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Številka: 014 1- 05-01-05 
Ljubljana, 13.09.2013  
 
 
Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi Ljubljana 
(Uradni list RS, št.. 67/12, 24/13), Pravilnika o subvencioniranju bivanja 
študentov (Uradni list RS,  št.  22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010, 46/2012), 
Pravil o nastanitvi in bivanju  drugih uporabnikov in drugih študentov 
(29.07.2013), Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za 
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji,  
(70/2008). 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-ZVOP-UPB1); 
Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št, 64/2011-UPB5); Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/2006-ZNB-UPB1); Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-ZVPoz-UPB1, 9/2011, 83/2012 ); 
Zakona o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št.  15/2003);  Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -1) (Uradni list RS, št. 43/2011); Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004); Zakona o 
varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št.105/05, 34/08, 109/09, 
62/2010) in  Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list  RS, št.  17/2011).  
Svet Študentskega doma Ljubljana  
sprejema  
 

DOMSKI RED ŠTUDENTSKEGA DOMA LJUBLJANA 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(uvodna določba) 

Domski red določa: 
 

1. splošne določbe; 
2. upravičence  za stanovalce; 
3. pravila vselitve, preselitve in izselitve stanovalcev; 
4. dolžnosti in pravice stanovalcev. 
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2. člen 
 

( zavezanci pravilom) 
 

Določila  domskega reda veljajo enako za vse stanovalce v vseh domovih 
in  objektih javnega zavoda »Študentski dom  Ljubljana« (dalje: Zavod). 
Za  stanovalce,  ki  bivajo v zasebnih  stanovanjih,  s  katerimi upravlja  Zavod, 
veljajo enaka pravila,  pri  tem  pa so poleg določil Domskega reda  dolžni  
spoštovati  tudi napisana ali nenapisana pravila in dogovore sredin, v katerih 
bivajo. 
 

3. člen 
 

(upravičenci do nastanitve) 
 
Stanovalci Zavoda so lahko: 

  
1.  

a) študenti prve, druge in tretje stopnje študija, ki imajo pravico do 
subvencioniranega bivanja v skladu s Pravilnikom o 
subvencioniranem bivanju študentov, med njimi študenti s posebnimi 
potrebami; 
 

b) študentske družine v skladu s 3., 4., in 5. členom Zakona  o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih. 

 
 

2. Drugi uporabniki:  
 
a) zaposleni študenti  podiplomskega študija tretje stopnje  s statusom 

mladega raziskovalca; 
 

b) študenti podiplomskega študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva 
Republike  Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, 
prejemajo pa v RS  dodeljeno štipendijo (dalje: štipendisti); 

 
c) gostujoči visokošolski profesorji in visokošolski sodelavci ter gostujoči 
raziskovalci. 
 

3. Drugi študenti: 
  
a) študenti, državljani Republike Slovenije, ki nimajo pravice do 

subvencioniranega bivanja v skladu s Pravilnikom o 
subvencioniranem bivanju študentov; 

 
b) študenti, ki niso državljani Republike Slovenije (tuji študenti, ki   

                sodelujejo v programih za izmenjave opredeljeni  v Pravilniku o 
šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence   
                 brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji,  Ur. l.    
                 70/2008) na Univerzi v  Ljubljani in na visokošolskih zavodih v   
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                 Ljubljani; 
 
c) tuji študenti na počitniških praksah in poletnih šolah; 

 
 

4. Turisti. 
 

 
II. VSELITVE 

4. člen 

(pravne podlage za vselitve) 
 
Upravičenci do nastanitve, navedeni v 1. točki prejšnjega člena,  se vseljujejo 
na  podlagi Pravilnika  o  subvencioniranem bivanju študentov in  odločbe 
Pisarne za študentske domove. 
 
Študentom je omogočeno bivanje za razpisane študijske programe, sprejete 
pred 11. 06. 2004  in za nove ali prenovljene študijske programe v skladu z 
načeli Bolonjske deklaracije, oziroma določbami Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 
109/2012). 
  
Upravičenci, navedeni v 2/a in2/b točki prejšnjega člena  se vseljujejo na 
podlagi Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana, javnega 
razpisa za sprejem mladih raziskovalcev in štipendistov v  javni zavod 
Študentski dom  Ljubljana - Dom podiplomcev in odločbe Komisije za sprejem, 

ki jo imenuje svet zavoda Študentski dom Ljubljana. 
 
Upravičenci, navedeni v 2/c točki prejšnjega člena,  se vseljujejo na podlagi 
Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana, letnega 
razdelitvenega načrta in sklenjenih pogodb. 
 
Upravičenci, navedeni v 3/b točki prejšnjega člena  se vseljujejo na podlagi 
sklenjene pogodbe med pristojnim ministrstvom ter pristojnih institucij za 
mednarodno izmenjavo študentov. 

 
Število tujih študentov, ki sodelujejo v programih za izmenjavo in so upravičeni 
do namestitve v študentskih domovih, za vsako študijsko leto z dogovorom 
določita Univerza v Ljubljani in Zavod najkasneje do 31. maja tekočega leta za 
prihodnje študijsko leto. 
 
Upravičenci, navedeni v 3/a in 3/c točki prejšnjega člena,  se vseljujejo na 
podlagi Pravil o nastanitvi v javni zavod Študentski dom Ljubljana po vrstnem 
redu prispelosti vlog. 
 
Upravičenci,  navedeni v 4. točki prejšnjega člena,  se vseljujejo na podlagi 8. 
člena Sklepa o ustanovitvi v okviru dejavnosti 55.209 (druge nastanitve za krajši 
čas) in prijave gosta. 
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5. člen 

(Pisarna za študentske domove in Sprejemna pisarna) 
 

Pisarna za študentske domove je pristojna za odločanje o pravici do 
subvencioniranega bivanja. Sedež pisarne je Kardeljeva ploščad 12, Ljubljana. 
 
Vse zadeve v zvezi z bivanjem v domu stanovalec ureja v Sprejemni pisarni. 
Stanovalec Doma podiplomcev ureja zadeve   v izpostavi Sprejemne pisarne v 
Domu podiplomcev. Sedež Sprejemne pisarne je na Cesti 27. aprila 31, 
Ljubljana, izpostava za stanovalce Doma podiplomcev pa je  na Gosarjevi 9, 
Ljubljana. Sprejemna pisarna posluje po objavljenem urniku, dosegljivem na 
spletni strani www.stud-dom-lj.si. 
 

6. člen 

Študentski dom Ljubljana ima naslednje  zmogljivosti: 
 

- sobe; 

- garsonjere; 

- apartmaje; 

- apartmaje za osebe z  oviranostjo; 

- družinske apartmaje; 

- skupne prostore, ki so avle, hodnik,  kuhinje, toaletni prostori, učilnice/infosobe, 
klubske sobe/tv sobe, prostori za športno rekreacijo, pralnice za uporabo 
stanovalcev, skupni balkoni in terase, kolesarnice,  garaže, kulturna dvorana, 
sejna dvorana, restavraciji, kavarna,  pešpoti, vozne poti, parki, zelenice, 
športne površine, parkirišča in otroški vrtec z igriščem. 

V  smislu uporabe zmogljivosti se v nadaljnjih členih izraz soba uporablja za 
naslednje zmogljivosti: sobe, garsonjere, apartmaje, apartmaje za osebe z 
oviranostjo, družinske apartmaje. 

 
7. člen 

 
(načini  vselitve) 

 
Študenti z odločbo Pisarne za študentske domove  se vselijo v Zavod, ko 
podpišejo pogodbo z Zavodom, ki  jo pripravi Sprejemna pisarna. 

 
Drugi uporabniki, zaposleni študenti  tretje stopnje  študija s statusom mladega 
raziskovalca in štipendisti  z odločbo Komisije za sprejem,  se vselijo v Zavod, 
ko podpišejo pogodbo, ki jo pripravi Sprejemna pisarna.  
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Drugi uporabniki, gostujoči visokošolski profesorji in visokošolski sodelavci ter 
gostujoči raziskovalci, se vselijo, ko so  visokošolski  zavodi oziroma 
ministrstvo, pristojno za znanost in visoko šolstvo ali Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost RS, raziskovalne organizacije, drugi državni  organi 
sklenili pogodbe z javnim zavodom Študentski dom Ljubljana in izdali 
rezervacijo  za nastanitev.  
 
