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Na podlagi 33. in ob upoštevanju 44. člena Domskega reda, št. 01415/1/5/7 z dne 30. 10. 

2018, 

prijavitelj, predstavnik doma*_______________________________, dom ___________, 

soba ___________, vlagam 

 

P R I J A V O  I Z V E D B E  I N T E R N E  D O M S K E  Z A B A V E 

 

Interna domska zabava (v nadaljevanju: zabava) bo dne ___________________ od 

_____________ ure do 1. ure zjutraj v  _____________.  

 

Prijavitelj izjavljam, da: 

 imam soglasje več kot 50 % stanovalcev doma (le slovenskih državljanov), zbrano 

na začetku študijskega leta za celo leto; 

 je organizator zabave ____________________________, soba _________; 

 je odgovorna oseba zabave ___________________________, soba _________. 

 

Prijavitelj sem seznanjen, da: 

 je prepovedana uporaba čajnih kuhinj in drugih skupnih prostorov ter zunanjih 

površin; 

 se zabave v posameznem domu lahko organizirajo vsakih 14 dni v dneh od 

ponedeljka do četrtka; 
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 v enem dnevu lahko potekata največ 2 prijavljeni zabavi v Zavodu, v posameznem 

naselju domov pa le 1; 

 je prepovedana prodaja pijače; 

 mora biti zabava prijavljena najmanj 3 dni pred predvideno zabavo; 

 moram zagotoviti obvezno čiščenje po zabavi, najpozneje do 9. ure naslednjega 

dne. Če prostor po zabavi ni očiščen, čiščenje opravi Zavod na stroške 

organizatorja; 

 je v prostorih Zavoda kajenje prepovedano; 

 ne smem na noben način oglaševati zabave po naselju ali izven njega; 

 je prepovedana uporaba katerihkoli drog/prekomerne rabe alkoholnih pijač; 

 s hrupom ne smem motiti stanovalcev v domovih in v soseski; zlasti ni dovoljena 

uporaba akustičnih in drugih motilnih naprav. 

 

Organizator zabave se zavezujem: 

 prevzeti vso morebitno materialno odgovornost v zvezi z zabavo. Morebitno škodo 

poravnati po zapisniku; 

 zagotoviti primerno in prijazno druženje in preprečiti pretepanje in obračunavanje 

med udeleženci; 

 prijazno razreševati nastale konflikte med udeleženci zabave in stanovalci Zavoda; 

 upoštevati navodila receptorske, obhodne in poklicne varnostne službe; 

 v primeru težav takoj poklicati receptorsko službo na sedežu Zavoda, na Svetčevi 

ulici 9, na telefonsko številko 01 242 1000; 

 prevzeti vso odgovornost za klice na telefonsko številko 113;  

 spoštovati prepoved kajenja ter prekomernega pitja na zabavi, poskrbeti, da se ne bo 

nadlegovalo udeležencev zabave ali stanovalcev doma, ki se zabave ne udeležijo.  
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Nespoštovanje zapisanega in določil Domskega reda, zlasti v delu, ki določa poravnavo 

povzročene škode ter v delu, ki se nanaša na vedenje stanovalcev, ki bi lahko posegalo v 

osebno svobodo in pravice drugih stanovalcev ter bi jih oviralo pri študiju in počitku, ima 

za posledico ukrepanje po določilih VII. poglavja Domskega reda. 

 

Prijavitelj je seznanjen, če bo Zavod zaznal neprijavljeno zabavo, ki se bo nadaljevala po 1. 

uri zjutraj, prisotne udeležence, ki niso stanovalci doma oziroma povzročeno materialno 

škodo na zabavi oziroma druge kršitve Domskega reda, pooblaščena oseba zavoda 

praviloma prepove organiziranje zabav v tem domu za obdobje do 3 mesecev.  

 

Podpis prijavitelja, predstavnika doma  

___________________________ 

Podpis organizatorja: 

____________________________ 

kontaktna številka: __________________________ 

Podpis odgovorne osebe: 

_____________________________ 

Soglasje pooblaščene osebe Zavoda 

__________________________ 

Dostavljeno: 

– receptorski službi na sedežu Zavoda, 

– Mariji Sitar, 

– arhiv, tu.  

*V prijavi izvedbe interne domske zabave uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za 

moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.   
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