
 

 

PRAVILA ZA RAVNANJE IN OBNAŠANJE V KUHINJI 

1. Vsak stanovalec uporablja svojo posodo in odgovarja zanjo ter za kuhinjsko opremo in pribor. 
2. Po uporabi je potrebno brez odlašanja posodo pomiti in najkasneje po dveh urah pospraviti v 

za to določeno mesto (police nad štedilniki, omarice nad hladilniki, v sobi).  Po dveh urah jo 
ostali uporabniki ali osebje lahko odložijo na mizo. Po enem dnevu jo ostali uporabniki ali 
osebje posodo vržejo proč.  

3. Štedilnik,  prečice, umivalnik in vse uporabljene kuhinjske površine  je potrebno po kuhanju 
očistiti, tako da ni zaslediti nobenih ostankov hrane več. Odstraniti je potrebno tudi ostanke v 
odcejevalniku. 

4. Vse embalaže v hladilniku morajo biti označene s številko sobe oz. imenom lastnika. Živila 
brez embalaže (zelenjava…) morajo biti v vreči ali plastičnem zaboju, ki je tudi označen. 
Vrečke ali zaboji morajo biti prav tako v neoporečnem stanju. 

5. Vsi, ki uporabljajo kuhinjo ter osebje lahko brez opozarjanja odstrani neoznačena živila in 
embalaže sumljive kvalitete BREZ VNAPREJŠNJEGA OPOZARJANJA.  

6. V kanto za smet, ki jo prazni osebje, sodijo le ostanki hrane in  manjša embalaža od živil, 
razen steklovina, plastenke in pločevinke. Le-te mora vsak sam odnesti v kontejnerje na 
Albertplatzu. Dovoljeno je zbiranje steklovine in pločevink v manjših zabojnikih, če so 
splaknjene in se upravi javi oseba, ki bo skrbela za redno praznenje zabojnikov. 

7. Čistilke čistijo kuhinje v ponedeljek, sredo in petek.  V kolikor bo razvidno, da se ne 
upoštevajo pravila in ne najdemo osebe, ki  krši pravila, lahko osebje zaklene kuhinjo, dokler 
se ne javi oz. najde krivec oz. prostovoljci, ki pripravijo kuhinjo na čiščenje. Enkrat mesečno je 
generalno čiščenje kuhinj.  Pregled naredita  predstavnik študentskega zastopstva ter  
predstavnik uprave.  

8. Hiša je opremljena s požarno napravo. Povzročitelja alarma v kuhinjah ali študentskih 
prostorih se mora identificirati in uprava mu zaračuna stroške gasilcev in policije. V kolikor se 
krivca ne najde,  se zaračuna vsem študentom alikvotno.  

9. Ko poleti zapustite Korotan, morate izprazniti hladilnike in omarice, odnesti posodo,  tako da 
bo kuhinja prazna in jo bo mogoče očistiti.  

10. 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…) 
 

11.  Pravilnik stopi v veljavo 01.10.2016 in velja za nedoločen čas. 
 

12. VAŽNO KORONA -COVID-19-PRAVILO: V KUHINJI SE LAHKO ISTOČASNO ZADRŽUJETA 2 
OSEBI. 
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