODD, ali dekana.

18. člen
:--.rastanite,'7:i,'aliv aDD je prepm'edana.
19. člen
Stanovalcem ODD in obiskm'alcem ODD (osebam, ki se zadržujejo '" aDD) ni dOH)ljcno:
sprejcmati internih pravil bivanja v aDD;
kaditi v bivalnih in skupnih prostorih ODD ter na zunanjih površinah aDD;
vabiti tretjih oseb v skupne prostore ali sobe mcd 22.00 in 8.00 uro;
prirejati zabav in dru7.cnja nčje skupine ljudi v sobah, skupnih prostorih ali 7.unanjih
povdinah aDD bre7. prcdhodnega dovoljenja upravnika aDD;
vnašati. ročiti in piti oziroma prodajati alkoholnih pijač v aDD;
fa7.grajati in pOY7:ročari hrupa po 22. uri v vseh prostorih aDD, ter izvajati ravnanja, s
katerimi bi se motilo in vznemirjalo druge stanovalce v ODO in njegovi okolici;
proizvajati, prodajati ali kako drugače uporabljati psihoaktivne sno\'i v bivalnih ter
skupnih prostorih aDD in na njegcwih ?unanjih ponšinah,
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lepiti plakatov, slik in nalepk na opremo v aDD, napnwe, tla, steklene ponšine, z izjemo
sten, ki pri tem ne smejo biti poškodovanc;
prestadjari opreml' in naprav v ODD ter opremljati prostorm' z lastnim pohištvom brez
predhodne odobritn upravnika ODD;
spreminjati namembnosti opreme v aDD;
napeljcvati dodatnih napeljav in spreminjanje obstoječih narra\' \' 01)1);
uporabljati prostorov za hrambo s\'ojih vcčjih stvari (koles, ... );
uporabljati svojih kurilnih naprav \' bivalnih ter skupnih prostorih aDD;
uporabljati rolerjev, skiroje\', kotalk, rolk in podobnih pripomočkov \' bivalnih in skupnih
prostorih tcr drugih objektih ODD,
Stanovalci ODD in obiskovalci ODO se morajo \-zdržati vsakršnega drugega ravnanja, ki bi
kazalo na hujšo neh\'alcžnost ali bi bilo v nasprotju 7:namenom brezplačnega bivanja v ODD.
20. člen
Kuratorij aDD vsako bo praviloma v začetku šrudijskega leta določi študenta CL ~[r, ki je
predsednik študentov aDD v posame7:l1em domu - na \XlolfO\'i ulici 12 in na Dolenjski cesti 29.
Sranm'alce se predhodno pozove, da lahko prl'd1agajo kandidata za predsednika v s\'ojem domu,
Nalob":l predsednika študento\' ODD jc pomoč študentom in ruiim študentom, ki so prvo leto
nastanjeni v ODD, šc zlasti šrudc!Hom prvih letnikm', pri nastarurvi \' ODD ter študiju na UL
,\Ir, Poleg nandcnega jc predsednik študentO\. ODD dolžan nemudoma obycščati upravnika
aDD v primeru:
•
•
•

ok\'ar, poškodb ali izrabljenosti inwntarja, napeljav in drugih napra\' v sobi in v skupnih
prostorih,
pripomb na čistočo doma in neposredne okolice,
uredin'c zadcv \' zvczi 7:vselitvijo, preselirvijo in izselin;jo študentO\',

•

\'seh neposredno

•

pohud in predlogO\' glede izboljšanja kvalitete bivanja.

ali posredno zaznanih kršin'ah tega hišnega reda,

Predsednik študentO\' ODD je zavezan me.;ečno poročati upranliku OD\) in Kuratoriju ODD o
poteku vključevanja nO\;h stanovalce\' ODD. Predsednik ODD je neposredno
odgovoren
upra\'niku aDD, Kuratoriju ODD in dekanu.
21. člen
L'pravnik aDD opradja redne in i7:tedne preglede bivalnih in skupnih prostorov ODD, z
namenom 7:agotoviti ustrezni bivalni standard ter pregledati inventar, praviloma <.h'akrat lemo.
Redni pregledi bivalnih prosrorm-, skupnih prostorO\' in inventarja se iznjajo ob prisomosti
stanm'alca oz. stanovalcev aDD, po predhodnem obvestilu, V primeru odsotnosti stanovalca
posamezne sobe se redni pregledi opravijo \" njegm; odsotnosti s prisotnostjo drugega stanovalca

