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HIŠNI RED + CENIK STORITEV ( POPRAVILA ŠKODE, KI NASTANE 

 1.  SPLOŠNE ODLOČBE  

1. člen 
Hišni red ureja pravice in dolžnosti stanovalcev objekta Prenočišča TOMDVA na eni 
strani  in podjetja TOMDVA d.o.o., ki ga zastopa direktorica Nada Masten na 
drugi strani. Vsak stanovalec ali podjetje , ki najame prostore je dolžno, prevesti Hišni 
red v jezike, da jih razumejo uporabniki stanovanj. Podjetja so dolžna seznaniti vse 
svoje stanovalce (delavce)  o namenu hišnega reda. 

2. člen 
Hišni red določa:  
 
I.   -splošne določbe 
II.  -pravila vselitve in izselitve stanovalcev 
III.-dolžnosti in pravice stanovalcev 
IV.-cenik storitev 
V.- končne določbe 
 
 
II. PRAVILA VSELITVE, PRESELITVE IN IZSELITVE 
 
VSELITVE 

 
3. člen 

Stanovalec se lahko vseli v objekt, ko on osebno ali podjetje pri katerem je zaposlen, plača 
predračun oziroma račun za uporabo postelje oziroma sobe. Stanovalec-posameznik je dolžan pred 
vselitvijo plačati tudi varščino v višini 3 mesečnega najema, ki se mu ob izselitvi vrne v celoti, če ni 
povzročil nobene škode. Pri podjetju, ki se ureja pogodba o daljšem bivanju delavcev se za zadnje 3 
mesece odbije varščina z najemnino. 
Stanovalec in podpisnik pogodbe o najemu ležišč z vplačilom najema ležišča in varščine ter 
podpisom zadolžnice potrjuje, da je bil seznanjen s hišnim redom in da je razumel njegova določila, 
ter da jih namerava spoštovati. Obvezuje se tudi, da se bo sproti seznanjal z dopolnili , ki bodo 
objavljena na oglasni deski v objektu. 

4. člen 

Stanovalci so ob vselitvi dolžni predložiti: 

- Osebno izkaznico ali potni list in dokazilo o plačilu 

- Podjetja Izpolnjen formular z osebnimi podatki delavcev, ter potrdilo o vplačilu po 
pogodbi. 

Pridobljeni podatki so varovani in uporabljeni izključno zaradi prijave začasnega prebivališča 
na UE in policijski postaji in za evidenco podjetja TOMDVA. 

5. člen 

Vselitev stanovalca opravi receptor ali druga oseba pooblaščena od podjetja TOMDVA 

Ob vselitvi stanovalec prejme ključ od sobe, ki odpira tudi vhodna vrata. Skupaj z pooblaščeno osebo 
pregleda sobo, ležišče in pohištvo in opremo. Če stanovalec izgubi ključ, mora takoj prijaviti pri pooblačeni 
osebi TOMDVA. Tako je dolžan plačati menjavo cilindra in izdelavo vsaj 4 ključev, ki so posebno izdelani za 
podjetje TOMDVA. Dvojnika ključev stanovalec ne sme izdelati sam. Ključa ne sme dati drugemu v uporabo. 
Vse zadeve ureja stanovalec v pisarni TOMDVA  

6. člen 

Vse dokumente, ki jih stanovalec prejme ob vselitvi, je dolžan hraniti do izselitve. Na zahtevo 
pooblaščene osebe v objektu, je dolžan pokazati veljavne osebne dokumente. 

 

 



PRESELITEV 

7. člen 

Stanovalec se na lastno željo ne sme preseli v drugo sobo.  

IZSELITEV 

8. člen 

Iz objekta se je dolžan izseliti takoj vsak: 

- Kateremu je potekla nastanitvena pogodba 

- Je huje kršil določila tega hišnega reda 

- Nima plačanih stroškov bivanja z pogodbo 

V primeru zgoraj navedenih razlogov, se je stanovalec dolžan izseliti do 10 ure istega dne, ko nastane razlog 
izselitve. V primeru hujše kršitve določil hišnega reda, pooblaščena oseba TOMDVA obvesti najemnika- 
pravno osebo (podpisnika pogodbe) in stanovalca o prekinitvi bivanja. Stanovalec se je dolžan izseliti v 24-ih 
urah po obvestilu. Če se stanovalec ne izseli v 24-ih urah, ga izseli direktor , prokurist ali pooblaščena oseba 
podjetja TOMDVA na njegove stroške. 