Drugi študenti, ki niso državljani RS (tuji študenti, opredeljeni  v Pravilniku o 
šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji,  Ur. l.  70/2008) ) na UL in na 
visokošolskih zavodih v Ljubljani, se vseljujejo, ko sklenejo pogodbo, ki jo 
pripravi Sprejema pisarna. 
Drugi študenti, ki niso državljani RS, na počitniški praksi ali poletni šoli, se 
vselijo, ko podpišejo pogodbo, ki jo pripravi Sprejemna pisarna. 
 
Turisti se vselijo, ko Sprejemna pisarna opravi postopek prijave  gosta. 
 
Čas bivanja študentov v Študentskem domu Ljubljana določa Pravilnik o 
subvencioniranem  bivanja študentov, čas bivanja drugih uporabnikov in drugih 
študentov pa Pravila o nastanitvi v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana. 
 
Pri razmestitvi stanovalcev v domove in sobe se upošteva  bližina vpisane 
fakultete,  rok vselitve, prostorske možnosti  in  želje stanovalcev. 
 

8. člen 

(obveznosti tujih študentov pri vselitvi) 

Tuji študentje, ki niso državljani Evropske unije (v nadaljevanju: EU), 
potrebujejo za vstop v Republiko Slovenijo veljavno potno listino (razen če z 
zakonom ali mednarodnim sporazumom ni drugače določeno) in vizum ali 
dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje so dolžni tuji študentje 
pridobiti pred vstopom v Republiko Slovenijo na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini in ga ob vselitvi predložiti Zavodu.  
 
Tuji študentje, državljani EU, za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo 
dovoljenja za vstop ali dovoljenja za prebivanje. Tuji študentje, državljani EU, so 
dolžni isti ali naslednji dan po vselitvi v Zavod, vložiti vlogo za pridobitev 
dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji na naslovu: Upravna 
enota Ljubljana, Oddelek za tujce, Tobačna ulica 5, Ljubljana.  Potrdilo o 
vloženi vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje so študentje dolžni 
dostaviti Zavodu v treh dneh od vselitve.  
 

9. člen 
 

(podatki ob vselitvi) 
 

Študenti, ki imajo odločbo Pisarne za študentske domove,  ob vselitvi predložijo: 
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- obvestilo o napotitvi na vselitev, ki ga izda Pisarna za študentske 
domove; 

- overovljeno izjavo poroka o prevzemu dolga; 
- osebno izkaznico ali potni list; 
- dve fotografiji. 

 
Zaposleni  študenti s statusom mladega raziskovalca in štipendisti ob vselitvi 
predložijo: 
 

- obvestilo o napotitvi na vselitev, ki ga izda Sprejemna pisarna; 
- osebno izkaznico ali potni list; 
- dve fotografiji. 

 
Drugi uporabniki, gostujoči visokošolski profesorji in visokošolski sodelavci ter 
gostujoči raziskovalci, ob vselitvi predložijo: 
 

- osebni dokument. 
 
 
Drugi študenti ob vselitvi predložijo: 
 

- osebno izkaznico ali potni list; 
- dve fotografiji. 

 
Turisti ob nastanitvi predložijo: 
 

- osebno izkaznico ali potni list. 
 
Drugi študenti, ki se vselijo za manj kot mesec dni, plačajo sobo ob vselitvi, 
drugi študenti, ki bivajo več kot tri mesece pa plačajo kavcijo v višini dveh 
stanarin oziroma priložijo izjavo poroka.  
 
 

10. člen 

(rok vselitve) 

Vselitev stanovalca opravi Sprejemna pisarna po podpisu  nastanitvene 
pogodbe. Stanovalec se je dolžan vseliti pri oskrbniku isti ali takoj naslednji dan. 
Oskrbnik je dolžan tedensko, in sicer prvi delovni dan, poročati v  Sprejemno 
pisarno o vseljenih in izseljenih stanovalcih. 
Ob vselitvi v sobo dobi študent pri oskrbniku doma ključ oziroma kartico. 
 

11. člen 

( posebne vselitve) 

Stanovalcem, ki želijo mirno bivanje, so na voljo domovi II, V, VI, XII.  
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Stanovalec, ki se vseli v enega teh domov, je dolžan spoštovati pravila, ki 
veljajo za mir v domu; v nasprotnem primeru se stanovalca preseli v drug dom 
ali izseli. 
 
Stanovalci, ki želijo bivati v  tihem domu ali enoposteljni sobi ali enoposteljnem 
apartmaju, to izkažejo s pisno vlogo. 
 
Za stanovalce s posebnimi potrebami- oviranostjo in njihove spremljevalce so 
namenjeni prilagojeni apartmaji. 
 
Za študentske družine so namenjeni posebni apartmaji. 
 
Drugi uporabniki,zaposleni študenti  tretje stopnje  študija s statusom mladega 
raziskovalca in štipendisti ter gostujoči visokošolski profesorji in visokošolski 
sodelavci ter gostujoči raziskovalci, bivajo v Domu podiplomcev. 
 
Kriteriji dodelitve enoposteljne sobe so:  
 
- da je stanovalec Zavoda; 
- da je najmanj v 2. letniku študija; 
- da v času bivanja v Zavodu redno napreduje iz letnika v letnik; 
- da ni bil nikoli obravnavan zaradi kršenja Domskega reda Zavoda. 
 
 
Posebne čakalne liste za posebne nastanitve  vodi Sprejemna pisarna. V 
primeru, da se stanovalec na poziv za vselitev v dom, sobo, garsonjero  ali 
apartma ne odzove v treh dneh od vročitve poziva oziroma ne opraviči svoje 
odsotnosti z argumentiranim razlogom,  se  izbriše s   čakalne liste, vseli pa  se  
prvi naslednji na čakalni listi. 
 

12. člen 

(identifikacija) 

Vse dokumente, ki jih stanovalec prejme ob vselitvi, je dolžan hraniti do 
izselitve. 
Na zahtevo pooblaščene osebe Zavoda  je stanovalec dolžan pokazati veljavni 
osebni dokument. 
 
 

13. člen 

(preselitve) 

 

Stanovalec  se lahko, če to dopuščajo možnosti, preseli v drugo sobo, 
garsonjero, apartma  ali dom na lastno željo praviloma večkrat letno in je zato 
dolžan plačati stroške postopka. Cena postopka preselitve je opredeljena v 
Ceniku, ki je priloga temu Domskemu redu. 
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Preselitveni roki  so: november, december, april in junij. Glede na dinamiko 
opravil Uprava določi dan, v katerem so preselitve in o tem obvesti stanovalce 
najkasneje 30 dni pred rokom. V Domu podiplomcev se stanovalci preselijo po 
dogovoru s Sprejemno pisarno. 
 
Stanovalec, ki se želi preseliti zunaj rokov, to izkaže s posebno vlogo, v kateri 
utemelji razloge. O upravičenosti preselitve odloči Sprejemna pisarna. 
Stanovalec se je dolžan preseliti v drugo sobo ali dom, kadar  to 
zahteva  narava obnovitvenih ali vzdrževalnih  del, gospodarnost 
poslovanja,  izrečen  disciplinski ukrep, turistična  dejavnost, športne, kulturne in 
druge prireditve ali višja sila. 
 
Stanovalec  se  je dolžan preseliti v okviru  zmogljivosti Zavoda  na  osnovi 
odredbe,  ki jo izda Zavod v primeru sporov med stanovalci, ki jih ni mogoče 
rešiti sporazumno,  in  v primeru, ko se tudi nobena od sprtih strani  ne  želi 
preseliti prostovoljno. 
 
Pred  preselitvijo  je  stanovalec  dolžan  primerno  urediti  in očistiti sobo, kot jo 
je prevzel, ter jo zapisniško predati oskrbniku doma. Na osnovi zapisnika o 
stanju sobe in preveritve plačil stroškov bivanja Sprejemna pisarna 
opravi  preselitev.  
 
Stanovalec se je dolžan pred vselitvijo v novo sobo zglasiti  pri oskrbniku, zaradi 
morebitne zamenjave posteljnine in drugega  inventarja ter uskladitve evidence 
prevzemnic. Ob vselitvi  v novo sobo stanovalec z oskrbnikom doma ponovno 
podpiše zapisnik o vselitvi in izselitvi. 
 
Vse odhode oziroma odsotnosti, ki trajajo več kot dva meseca, je stanovalec 
dolžan sporočiti v sprejemno pisarno, v nasprotnem primeru Zavod odstopi od 
nastanitvene pogodbe. 
 

14. člen 

(izselitev) 

 

Vsakdo, ki mu je potekla pravica bivanja na osnovi odločbe pisarne ali sklepa 
drugega pristojnega organa oziroma poteka nastanitvene pogodbe, se je dolžan 
izseliti iz prostorov Zavoda.  