ODD.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravnik ODD, član Kurawrija ODD in pristojna \'arnostna
služba na podlahti prejete prijave stanovalca, utemeljenega suma kršin'e teg'd hišnega reda ali v
primeru upra\;čene bojazni, da nastaja škoda na prostorih ali opremi ODD, vstopi v bi\'alne ter
skupne prostore aDD in opra\'j izredni pregled. Izredni pregled se opravlja brez predhodnega

6

ob\'cstiln. V primeru od~otnosti stanovalca se i7.redni pregled opra\; v njegovi odsotnosti,
vsakem izrednem pregledu pa je potrebno nemudoma obvestiti Kurarorij aDD.

o

22. člen
Na zahtevo člana Kurarorija ODD, upra\'nika ODO ali pristojne varnostne službe je dolžan vsak
stanovalce in obiskm'alec aDD pokazati \'elja\'en o~ebni dokument, da se ugotm'i njegova
identiteta in/ali status stanovalca ODO.
Član Kuratorija aDD, upravnik ODO ali pristOjna varnostna služba ima pravico kadarkoli
zahtevati od osebe, za katero sumi, da ni stanovalec ODO, da se legitimira in zapusti prostore
aDD. Če oseba noče 7.apustiti prostorov aDD, se pokliče policijo.

23. člen
(:Ian Kuratorija ODO, upravnik ODO ali pristojna \'arnostna služba, ki ima iz kateregakoli
naslm'a v skladu s tem hišnim redom namen vstopiti v bivalni prostor stanovalca aDD, je
dolžna:
predhodno potrkati in počakati, da stanovalce odpre nata;
se predsta\'iri in po potrebi rudi legitimirati ter
pondati, s kakšnim namenom, nalogo ali opra\'i1om prihaja.
Stan(walec ODO mora vstop v bivalni prostor, ki je skladen s tem hišnim redom, dopustiti.
Pri opravljanju svojega dela v sobi stanovalca aDD se morajo pristojne oscbe iz prvega odstavka
tega člena osredotočiti le na delo, zaradi katere!,>aso prišli in jim je prepovedano kakršnokoli
nepotrebno zadrževanje v sobi.

24. člen
Stanovalce aDD se lahko kadarkoli na hlstno željo izseli iz ODO.
Stanovalce aDD izgubi pra\Tico do bivanja v aDD in se je dolžan izseliti iz ODO:
ob poteku nastan..it\'ene pogodbe, v kolikor stanovalce aDD ni skleniln{)\'e za naslednje
študijsko leto;
v primeru zaposlit\'e,
najkasneje \Or roku enega meseca od 7.aključka študija,
\' primeru odp(wedi nastanit\Tne pogodbe s sklepom Kuratorija ODD ali dekana.

25. člen
Stanovalcu aDD se odpon
•
•

nastanit\'cna pogodba in izgubi pravico do bi'Tanja 'T aDD zaradi:

kršit\'e določil tega hišnq,'r3 reda;
prikri\'anja resničnih podatkov oziroma posredovanja lažnih podatkmT, na podlagi katerih
je pridobil pravico do bivanja v ODD.
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Kuratorij ODD in dekan lahko pri preso,i teže in odgoyornosti 7:anastalo kršire,- ocenita, da bo
glede na pomen dejanja 7:adostoval izrek pisnega opomina in kršitclju tega hišnega reda izrečet:l
pisni opomin. V kolikor kršitelj ponovno krši pra ,-ila tega hišnega reda ,. roku eneh7<l. leta od prve
kršityc se kršitelju takoj izda sklep o odpovedi nastanitvene pogodbe in i7.gubi pravice do bi,'anja
v ODD.