9. člen 

Vse odsotnosti iz sobe daljše od pet ( 5 ) dni, je stanovalec dolžan sporočiti v pisarni TOMDVA. 

10. člen 

Oseba za katero se ugotovi, da ilegalno biva v objektu, se takoj izseli. 

Stanovalcem, za katere se ugotovi, da so omogočili osebi ilegalno bivanje v objektu, se takoj prekine 
pogodba oziroma bivanje v objektu. Podpisniku pogodbe pa se naloži pogodbena kazen v znesku 500 EUR. 

11. člen 

Zaposleni v podjetju TOMDVA , ki imajo pooblastilo direktorja ali prokurista, imajo pravico vstopiti v sobo v 
primeru nevarnosti ali suma kršitve hišnega reda v katerem koli času. V prostore sob ima pravico vstopati 
tudi čistilka, sobarica,hišnik,  direktor, prokurist, ter delavec v pisarni recepcije. 

12. člen 

Stanovalec ob izselitvi sobo primerno očisti  in preda posteljnino ter skupaj s pooblaščeno osebo pregleda 
stanje sobe in opreme. Ob izselitvi vrne vse ključe. Ob izselitvi je stanovalec dolžan odnesti s seboj vse 
svoje stvari iz sobe, se uporabljajo določila za komisijsko izselitev. 

13. člen 

Stanovalec oziroma pogodbenika bremenijo vsi stroški komisijske izselitve, kot je razvidno iz hišnega reda 
oziroma cenika, ki je sestavni del tega hišnega reda. 

 

KOMISIJSKA IZSELITEV 

14. člen 

Stanovalca , ki se v roku ne izseli oziroma se nepravilno izseli iz objekta, izseli upravitelj objekta. Komisijo 
sestavijo trije zaposleni v podjetju TOMDVA ali kakšna druga polno letna oseba, ki jo pokliče upravitelj. Ti 
popišejo osebne stvari stanovalca in zapisniško ugotovijo stanje sobe in inventarja. Osebne stvari se hranijo 
največ 5 dni od datuma zapadlosti računa, se osebne stvari komisijsko izseljenega stanovalca/ke prodajo. S 
prodajo stvari si zagotovimo delno, ali pa v celoti plačane zapadle obveznosti. Hramba se plača po 
veljavnem ceniku. 

III. DOLŽNOSTI IN PRAVICE STANOVALCEV 

PLAČILA STROŠKOV BIVANJA 

15. člen  

Plačila stroškov bivanja morajo biti poravnana v skladu z nastanitveno pogodbo pred uporabo, ravno tako 
prehrana in prevozi, če je to predmet pogodbe. 

UPORABA SOB IN SKUPNIH PROSTOROV 

16. člen 

Stanovalci so dolžni uporabljati sobe, skupne prostore in zunanje površine v skladu z njihovim namenom ter 
varovati inventar pred okvarami in poškodbami. 

 



 

ZLASTI SO DOLŽNI: 

- Skrbeti za red in čistočo v sobah, v skupnih prostorih in okolici objekta. 

- Pravilno uporabljati in varovati pred okvarami vodovodne, električne, ogrevalne ter druge naprave v 
sobah in skupnih prostorih. 

- Varčno rabiti vodo in električno energijo 

- Prijaviti na recepciji (v pisarni TOMDVA) vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih. 

- Zaklepati vrata, za katere imajo navodila, da naj bodo zaklenjena. 

- Samozaščitno skrbeti za svoje premoženje. 

- Plačati ugotovljeno škodo na osnovi izdanega računa. 

- Pred vsakim odhodom iz sobe poskrbeti za varnost: izklopiti električne naprave, zapreti okna in 
vodovodne pipe. 