Izseliti se mora tudi stanovalec, ki je v času bivanja v Zavodu diplomiral, izgubil 
status študenta, dokončal podiplomski študij, se izpisal ali bil izključen iz 
visokošolskega zavoda ali Zavoda,   sklenil delovno razmerje ( ne velja za 
študente podiplomskega študija s statusom mladega raziskovalca) ali se 
samozaposlil.  

Prav tako se mora iz prostorov Zavoda izseliti stanovalec, ki je kršil Domski red 
in je Zavod po določilih tega Domskega reda odstopil od nastanitvene pogodbe. 
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Stanovalec se je v primerih iz zgornjih odstavkov dolžan izseliti v osmih dneh po 
prejemu izselitvenega naloga oziroma v skladu z določili  nastanitvene 
pogodbe. 
 

15. člen 
 

( mirovanje pravice) 
 
Stanovalcu  ob predložitvi dokazil lahko začasno miruje pravica do bivanja v 
zavodu: 

- v času napotitve na vselitev;  
- študijske odsotnosti ali prakse izven kraja študija; 
- v primeru bolezni ali  posebnih socialnih razmer; 
- kadar se tako dogovori z Zavodom, če je to  v interesu  Zavoda. 

 
Za čas mirovanje pravice do bivanja stanovalec ne plača stanarine. 
Pravica  bivanja v Zavodu stanovalcu miruje do prenehanja veljavnosti 
nastanitvene pogodbe. 
 
 

16. člen 

( izselitev osebe, ki ni upravičena do bivanja) 

Osebo, za katero se ugotovi, da ilegalno oziroma brez pravne podlage biva v 
Zavodu, se  takoj izseli. Zavod lahko  odkloni  sklenitev nastanitvene  pogodbe 
s tako osebo,  četudi kasneje v študijskem  letu pridobi  odločbo pisarne, 
oziroma že ima odločbo in čaka na vselitev. 
 
Zavod lahko odstopi od nastanitvene pogodbe s stanovalcem, če odkrije, da 
ima v sobi neprijavljenega prenočevalca, ki ne more izkazati pravne podlage iz 
4. člena tega Domskega reda. 
 

17. člen 

( način izselitve) 

Stanovalec  se  izseli iz doma tako, da sobo očisti  in uredi, tako kot jo je 
prevzel ter  z oskrbnikom zapisniško preveri stanje  sobe  in 
inventarja.  Posteljnino vrne oskrbniku doma in odstrani iz sobe 
vso  svojo  lastnino. Zapisnik o  vselitvi  in  izselitvi izroči Sprejemni pisarni in 
zaključi izselitveni postopek.  
 

Ob izselitvi je stanovalec dolžan sobo izprazniti vseh svojih stvari.i. Če ob 
izselitvi ne odstrani svojih stvari iz sobe, Zavod smiselno uporabi določila 20. 
člena Domskega reda.     

Zavod za stvari in predmete  stanovalcev ne odgovarja. 
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Za pregled sob in shranjevanje stvari so odgovorni oskrbniki domov, ki so jo 
dolžni osebno pregledati ob izselitvi in vselitvi. 

 
18.  člen 

( izselitev brez zaključenega postopka izselitve) 
 
Stanovalca, ki se iz sobe izseli brez vednosti oskrbnika in Sprejemne pisarne, 
bremenijo stanarina in vsi stroški komisijske izselitve. 
 
  

19.  člen 

(izselitev na podlagi zahtevka) 

Če se stanovalec po poteku nastanitvene pogodbe noče izseliti v roku in na 
način, kot ga določa izselitveni nalog, Zavod sproži postopek za izpraznitev 
sobe pred pristojnim sodiščem. 
 

20.  člen 

(komisijska izselitev) 

Stanovalca, ki se ne izseli oziroma se nepravilno izseli iz doma, po dolžnosti 
izseli Sprejemna pisarna. 
 
Stanovalca se na izselitvenem nalogu pisno obvesti osem dni prej tudi o 
datumu komisijske izselitve. Če ima stanovalec poroka, se ga o tem pisno 
obvesti.  
 
Komisijska izselitev se opravi tudi v primeru, kadar stanovalec, ki mu je potekla 
pravica bivanja v Zavodu, preda sobo oskrbniku in ne konča izselitvenega 
postopka v Sprejemni pisarni. 
 
Komisijsko izselitev opravi komisija, ki jo sestavljajo predstavnik doma in dva 
delavca Zavoda; ti popišejo osebne stvari  stanovalca,  zapisniško  ugotovijo 
stanje sobe in inventarja. Osebne stvari stanovalca predajo oskrbniku. 
 
Komisijska  izselitev se opravi tudi v odsotnosti  stanovalca, skladno z 
izselitvenim nalogom.   

 
Pri  komisijski  izselitvi  tujih študentov  mora  biti navzoč predstavnik 
pristojnega organa, ki ga je napotil. 
 

21. člen 

(hranjenje osebne  lastnine) 

Stanovalec, ki je bil iz doma komisijsko izseljen, lahko prevzame svoje osebne 
stvari pri oskrbniku. Če stanovalec po izselitvi ne  prevzame svojih stvari v roku 
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enega meseca od dneva skladiščenja, to je od dneva, ko je bila opravljena 
komisijska izselitev, se šteje, da jih noče prevzeti in se jih odda humanitarnim 
organizacijam.   
 

22. člen 
 

(stroški izselitve) 
 
Stroške, ki jih ugotovi Zavod po komisijski izselitvi, je  dolžan poravnati 
stanovalec oziroma porok, ki solidarno jamči za plačilo stanovalca.  V  primeru 
neplačila računa v roku 8 dni Zavod  dolg  sodno izterja. 
V primeru izselitve po sodni poti bremenijo stanovalca, poleg stroškov  izselitve, 
tudi sodni stroški. 
 

23.  člen 

(izselitev s tožbo) 

 
Če je komisijska izselitev neuspešna, Zavod takoj sproži zahtevek za postopek 
pred pristojnim sodiščem. 
 

24. člen 
 

(cena bivanja, subvencija plačila) 
 
1. Tržna cena je  ekonomska cena, ki vsebuje vse stroške. 

 
2. Cena bivanja za študente po Pravilniku o subvencioniranju bivanja 

študentov je  sestavljena iz: 
-  stroškov dela ( plače in drugi izdatki za zaposlene za nastanitveno   
   dejavnost ter prispevki delodajalcev za socialno varnost); 
- izdatkov za blago in storitve -  ti lahko zajemajo stroške za porabljeno   
  energijo, komunalne storitve in komunikacije; druge izdatke za blago in   
  storitve, in sicer največ do 20% stroškov  porabljene energije,   
  komunalnih storitev in komunikacij; stroške za odpravljanje zapisniško   
  ugotovljene škode, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev; tekoče     
  vzdrževanje;  
-  stroškov  za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.  

 
3. Subvencionirana cena je cena bivanja, zmanjšana za višino subvencije. 

            Z odločbo  Pisarne za študentske domove stanovalec pridobi pravico do   
            plačila stroškov bivanja po subvencionirani ceni . 

 
4. Cena bivanja v Zavodu pri zagotavljanju nastanitve drugim uporabnikom 

je sestavljena iz:   
  -  stroškov dela ( plače in drugi izdatki za zaposlene za nastanitveno   
     dejavnost ter prispevki delodajalcev za socialno varnost); 

          izdatkov za blago in storitve - ti lahko zajemajo stroške za porabljeno   
          energijo, komunalne storitve in komunikacije; druge izdatke za blago in   



 

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA • Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana • Telefon: (01) 242 1000, Faks: (01) 242 1010 • E-pošta: studentski.domovi@siol.net 

 

12 

          storitve, in sicer največ do 20% stroškov  porabljene energije,  
          komunalnih storitev in komunikacij; stroške za odpravljanje zapisniško   

ugotovljene škode, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev; tekoče 
vzdrževanje;  

      -  stroškov  za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. 
 
 
Drugi študenti v  programu izmenjave  plačujejo ceno bivanja po Pravilniku o 
subvencioniranju bivanja študentov. 
 
Drugi študenti plačujejo  tržno ceno. 
 
Turisti plačujejo tržno ceno. 
 
Cenike stroškov bivanja sprejme Svet Zavoda in jih objavi na svoji spletni strani. 

 

 

24. a člen 
( lastna sredstva študentov) 

 
Študenti lahko v skladu z Aktom o organiziranosti študentov zbirajo lastna 
sredstva za izvajanje dejavnosti doma. 

