Datum: 28.06.2013
Številka: 014 1- 05-03-04
Na podlagi 24. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (dalje: Zavod) je direktorica
sprejela

PRAVILNIK O DELU HIGIENSKE KOMISIJE
1. člen
Ta pravilnik ureja kontrolo nad izvajanjem postopkov za ohranjanje zdravja in ukrepov za preprečevanje
pojava širjenja bolezni ter ukrepov pri obvladovanju nalezljivih bolezni.
Dolžnost vseh je ustvarjati pogoje za zdravo bivanje in dobro počutje, preprečevati nastanek vseh
nalezljivih in kožnih bolezni ter nekaterih bolezenskih okvar.
2. člen
Komisijo sestavljajo trije člani: dva stanovalca bloka in strokovno usposobljen delavec, pooblaščen s
strani Zavoda.
3. člen
Komisija opravlja redni notranji pregled čistoče in vzdrževanosti bivalnih in skupnih prostorov najmanj
dvakrat letno.
Skupni prostori so štejejo: hodniki, čajne kuhinje, sanitarije, kopalnice, TV-sobe, učilnice, balkoni,
kolesarnice, dvorane za fitnes, pralnice in kletni prostori.
Bivalni prostori so: sobe in apartmaji.
4. člen
V Zavodu se izvaja tudi izredne preglede čistoče in vzdrževanosti na osnovi pobude stanovalcev ali
pristojnih delavcev Zavoda.
Pobuda se pisno posreduje v Sprejemno pisarno.
5. člen
Redni pregled čistoče in bivalnih prostorov se izvaja ob prisotnosti stanovalca po predhodnem obvestilu.
Izredni pregled na podlagi 4. člena se izvaja brez predhodnega obvestila.
V primeru odsotnosti stanovalca se redni in izredni pregled opravi brez njega.
6. člen
V primeru, da stanovalci ne čistijo sob, se čiščenje odredi na njihove stroške.

7. člen
V primeru ugotovljene nečistoče in nevzdrževanosti skupnih prostorov, komisija posreduje ugotovitve
direktorici Zavoda.

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

8. člen
Za nepomito posodo v čajnih kuhinjah se odredi odstranitev, ki jo izvrši oskrbnik.
9. člen
Ob vsakem pregledu se zapisniško ugotovi stanje.
Komisija o svojih ugotovitvah sproti obvešča direktorico oziroma vse prizadete.
10. člen
Stanovalec je dolžan prijaviti vsak primer nalezljive bolezni. Ob pojavu nalezljive bolezni so stanovalci
dolžni upoštevati navodila, ki jih upravljavcu predpiše Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
in območni zavodi za zdravstveno varstvo (Zakon o nalezljivih boleznih 9. čl. Ur. l. RS, št. 33/2006UPB1).
11. člen
Pravilnik o delu komisije se spremeni na enak način, kot je bil sprejet.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati drugi dan po objavi na oglasni deski. Z dnem objave na oglasni deski se
odpošljejo tudi obvestila o objavi vodjem organizacijskih enot.
S tem dnem preneha veljati pravilnik o Pravilnik z dne 05. 05. 2011.

Ljubljana, 28.06.2013

Meta Škufca, dipl. univ.ekon.
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