o

odpovedi nastanitvene pogodbe in izgubi pravice do bivanja y ODD s sklepom odloči
Kuratorij ODD in izjemoma ,- nujnih primerih dekan. Zoper odločite" ni pritožbe, saj ,konkretnem primeru pravica do biYanja v ODD ne predstavlja pravice šmdenta, ki bi mu
pripadala na podlagi Zakona o '-1sokem šolstvu, Stamta Univer7.e v Ljubljani ali študijskl'h>:l
programa.

26. člen
V primeru i7:guhe pravice do bivanja " ODO, pri čemer ne gre za izgubo prm-ice do binnja ,.
primeru zaključka šmdijskih olwe7.llosti ali izselin-e iz ODO i7:drugega razloga, se je stanm-alec
aDD dolžan prosro\"()ljno izseliti pn; naslednji delovni dan po izgubi pravice do bivanja ,.
aDD.
Ob ,-sakršni i7.selin-1je stanovalec ODO dolžan ,. istem roku, kot je določen za i7.sditev, sobo in
skupne prostore primerno očiščene in vzdrževane skupaj s prev7.enmi ključi ,'miti upra,'niku
aDD.

IV, Pristojnosti dekana, Kuratorija OnD

in upravnika OnD

ter pristojne varnostne

službe
27. člen
Dekan je pristojen za sprejem Hišnega reda ODn

L'J. .\IF in njegovih sprememb.

Dekan je izjemoma v nujnih primerih pristojen za odločanje o Izgubi pravice do bivanja ,. ODD,
o i7:teku pisnega opomina in določin; varnostne službe. V primeru določin'e ,-arnostne službe s
strani dekana je le-ta pooblaščena za legitimiranje sranm'alce,' ODD, opravljanje kontrolnih
obhodm' ODD in njcgm'e okolice, sodelm-anje pri tednih in izrednih pregledih v ODO, rer
dolžna o krširvah tega hišnega reda nemudoma ob\'cšbri dekana ter iz,'ajati druge naloge po
navodilih dekana.
Dekan je pristojen rudi ,. drugih zade,'ah. za katere tako določa ra hišni red oziroma dmg prcdpis.
28. člcn
Kuratorij aDD je pristojen za izbor študentov, ki imajo pra,;co bi"ati ,'ODD,
izgubi pra,;cc do bivanja \" ODD ali o izreku pisnega opomina.

ter tudi odloča o

Kuratorij ODn je pristojen za določitc" varnostne službe, ki je pooblaščena za legitimiranje
stanovalcev ODD. opradjanje kontrolnega obhoda aDD in njegove okolice, :.odelovanje pri
rednih in izrednih pregledih \" ODO. ter dolžna o kršitvah tega hišnega reda nemudoma ob,'eščati
Kuratorij ODD tcr iz,-ajati druge naloge po navodilih Kuratorija ODD.
Kuratorij odloča tudi o drugih zadcvah, ki so določene \" tem hišnem redu.
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29. člen
Upravnik aDD je pristojen za vodenje vrstnega reda za nastanitev v ODO ter vse zadeve v zvezi
z nastanitvijo v ODO študentov, gostujočih učiteljev, raziskovalcev in sodelavcev ter tujih
študentov.
Upravnik ODO ureja rudi druge zadeve, ki so določene v tem hišnem redu.

V. Prehodne in končne določbe
30. člen
Postopki o kršitvah, ki so nastale pred u\oeljavinrijo tega hišnega reda, se izvedejo na podlagi
Hišnega reda ODO, ki je veljal v času nastanka kršitve.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega hišnega reda preneha veljati Hišni red Oražnovega dijaškega doma Wolfova 12 in Dolenjska 29 z dne 11. 3. 2019.
32. člen
Ta hišni red začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 10. 2019 dalje.

Ljubljana, 9. 9. 2019
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