 
 

      25. člen 
 

(plačilo stroškov bivanja) 
 

Stanovalci,  ki imajo pravico bivanja, plačujejo stroške  bivanja po 
subvencionirani oziroma po  ceni bivanja. 
 
Stanarino in druge stroške bivanja plačujejo stanovalci od dneva podpisa 
nastanitvene pogodbe. Stanovalci  so  dolžni  plačevati stanarino do 20. 
dne  v  mesecu   za tekoči mesec. Stanovalec, ki se odloči za plačilo stanarine 
preko trajnega naloga, je dolžan izbrati tisti datum direktne bremenitve, ki je 
enak ali nižji od datuma plačila računa. Tistega, ki ne poravna stanarine do 20. 
dne v  mesecu, bremenijo  zamudne  obresti od 23. dne v mesecu. Če 
dolga  ne poravna do 10. dne v naslednjem mesecu, Zavod stanovalcu pošlje 
opomin. V kolikor obveznosti po opominu niso poravnane v 8 dneh, lahko 
Zavod odstopi od nastanitvene pogodbe. Obvestilo  o odstopu od nastanitvene 
pogodbe se pošlje stanovalcu in poroku, kadar je stanovalec nezaposleni 
študent. 
Stanovalec  je dolžan plačati stanarino ob vselitvi in  izselitvi in sicer:  
1. če se vseli do vključno 15. dne v mesecu, plača stanarino za ves mesec, 
2. če se vseli po 15. dnevu v mesecu, plača stanarino za polovico meseca,  
3. če se vseli v zadnjih 5 dneh v mesecu, plača stanarino za 5 dni, 
4. če se izseli do vključno 5. dne v mesecu, plača stanarino za 5 dni, 
5. če se izseli do vključno 15. dne v mesecu, plača stanarino za pol meseca, 
6. če se izseli od 16. dne do konca meseca plača stanarino za cel mesec. 
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Če je 5., 15. ali 25. dan v mesecu dela prost dan, oziroma tisti dan Sprejemna 
pisarna po rednih uradnih urah  ne posluje, se zgoraj navedeni plačilni roki 
prenesejo na prvi naslednji delovni dan. 
 
V primeru preselitve v sobo ali dom nove kategorije, se stanovalcu ob preselitvi 
obračuna razlika med stanarinama na način, ki velja za vselitve, in je določen v 
četrtem odstavku tega člena. 
 
Za dolg, ugotovljen po izselitvi stanovalca, Zavod pošlje račun dolžniku. V 
primeru neplačila v roku Zavod dolg sodno izterja in porok solidarno jamči za 
plačilo obveznosti študenta in poravna dolg. 
 
 

26. člen 
 

(akontacija plačila) 
 
Za čas od poteka pravice bivanja, to je od 01. oktobra dalje, v primeru 
negativne odločbe ali pritožbe, do izselitve, plačuje stanovalec akontacijo 
stroškov bivanja po subvencionirani ceni ter druge morebitno nastale stroške 
(denimo: dežurstvo, škode, razna zbiranja), stanovalec v Domu podiplomcev pa 
plačuje  akontacijo cene bivanja. Ob izselitvi je dolžan poravnati razliko med 
akontacijo in tržno ceno. Izbira, ali stanovalec ostane v domu oziroma se izseli, 
je izključno odgovornost stanovalca, z vsemi finančnimi posledicami.   
 
 

27. člen 
 

( prenehanje statusa študenta) 
  
Stanovalec, ki med bivanjem v Zavodu diplomira ali mu na drug način preneha 
status študenta, sklene delovno razmerje (določilo ne velja za študente tretje 
stopnje študija s statusom mladega raziskovalca) ali se samozaposli, je ob 
izselitvi dolžan poravnati razliko med subvencionirano in tržno ceno oziroma 
med ceno bivanja in tržno ceno  od dneva diplomiranja, prenehanja statusa 
študenta, sklenitve delovnega razmerja (določilo ne velja za študente tretje 
stopnje študija s statusom mladega raziskovalca)  ali samozaposlitve, do dneva 
izselitve. 
 
 

III. POGODBA 
 

28. člen 
 

(pogodba) 
 
Študenti oziroma študenti, s statusom  mladega  raziskovalca,  drugi študenti se 
lahko vselijo v Zavod, ko podpišejo nastanitveno pogodbo. Nastanitvena 
pogodba se sklene za čas, ki je določen v odločbi Pisarne za študentske 
domove ali Sprejemne pisarne  ali drugega pristojnega organa.  
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Z dnem podpisa nastanitvene pogodbe nastane obveznost stanovalca do 
Zavoda za poravnavo vseh finančnih obveznosti. Veljavnost pogodbe za 
študente, ki so upravičeni do subvencioniranega bivanja, se podaljša na podlagi 
pozitivne odločbe Pisarne za študentske domove in velja do poteka pravice o 
subvencioniranem bivanju. Veljavnost pogodbe se študentom tretje stopnje 
študija in štipendistom lahko podaljša v skladu z 22. členom Pravil o nastanitvi v 
javni zavod Študentski dom Ljubljana. 
 
Gostujoči visokošolski učitelj ali tuji raziskovalec se lahko vseli, ko je podpisana 
pogodba med Zavodom in visokošolskim zavodom oziroma Javno agencijo za 
raziskovalno dejavnost RS,  raziskovalno organizacijo ali drugim državnim 
organom. 
 
Nastanitvena pogodba je pravni temelj dogovorjenega odnosa med 
pogodbenima strankama, katere sestavni del je tudi Domski red, ki je objavljen 
na spletni strani Zavoda. Nastanitvena pogodba se podpiše  v dveh izvodih, od 
katerih dobita oba,  stanovalec in  Zavod po en izvod. 
 
Kadar  ima  stanovalec  status študenta, ki je upravičen  do subvencioniranega 
bivanja, se kopija nastanitvene pogodbe pošlje poroku.  V nasprotnem primeru 
stanovalec ob nastanitvi plača kavcijo. 
Nastanitvena pogodba velja do poteka študija, oziroma do potekov pogojev za 
bivanje. 

 

29. člen 

(odstop od nastanitvene pogodbe) 

 
Zavod  lahko odstopi od nastanitvene pogodbe s  stanovalcem  pred potekom 
časa, za katerega je bila sklenjena, če:  
 
1. stanovalcu preneha pravica bivanja na osnovi odločbe; 

 2.  izgubi status študenta: diplomira, dokonča podiplomski študij, se izpiše ali  
      je izključen iz visokošolske ustanove, se zaposli in  ne pridobi statusa    
      mladega   raziskovalca; 
3.   se dokaže, da je bil sprejet v Zavod na osnovi neresničnih podatkov, 
4.   isti ali naslednji dan  ne prevzame sobe pri oskrbniku in se vanjo dejansko      
      ne  vseli; 
5.  ne plača stanarine in drugih  stroškov; 
6.   krši Domski red; 
7.   stori kaznivo dejanje in se mu to dokaže z odločbo sodišča; 
8.   ne povrne materialne škode; 
9.    krši davčno zakonodajo z zlorabo študentskih napotnic; 
10.  ne prijavi odsotnosti  v skladu s sedmim odstavkom 13. člena tega    
       Domskega reda; 
11. tuji študent, državljan EU, ne dostavi Zavodu potrdila  o vloženi vlogi za 
pridobitev dovoljenja za začasno bivanje v Republiki   
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       Sloveniji. 
12. ne upošteva opozoril in navodil dežurne oziroma varnostne službe; 
13. ne upošteva pravilnikov, izdanih na podlagi Domskega reda. 
 
Stanovalec  se mora izseliti iz Zavoda v osmih dneh od prejema  pisne 
odstopne izjave Zavoda in poravnati vse stroške. 
 
Zoper odstop od nastanitvene pogodbe ima stanovalec pravico do pritožbe. Za 
reševanje pritožb je na prvi stopnji pristojen direktor Zavoda, na drugi stopnji pa 
Svet zavoda. 
 
 

IV. ORGANIZIRANOST 
 

30. člen 
 

(organiziranost) 
 
V Zavodu deluje Študentski svet stanovalcev,  (v nadaljevanju ŠSS), sestavljen 
iz predstavnikov in namestnikov domov.  Volitve in pristojnosti določa pravilnik- 
Akt o organiziranosti ŠSS. 
 
Vsak dom izvoli svojega predstavnika in namestnika. Za  domove ŠSS lahko 
imenuje športnega koordinatorja, kulturnega koordinatorja in koordinatorja 
študijskega dela.  
 
V vsakem domu, ki ima sobo za šport (fitnes), imenuje direktor na predlog ŠSS 
vaditelja za šport- fitnes in njegovega pomočnika. 
 
