
 

 

PRAVILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE SOB 

 

1. Ob prihodu boste dobili formular na katerem je naštet inventar. Še preden porazdelite stvari 
po sobi, preglejte stanje in ga do podrobnosti dokumentirate na formularju in po potrebi 
fotografirajte. Če ob posameznem objektu ni komentarja, to pomeni, da je stanje le-tega 
odlično. Vsa odstopanja pri Vašem odhodu bomo morali zaračunati. 

2. Premeščanje pohištva je dovoljeno le z dovoljenjem uprave. Omar se ne sme premikati. 
3. Nameščanje nalepk ni dovoljeno. Če boste obešali slike in plakate, Vam bomo ob izselitvI 

zaračunali za pleskanje sten. 
4. Kuhanje v sobi ni dovoljeno. Glejte določila statuta in hišnega reda. 
5. V študentskem domu živali niso dovoljene. 
6. Smeti morate odnesti sami iz sobe v smetnjake v pritličju. Prepovedano je odlagati smeti v 

kuhinji. Sesalec si boste lahko izposodili pri čistilki v njenem delovnem času oz. na recepciji do 
20. ure. Sesate lahko najkasneje do 21.00 ure. Pred uporabo morate pogledati, če je v sesalcu 
tudi vrečka za smeti in po sesanju oddajte očiščen sesalec. 

7. Osebje bo  občasno čistilo sobe, o terminih čiščenja boste pravočasno obveščeni. Za čiščenje 
je potrebno sobo pripraviti tako, da so proste talne površine v sobi; vse osebne stvari zložite 
v omaro, na mizo, na posteljo  in na knjižno polico. Kopalnica mora biti izpraznjena v celoti. 
Med čiščenjem se študentke in študenti ne smejo zadrževati v sobi.  Lastne predmete 
(preproge…) čistijo študentke oz. študenti sami.  

8. Vsak stanovalec je dolžen vsak dan prezračiti sobo in sicer okno na stežaj odpre in pusti 5 
minut, potem se zapre. Le v poletnih mesecih, ko kurjava ni vključena, lahko okna ostanejo 
priprta. 

9. Da se ne bi pojavila plesen v kopalnici, puščajte vrata od kopalnice odprta. 
10. Tla v kopalnici ne smejo ostati mokra. Mokrih brisač ne smete pustiti na tleh,  sicer bodo   

fuge potemnele in se bo začela nabirati plesen. 
11. Sušenje perila na hodniku ni dovoljeno.  
12. Kdor se ne drži pravil, bo v skladu s hišnim redom dobil opomin. Po drugem opominu sledi 

izključitev iz doma z vsemi posledicami (kavcija se ne vrne…) 
13. Pravilnik stopi v veljavo 01.10.2016 in velja za nedoločen čas. 

 

VODJA DOMA 

mag. Anton Levstek 

 

 

 