V vsakem domu  direktor imenuje pooblaščenega administratorja za internet. Za 
celovito delovanje interneta  direktor imenuje pooblaščenca iz vrst zaposlenih in 
njegovega pomočnika za internet iz vrst študentov stanovalcev.  
 

 
Prvi pomočnik v težavah vsakemu stanovalcu je oskrbnik. 

 
 

31. člen 
 

(dežurna vratarska služba) 
 
V domovih  je organizirana stalna dežurna vratarska služba, ki  so jo  dolžni 
brezplačno opravljati študentje  doma  po  razporedu, razen če to delo opravlja 
profesionalna varnostna služba. Opravlja se v vratarski loži, po navodilih 
uprave. 
Odgovorna oseba za  organizacijo dežurstva je namestnik predstavnika doma, 
kadar pa varuje profesionalna služba pa organizira varovanje varnostni inženir. 



 

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA • Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana • Telefon: (01) 242 1000, Faks: (01) 242 1010 • E-pošta: studentski.domovi@siol.net 

 

16 

Kadar  opravljajo dežurno službo študentje, razpored  dežurstva pripravlja 
namestnik predstavnika doma in ga  pravočasno razobesi  v vratarski  loži. 
Dežurni sme opravljati varovanje največ 12 ur dnevno. 
 

32. člen 
 

(plačano dežurstvo) 
 
V  domovih, kjer stanovalci neredno opravljajo dežurno  vratarsko službo  in  v 
domovih, kjer se  stanovalci  sami  dogovorijo  za plačano dežurstvo, to lahko 
opravljajo dežurni  študentje, na stroške vseh stanovalcev. V tem primeru 
predstavnik doma obvesti direktorico. 
 
Stanovalci  lahko  na  sestanku doma  sprejmejo  sklep, da se neopravljeno 
dežurstvo sankcionira s  plačilom kot nadomestilo za neopravljeno dežurstvo, ki 
je enako kot plačilo za dežurstvo. 
 
Profesionalno  varnostno službo odredi direktorica Zavoda. 
 
 

33. člen 
 

( zamenjava  dežurnega) 
 
Stanovalec,  ki  ne  more nastopiti dežurne  službe  v  času,  za katerega je 
razporejen, si je dolžan pravočasno zagotoviti zamenjavo in o tem obvestiti 
namestnika predstavnika doma.  
 

34. člen 
 

(izjeme od dežurstva) 
 
Roditelj, ki živi v domu sam z otrokom, nosečnice od petega meseca nosečnosti 
dalje, bolniki in invalidi ne dežurajo, razen v primeru, če to sami želijo. Tuji 
študenti, ki so v domu prvo leto, ne morejo dežurati, ker ne poznajo jezika in 
razmer. Vsi navedeni, za katere dolžnost dežurstva ne velja, plačujejo 
nadomestilo za neopravljanje dežurstva.  
 

35. člen 
 

( profesionalno varovanje) 
 

Zavod na stroške stanovalcev organizira tudi profesionalno varovanje, kadar je 
v posameznem domu  ali delu doma  zabeleženo večje število  kršitev 
Domskega reda. 
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V. RED IN MIR 
 

36. člen 
 

(red in mir) 
 
V  naselju in domovih mora biti red in mir, zato stanovalci ne smejo razgrajati, 
ropotati in uporabljati akustičnih  in drugih naprav, ki povzročajo hrup in 
vznemirjajo ter  motijo stanovalce v domovih in  soseski ter s  tem  škodijo 
njihovemu zdravju  in počutju ali škodljivo vplivajo  na  okolje.  
 

Motilne  naprave  je stanovalec na zahtevo  Zavoda, dežurne 
službe,  predstavnika doma ali stanovalcev dolžan takoj odstraniti, v 
nasprotnem primeru se lahko zasežejo in se sproži ustrezen postopek. 
V času od 22.  00 ure do  6. 00 ure  je v  domovih in na  zunanjih površinah 
nočni čas, namenjen počitku. V tem času ni dovoljena  nobena  dejavnost, ki  
moti  počitek. 
 
                                                         37. člen 
 

( prireditve) 
 
Zabave odprtega tipa, na katere so vabljeni zunanji obiskovalci, je treba prijaviti 
pristojnemu upravnemu organu in pridobiti dovoljenje. Organizacijo, kraj, 
trajanje in odgovorne osebe določi direktor. 
Organizator je dolžan namensko uporabljati športne površine Zavoda. 
Organizator je dolžan zagotoviti varnostno službo, prvo pomoč, dovoljeno jakost 
glasbe in dosledno izpolnjevati vse usmeritve pristojnih organov. 

 
 

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
 

38. člen 
 

( pravice stanovalcev) 
 

Stanovalec ima pravico: 
 

– do normalnih pogojev za dnevno delo in nočni počitek; 
– do rednega brezplačnega vzdrževanja in odpravljanja napak v 

sobi/garsonjeri/apartmaju, ki niso posledica nepravilne ali malomarne 
uporabe; 

– do uporabe skupnih prostorov; 
– do uporabe skupne opreme v domu; 
– do informacij o pogojih bivanja; 
– do uporabe brezplačnega interneta. Uporaba interneta vključuje samo 

neprofitno delovanje. Stanovalec plačuje nadomestilo za delovanje, 
vzdrževanje in posodobitev sistema interneta. Sredstva se zbira 
pregledno za vsak dom. 
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- do uporabe parkirnih površin v  sklopu Zavoda skladno s  Pravilnikom o 
prometu in parkiranju  na površinah  zavoda. 

   

39. člen 
 

(dolžnosti stanovalcev) 
 

– Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo osebnost in pravice  
sostanovalcev. V sobi in v domu ne smejo motiti drugih stanovalcev pri 
študiju.  

– Glede sobivanja se stanovalci med seboj dogovarjajo. 
– Sobe  so  namenjene  bivanju in v njih in  skupnih  prostorih  ni dovoljena 

kakršnakoli pridobitna ali druga dejavnost, ki jo sistemska zakonodaja 
prepoveduje oziroma sankcionira. 

 
Stanovalci so  tudi dolžni: 

- spoštovati določila pogodbe, domskega reda in navodila Uprave; 
- upoštevati nočni red in mir;  
- uporabljati najeto sobo/ garsonjero/apartma ter skupne prostore, opremo  

in zunanje površine v skladu z njihovim namenom, kot dober gospodar, 
skrbeti za  red in čistočo v sobah, garsonjerah in apartmajih, v skupnih 
prostorih in okolici doma,  na zunanjih površinah ter  varovati   domsko 
premoženje pred okvarami in poškodbami; 

– pravilno  uporabljati   in   varovati   pred   okvarami   vodovodne,  
električne  in  

– ogrevalne ter druge napeljave in naprave v sobah, garsonjerah in 
apartmajih, v skupnih prostorih in okolici doma,  na zunanjih površinah; 

– varčno rabiti vodo, električno in toplotno energijo; 
– prijaviti vsako nastalo napako ali okvaro v sobi/ garsonjeri/apartmaju ali 

skupnih prostorih in jo vpisati v posebno knjigo pri receptorju ali  na 
seznam pri oskrbniku; 

– spoštovati določila   pravilnikov, ki veljajo  v Zavodu in urejajo  prometni 
režim v naseljih študentskih blokov in higieno; 

- opravljati dežurno vratarsko službo, kjer je ta organizirana. 
 
 

40. člen 
 

(prepovedi) 
 
Na opremo v objektih, na stavbno pohištvo, steklo  in  zidove ni dovoljeno 
lepljenje plakatov, slik in nalepk  ali jo poškodovati na kakršen koli drug način. 
 
V  sobah/garsonjerah/apartmajih in skupnih prostorih  ni dovoljeno: 
 

- prestavljanje pohištva brez dogovora z oskrbnikom; 

– spreminjanje namembnosti pohištva in opreme; 
– napeljevanje dodatnih instalacij in spreminjanje obstoječih instalacij;  
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– priključevati električnih, grelnih ali kuhalnih naprav, ki se uvrščajo  med 
večje porabnike (el. kuhalnik, kalorifer, el. žar, opekač kruha in podobno);  

– hraniti svojih večjih stvari (kolesa, pohištvo ipd.); 
– kajenje v sobah, garsonjerah, apartmajih, avlah, na hodnikih in v vseh 

drugih skupnih prostorih;  
– organiziranje družabnih dogodkov brez dovoljenja uprave; 
– uporabljati v  prostorih in na zunanjih površinah Zavoda kurilne naprave; 
– organiziranje piknikov ali drugih oblik druženja in veseljačenja 

stanovalcev oziroma zunanjih obiskovalcev na zunanjih površinah 
Zavoda;  

– uporabljati rolerjev ter drugih sredstev, ki moteče vplivajo na okolico 
oziroma uničujejo tla; 

– pridobivanje članov za verske skupnosti, politične stranke ter druge 
opredelitve v zasebnem in javnem življenju v objektih in na zunanjih 
površinah Zavoda;  

– pridobivanje, prodaja  alkohola in gojenje (proizvodnja), prodaja, kajenje 
in razpečevanje ali drugi načini uporabe prepovedanih drog; 

– prodaja katerihkoli izdelkov in storitev ter  akviziterstvo; 
– vseljevanje živali ni zaželeno. Za morebitno bivanje živali v Zavodu je 

treba pridobiti soglasje Uprave.  Lastnik za žival prevzema popolno 
odgovornost in pridobi soglasje stanovalcev apartmaja oziroma sob. 
Živali morajo biti označene v skladu z veterinarskimi predpisi,  zdrave in 
cepljene, kar mora  lastnik dokazati z ustreznimi potrdili.  

 

41. člen 
 

(uporaba skupnih prostorov in lastnine zavoda) 
 
Stanovalci lahko uporabljajo skupne prostore s pripadajočo infrastrukturo in 
skupno opremo ob upoštevanju nočnega miru in reda ter v skladu z naslednjimi 
določili: 
 

– prostori za športno rekreacijo: vstop vanj je dovoljen v ustrezni športni 
opremi in športnih copatih od 6.00 do 24.00 ure; 

– klubska soba/tv soba : uporaba klubske sobe/tv sobe je časovno 
neomejena, družabne dogodke morajo stanovalci sporočiti tri dni  pred 
izvedbo upravi oziroma  oskrbniku; 

– infosoba/ čas uporabe  v Domu podiplomcev   je  neomejen; računalnik, 
tiskalnik ter pripadajoča programska in strojna oprema se uporabljajo v 

skladu z zakonom in s pisnimi navodili uprave; tiskanje je možno na 
lasten papir;  

 

– uporaba  učilnic  v domovih je  namenjena  izključno  stanovalcem 
Zavoda. Ob odhodu iz učilnice so stanovalci dolžni  sprazniti  študijsko 
mesto; 
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– pralnica: čas uporabe je neomejen; ključ pralnice dvigne stanovalec pri 
receptorju  oziroma oskrbniku ob vsakem vstopu v pralnico in vsakič, ko 
zapusti pralnico, vrne ključ pralnice receptorju;  pralne in sušilne stroje, 
likalnike in likalne stroje je stanovalec dolžan uporabljati po priloženih 
navodilih; po uporabi mora pralnico za seboj počistiti, možna je tudi 
uporaba košev za perilo in stojal za sušenje perila;  

– kolesarnice: čas uporabe je neomejen, stanovalci vstopajo s ključem, 
kolesarnico ob odhodu tudi zaklenejo; 

– kolesarnica na lokaciji Bežigrad – Dom podiplomcev: čas uporabe je 
neomejen; ko želi stanovalec vstopiti v kolesarnico, pozvoni receptorju, ki 
mu jo odpre, po določenem času pa se vrata kolesarnice avtomatično 
zaprejo; kolesa v kolesarnici naj bodo kljub varnostni opremi zaklenjena; 

- garažna hiša: uporaba je dovoljena v skladu s splošnimi pogoji o 
garažiranju in parkiranju vozil v garažni hiši ter po sklenitvi pogodbe z 

najemnikom garažnih hiš. Uporabo parkirnih in prometnih površin 
Zavoda podrobneje ureja Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah 
Zavoda, ki je kot priloga sestavni del domskega reda. 

- skladišče: namenjeno je shranjevanju opreme stanovalcev (npr. športna 
oprema, gume itd.) po predhodnem dogovoru v upravi; 

- vse športne površine Zavoda so brezplačno namenjene stanovalcem 
Zavoda, ki jih uporabljajo na lastno odgovornost; 

- otroško igrišče, namenjeno otrokom stanovalcev zavoda; 

– V Domu podiplomcev  pa tudi dodatna ležišča, komplet posteljnine 
(odeja, vzglavnik, rjuha, prevleka za vzglavnik in prevleka za odejo) in 

brisače: izposoja je možna v skladu z dogovorom z upravo in se  
zaračuna po ceniku . 

 
 

42. člen 
 

(druženje) 
 
Za  druženje stanovalcev so v domovih določeni skupni prostori  - TV sobe. V 
njih je dovoljeno druženje za stanovalce  Zavoda in njihove prijatelje, pod  
pogojem, da upoštevajo določila Domskega reda. 

 
Za  zabave  stanovalcev so v domovih določeni skupni prostori: sobe za 
druženje, zaklonišča,    TV sobe in hodniki. Zabave se lahko organizirajo pod 
naslednjimi pogoji: 
 

- prijavitelj zabave  je lahko le predstavnik doma. Prijavitelj je dolžan za 
zabavo pridobiti soglasje oskrbnika  in direktorja; 

- organizator zabave je lahko le stanovalec konkretnega doma; 
- zabava  mora  biti  prijavljena  najmanj tri dni  prej v sprejemni pisarni na 

posebnem obrazcu; 
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- za vsako zabavo se dogovori organizacija zabave, določi odgovorna 
oseba, morebitna  materialna  odgovornost in  obvezno  čiščenje  po 
zabavi; 

- študentom je prepovedano neposredno  dogovarjanje  z zaposlenimi 
delavci  Zavoda za čiščenje po  zabavi. Če prostora  po zabavi ne očisti 
organizator,  čiščenje  opravi Zavod na stroške organizatorja; 

- zabave  niso  dovoljene  v  čajnih  kuhinjah, sanitarnih  prostorih in na 
zunanjih površinah; 

- interne zabave  se  lahko  organizirajo največ dvakrat mesečno, vendar 
ne v dveh zaporednih tednih. Zaradi  študijskih razlogov zabav ni v 
januarju in do konca zimskih počitnic, med majskimi igrami  in v času 
zimskih in poletnih počitnic. Če so v posamičnem mesecu organizirane 
zabave za vse stanovalce Zavoda, v domovih  ni mogoče organizirati 
internih  zabav. Organizator, niti nihče drug, ne sme na noben način 
oglaševati zabav izven naselja, razen če so prijavljene pri pristojnem 
organu. 

 

43. člen 
 

(gosti) 
 
Vsak stanovalec ima pravico do sprejema obiskov. 
Stanovalec  lahko sprejme obisk v sobo le, če s tem soglaša  tudi sostanovalec, 
pri čemer je odgovoren za  njegovo  vedenje in morebitno povzročeno  škodo. 
 
Prenočevalec je oseba, ki je v sobi stanovalca med 24. 00 in 06.00 uro. 
Vsak  stanovalec  lahko sočasno prenočuje po  enega  obiskovalca. 
Obiskovalec ne more prenočiti, če v sobi ni nobenega  stanovalca. Isti 
obiskovalec lahko prenoči v Zavodu največ tri dni v  mesecu. Prenočevalec, ki 
nima slovenskega državljanstva,  lahko prenočuje pri stanovalcu le  na podlagi 
predhodne prijave prenočevalca v sprejemni pisarni. Obiskovalca, ki ima z 
Zavodom sklenjeno nastanitveno pogodbo, ni treba prijaviti. 
 
 
V Domu podiplomcev lahko prenočujejo gosti  na podlagi plačila in prijave 
neomejeno, pri tem pa mora gost mora ob prihodu v  dom posredovati 

receptorju ime in priimek stanovalca, h kateremu je namenjen, ob odhodu pa 

mora receptorja opozoriti na svojo odhod. Omejitev glede števila prenočitev 
obiskovalcev in prenočevanja tuj ih državljanov ne velja za Dom podiplomcev.  

 
Za  obiskovalca stanovalec v celoti prevzame materialno  odgovornost, vključno 
s plačilom kazni, ki izhajajo iz sistemske zakonodaje v zvezi s prijavo gostov. 
 
Cena nočitve gosta  je  tržna  cena, določena s cenikom. 
Študent poravna nočitve po posebni položnici skupaj z ostalimi stroški bivanja, 
drugi uporabniki  pa jih poravnajo  na blagajni  oziroma na recepciji pred 
odhodom iz  Zavoda. 
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44. člen 

 
(oskrba) 

 
Stanovalci imajo ima pravico do čiste posteljnine, v Domu podiplomcev  pa tudi 
do  dveh brisač (majhna in velika) enkrat tedensko. 
Menjava poteka v skladu z urnikom, ki ga objavi  na oglasni deski in spletni 
strani uprava. Stanovalci lahko umazano posteljnino in brisače zamenjajo 
osebno  pri oskrbniku. 
Stanovalec Doma podiplomcecv, ki v omenjenem času ne more biti fizično 
prisoten, napiše številko svoje sobe na za to posebej pripravljen razpored, ki je 
obešen na oglasni deski; s tem stanovalec potrjuje, da  čistilki dovoli vstop v 
garsonjero/apartma; stanovalec umazano in zloženo posteljnino ter brisače 
odloži na rob postelje ali na stol v predsobi svoje garsonjere, čistilka pobere 
umazano posteljnino in brisače ter mu dostavi čisto posteljnino in brisače. 
Visokošolskim učiteljem – sodelavcem in gostujočim raziskovalcem zamenja 
posteljnino in brisače čistilka  oziroma oskrbnik po urniku. 

Stanovalec je dolžan poiskati pomoč  oskrbnika: 
- zaradi okvar, poškodb ali izrabljenosti inventarja, napeljav in drugih naprav v 
sobi in v skupnih prostorih; 
 - za reševanje ljudi iz dvigal; 
- zaradi pripomb na čistočo doma in neposredne okolice; 
- za izdajo, prevzem in zamenjavo posteljnine;  
- za ureditev zadev v zvezi z vselitvijo, preselitvijo in izselitvijo; 
- v zvezi s pobudami in predlogi glede kvalitete bivanja. 
 
Oskrbnik je dosegljiv v delovnem času. Izven delovnega časa se je stanovalec 
dolžan obrniti na dežurno telefonsko  številko, objavljeno na   spletni strani 
Zavoda. 

 
Uprava zagotavlja plačano dežurstvo med velikonočnimi prazniki (velikonočna 
nedelja in velikonočni ponedeljek), prvomajskimi (1. in 2. maj) in božično-

novoletnimi prazniki (25. in 26. december ter 1. januar), dnevom  reformacije 
(31. oktober) in dnevom mrtvih (1. november) ter v juliju, avgustu in septembru 
in sicer v takšnem obsegu, da je zagotovljena varnost. Predlog pripravi 
Sprejemna pisarna. Plačano dežurstvo se izvaja na poziv Zavoda. 

Če stanovalec izgubi ključ oziroma kartico, se je v rednem delovnem času 
dolžan obrniti na oskrbnika doma, zunaj delovnega časa pa na dežurnega 
oskrbnika. 

Dvojnik ključa oziroma kartice prejme stanovalec pri oskrbniku. Za strošek 
ključa Zavod obremeni stanovalca pri plačilu stroškov bivanja za naslednji 
mesec. Dvojnika ključa stanovalec ne sme izdelati sam. Ključa ne sme dati 
drugemu v uporabo. 

V nujnih primerih, kot so: reševanje iz dvigal, izlivi vode, okvare radiatorjev, večji 
obsegi izklopov elektrike in druge zahtevnejše zadeve, do katerih pride izven 
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delovnega časa Zavoda, se je stanovalec dolžan obrniti na telefonsko številko 
01/242-1000, objavljeno na spletni strani. V primeru izgube ključev stanovalec 
počaka do jutra, v nujnih primerih pa pokliče telefonsko številko 01/242-1000, 
objavljeno na spletni strani. Ob prihodu dežurnega oskrbnika je stanovalec 
dolžan s podpisom delovnega naloga potrditi njegov prihod. 
 
 

VII. VARNOST IN ZDRAVJE 
 

45. člen 
 

(varnost) 
 
Ravnanja stanovalcev za preprečevanje požara in ravnanja v primeru požara 
določa Požarni red. 
V  domovih so na vidnih mestih nameščeni prepovedni in opozorilni znaki 
ter  znaki za alarmiranje, kot jih zahteva zakonska in podzakonska ureditev. 
Stanovalec je dolžan poravnati stroške okvar in intervencijskih popravil, ki jih 
povzroči s samovoljnim, nedovoljenim priključevanjem električnih uporabnikov. 
Zavod ima pravico do preverjanja električnih naprav in jih po potrebi izločati 
zaradi požarne varnosti. 
 
Vsak stanovalec je dolžan: 

 
– zaklepati sobo/ garsonjero/apartma v času svoje odsotnosti ter zaklepati 

vrata v dom v skladu  s tem Domskim redom; 
– samozaščitno skrbeti za svoje premoženje; 
– pred več kot enodnevno odsotnostjo poskrbeti za varnost: izklopiti 

električne naprave, zapreti okna in vodovodne pipe, odstraniti pokvarljivo 
hrano in odpadke ter zakleniti sobo; 

     -     zaklepati  vhodna vrata doma  med 22:00 in 06:00 uro, če ni v stavbi                                 

           profesionalnega varovanja; 

– prijaviti poškodbo ali nezgodo v Zavodu takoj oziroma v roku 30 dni  od 
nezgode na telefonsko številko za prijavo poškodbe ali nezgode, ki je v 
prilogi tega Domskega reda. Ob prihodu pooblaščene osebe Zavoda se 
na kraju dogodka sestavi zapisnik, ki se obojestransko podpiše. 
Kasnejših prijav nezgode Uprava ne bo priznala; 

-   izvajati dežurstvo v skladu s tem  Domskim redom. 

 

46. člen 
 

(dežurstvo) 
   

Za delo dežurne študentske službe Zavoda je odgovoren varnostni inženir, s 
sedežem v Rožni dolini. 
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Dežurni študentje  Zavoda so tisti, ki nadzorujejo stanje v vseh domovih 
Zavoda, razen  v domovih, kjer je organizirana profesionalna varnostna služba, 
preverjajo dežurstva, po potrebi kličejo pristojne organe.  
 
Dežurni  je materialno odgovoren za prevzeti  inventar  v vratarski  loži ter 
disciplinsko odgovoren za pravilno in  vestno opravljanje  dežurne vratarske 
službe. Če  zaradi opustitve dolžnosti dežuranja domu nastane škoda, jo je 
dežurni, ki je dežurstvo opustil,  dolžan poravnati. Če je  zaradi malomarnega  
opravljanja dežurstva storjena škoda v domu, je soodgovoren za vso nastalo 
škodo. 
 

47. člen 
 

(dolžnosti dežurnega)   
 
Dolžnosti dežurnega  so, da :  
 
- opravlja redno in vestno dežurstvo; 
 
- se zadržuje  v dežurni loži, razen ko je na kontrolnem obhodu (15 min) ali kliče 
stanovalca k telefonu; 

 
- dopoldne prevzame pošto, sestavi  in  izobesi  seznam navadnih in 
priporočenih   ali  ekspresnih poštnih pošiljk ( priporočene pošiljke naročnik 
prevzame na za to določenem mestu), brzojavke pa odnese naslovniku v sobo 
oziroma mu pusti na vratih obvestilo; 

- pred primopredajo in med dežurstvom opravi kontrolni obhod v domu in pogasi 
luči,  razen   tistih,  ki  morajo  goreti  iz  varnostnih   razlogov  vso noč  (pred 
vratarsko ložo,  stopnišče),  preveri  TV-sobo, preveri ali ne  teče kje voda, ali ni 
vključena kakšna naprava,  in pregleda skupne prostore; 
 
- v primeru naravnih in drugih  nesreč   (požar,  poplava,  potres, eksplozija, 
ekološke nesreče, radiološka in kemična nevarnost, nevarnost vojaškega 
napada ter ob drugih nevarnostih) dežurni študent in stanovalci ravnajo po 
posebnih navodilih, ki so nameščena pri vhodu v dom; 
 
- opravlja naloge, ki jih določi predstavnik doma; 
 
- je navzoč pri komisijskih izselitvah; 
 
- ob 22. uri zaklene vhodna vrata doma in skrbi, da so zaklenjena vso noč;  
 
- sodeluje  pri  intervencijskem  pregledu  doma, ki ga opravi higienska komisija; 
 
- izvaja naloge po navodilih in odredbi Uprave. 
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48. člen 
 
                      (nadzor nad dežurstvom) 
 
Opravljanje  dežurstva nadzira namestnik predstavnika doma,  varnostniki, 
dežurni študent, receptor, stanovalci sami, oskrbniki domov in varnostni inženir. 
Vsak  od navedenih  ima  pravico in dolžnost opozoriti dežurnega  zaradi 
nevestnega  dežurstva ter ga pisno prijaviti  v sprejemni pisarni. 
 
 

49. člen 
 

(higiena) 
 

Za  čistočo  in higieno v sobah,  apartmajih in skupnih prostorih 
so  dolžni  skrbeti stanovalci sami in skupno.  
 
Stanovalci so dolžni menjavati posteljnino najmanj vsakih štirinajst dni, po 
razporedu, ki ga objavi oskrbnik. V primeru odsotnosti so stanovalci dolžni 
poskrbeti, da namesto njih zamenjavo posteljnine opravijo sostanovalci.  

 
V Domu podiplomcev  čistijo apartmaje gostujočih visokošolskih učiteljev in  
gostujočih visokošolskih sodelavcev ter  gostujočih raziskovalcev  čistilke. 
 
Stanovalci v prostore Zavoda ne smejo nameščati  dodatno oblazinjeno 
pohištvo (jogije, fotelje in drugo).  Določilo ne velja za Dom podiplomcev. 
 
Interna  kontrola čistoče se izvaja na osnovi Pravilnika o  delu higienske 
komisije, ki je sestavni del Domskega reda. 
Preventivne zdravstvene  preglede prostorov  opravlja pristojni upravni organ. 
 

 

50. člen 
 

( nalezljive bolezni) 
 

Ravnanje stanovalcev za preprečevanje nalezljivih bolezni in ravnanja v primeru 
pojava nalezljivih bolezni določa pravilnik o delu higienske komisije. 
 
 

51. člen 
 

(zdravniški pregled) 
 
Na zahtevo Zavoda se mora stanovalec obvezno zdravniško pregledati. Vsak 
stanovalec je dolžan prijaviti vsak primer nalezljive bolezni ali suma nalezljive 
bolezni. Prijavo predloži oskrbniku ali sprejemni pisarni, ki takoj ukrepa. 
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52. člen 
 

(pitna voda) 
 

V času poletnih počitnic in daljše odsotnosti je poraba pitne in tople vode v 
domovih zmanjšana. Stanovalcem pri  uporabi vode  se po daljšem času 
odsotnosti priporoča,  da pustijo vodo teči več minut, s tem, da je curek 
enakomeren srednje jakosti. S tem se zmanjšuje potencialna nevarnost pojava 
legionele.  
 

53. člen 
 

(kontrola sob) 

 
Delavci Zavoda imajo pravico in dolžnost pregleda in nadzora, ali se sobe 
uporabljajo v skladu z Domskim redom in nastanitveno pogodbo. Pregled in 
nadzor nad uporabo sob in pohištva v njej odredi direktor Zavoda. Delavci 
Zavoda so pri tem polno odgovorni za zaščito stanovalčeve zasebnosti in 
njegove integritete. 

 
54. člen 

 
(osebna asistenca) 

 
Stanovalec, ki zaradi svojih posebnih potreb za bivanje v Zavodu potrebuje 
osebno asistenco, si je le-to dolžan zagotoviti. 
 
 

VIII. KRŠITVE 
 

55. člen 
 

(kršitve domskega reda) 
 
Kršitve domskega reda obravnava vodja sektorja za študentske zadeve, ki tudi 
izreče sankcije. Vodja sektorja o vsaki domnevni kršitvi vodi postopek, ki je 
evidentiran in izkaže tek postopka ter argumente in podlago za sprejeto 
odločitev. Kršitve se delijo na lažje  kršitve in hujše kršitve.  
 
Lažje kršitve so: 
 
1. nenamenska uporaba stavbe in opreme ter naprav z možnostjo povzročitve 

škode; 
 
2. kršenje pravil o higieni v sobah, garsonjerah, apartmajih in skupnih 

prostorih; 
 

3. neopravljanje ali malomarno opravljanje dežurne službe; 
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Hujše kršitve so:  
 

1. ogrožanje lastnega zdravja in življenja ter ogrožanja zdravja in življenja 
drugih stanovalcev , zaposlenih  in obiskovalcev; 

 
2. nespoštovanje občih  človekovih pravic stanovalcev in zaposlenih ter 

pravic, določenih s tem domskim redom; 
3. tatvina;  

 
 

4. kršenje zakonodaje RS z dajanjem lažnih ali netočnih podatkov ter lažno 
predstavljanje, ponarejanje uradnih listin in dokumentov za bivanje v 
Zavodu, neprijavljanje, prikrivanje ilegalnih oseb, neopravičen izostanek 
pravilno vabljene priče oziroma lažna izpovedba; 

 
5. nepooblaščeno poseganje v zasebnost, tatvina ter druga kazniva 

dejanja; 
 

6. povzročanje  nereda in pretepa  in sodelovanje v pretepu; 
 

7. prodaja alkohola in drog; 
 

8. neupoštevanje Domskega reda ( neprijava in nedovoljeno oglaševanje 
zabave, kršenje reda in miru..); 

 

9. oddaja, odprodaja ležišča osebi, ki nima pravice bivanja, v Zavodu 
         samovoljna vselitev ali preselitev; 
 

10.  s kršenjem reda in miru motiti bivanje stanovalcev in prebivalcev v bližnji 
okolici; 

 
11.  nenamenska uporaba stavbe, opreme  naprav s povzročitvijo škode ter 

zloraba interneta; 
 

12.  nenamensko  in nepooblaščeno poseganje  v lastnino zavoda, zloraba, 
uničevanje ali dopuščanje uničevanja lastnine zavoda; 
 

13.  kajenje  in pijančevanje  v vseh skupnih prostorih;  

14.  zloraba zavodovih dokumentov ( dežurna knjiga, ipd..) ter zloraba 
zavodove lastnine ( ključi…itd); 
 

15.  neupoštevanje navodil varnostne službe in uprave,  neodzivanje na 
vabila uprave na razgovor zaradi kršenja domskega reda ali drugih 
razlogov; 
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16.  kršenje avtonomije zavoda ( nespoštovanje avtonomije zavoda- 

prepoved oglaševanja, prodaje, akviziterstva, pridobivanja uporaba 
objektov in zunanjih površin Zavoda za pridobivanje članov za verske 
skupnosti in politične stranke ter druge opredelitve v zasebnem in 
javnem življenju); 

 
 
17.  večkratno ponavljanje lažjih kršitev.  

 
 

56. člen 

                                            ( sankcije za kršitve domskega reda) 
 
Možne sankcije za kršitve so: 
 
1. opomin; 
2. preselitev v okviru Zavoda;  
3. opomin pred odstopom od nastanitvene pogodbe; 
4. izselitev. 
 
Stanovalec,  ki  krši določila Požarnega reda,  v celoti  prevzema 
materialno  odgovornost,  vključno s  plačilom kazni,  ki  jo  zaradi njegove 
kršitve zakona  inšpektor  naloži Zavodu. Stanovalec, ki povzroči materialno 
škodo, jo je dolžan povrniti. 
 
 
     57. člen 
 
                                                   ( pritožba)  
                       
Pritožbeni organ v primeru izreka sankcij je  direktor. Za odločanje o  pritožbi  
na izrek sankcij o kršitvi domskega reda direktor lahko pridobi mnenje ŠSS in 
strokovnih služb Zavoda. Na odločitev direktorja je na drugi stopnji možna 
pritožba na Svet zavoda. 
 
Vsak stanovalec Zavoda lahko vloži pritožbo proti delavcu Zavoda pri upravi in 
obratno. 
 
 
     58. člen 
 
                                                ( dostop do informacij) 
 
Informacije, pomembne za življenje  v Zavodu, so objavljene na oglasnih 
deskah domov oziroma na spletni strani www.stud-dom-lj.si. 
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IX. KONČNE DOLOČBE 

 
59. člen 

 
Domski  red  se spremeni ali dopolni na enak način,  kot  je  bil sprejet. 
 
 

60. člen 
 
Domski red velja od 16. septembra  2013 in se prične izvajati isti dan. 

 
61. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta Domski red, preneha veljati dosedanji, številka: 
4/2010-OU iz junija 2010. 
  
 
                  

 

 
 

Predsednik 
 Sveta Študentskega doma Ljubljana: 

mag. Darko Repenšek 
  

 
 
 
V Ljubljani, 13.09.2013         
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
P O Ž A R N I  R E D 

PRAVILNIK O  DELU HIGIENSKE KOMISIJE 

PRAVILNIK O PROMETU IN PARKIRANJU  NA POVRŠINAH  ZAVODA 

KATALOG POMEMBNIH INFORMACIJ IN TELEFONSKIH ŠTEVILK 

CENIK MATERIALA IN STORITEV SEKTORJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE IZ 13. ČLENA  
 

 