- Kot stanovalci objektov TOMDVA d.o.o. ,mora  SAMI LOČEVATI ODPAKE (papir, pločevinke, steklo, bio 
odpadke, plastika)  

V SOBAH JE PREPOVEDANO: 

- Vključevanje dodatnih električnih grelnih teles ali aparatov , razen mobitel. 

- Uporaba svojih kuhalnikov za kuhanje hrane 

- Hramba hitro pokvarljive hrane 

- Vseljevanje živali- domačih ljubljencev 

- Raznih športnih rekvizitov ali drugih predmetov, ki niso primerna za v sobo in motijo druge 
sostanovalce, če niso predhodno pridobili posebno dovoljenje za vnos od predstavnika TOMDVA. 

17. člen 

Stanovalci morajo biti v skupnih prostorih oblečeni skladno z družbenimi normami. Če so neprimerno 
oblečeni jih lahko predstavnik TOMDVA opozori, da zapustijo skupne prostore. Sostanovalec je v takšnih 
primerih dolžan kršitelja nemudoma prijaviti pri predstavniku TOMDVA. 

18. člen 

Obiski v sobah so dovoljeni po pridobljenem posebnem  dovoljenju, ki ga izda predstavnik TOMDVA, vendar 
ne več kot 1 uro. Vsak obiskovalec mora predhodno dati v pogled osebni dokument, iz katerega je razvidno 
njegovo ime, priimek številka osebnega dokumenta in fotografija. Obiskovalec mora povedati kam in komu je 
namenjen. Kdo se ne identificira pri predstavniku TOMDVA mu je obisk v prostore hiše prepovedan. 

19. člen 

Pranje in sušenje osebnega perila se lahko opravi , vendar se v skupne prostore ne sme iznašati in sušiti. 
Pranje in sušenje je lahko samo v kopalnicah ali se pranje naroči pri predstavniku TOMDVA, ki se usluge 
tudi plačajo. Sušenje perila na oknih ni dovoljeno Ravno tako ni dovoljeno. hranjenje kakršno koli stvari  ali 
hrane v skupnih prostorih.  

20. člen 

Če se uporablja kuhinja ali skupni prostori, se takoj za sabo temeljito očistijo , da jih lahko uporabljajo tudi 
drugi stanovalci. V kolikor se skupni prostori in kuhinja ne uporabljajo po tem členu se lahko prepove 
posamezniku vstop in uporaba teh prostorov. 

21. člen 

V objektu ni dovoljeno javno prakticirati verskih obredov, političnih srečanj in izvajati akviziterske prodaje. 
Stanovalci so se dolžni vesti tako, da spoštujejo osebnost in svobodo drugih. 

22. člen 

Kajenje v vseh zaprtih- skupnih prostorih je prepovedano, razen v dnevni sobi, če so vsi kadilci in so se tako 
dogovorili. Če je med njimi en nekadilec in ne želi , da se kadi je kajenje prepovedano. V sobah je kajenje 
strogo prepovedano.  

23. člen 

V objektu mora biti red in mir, zlasti med 22. in 6. uro, zato stanovalci ne smejo razgrajati, ropotati, 
uporabljati akustičnih in drugih naprav in inštrumentov, ki povzročajo prekomerni hrup in vznemirjajo in motijo 
stanovalce. Prav tako je prepovedano hranjenje kakršnih koli  vnetljivih , strupenih stvari.  

 



HIGIJENA 

24. člen 

Stanovalci so za čistočo dolžni skrbeti sami. Čistilke čistijo sobe, ob vikendih in praznikih pa smo po potrebi 
zaradi nove vselitve. Stanovalci so dolžni skrbeti tudi za lastno higieno, v skupnih prostorih, sobah, kopalnici, 
hodnikih in stopnišču je treba vzdrževati tudi red in higieno. 

25. člen 

Na zahtevo pooblaščene osebe TOMDVA se mora stanovalec v roku 3 dni obvezno zdravniško pregledati. 
Vsak stanovalec je dolžan prijaviti vsak primer hujše nalezljive bolezni ali sum nanjo. 

26. člen 

Dežurna vratarska služba TOMDVA se nahaja v pritličju na trgu Bratov Mravljakov 5. Dežurni se pokliče z 
zvoncem na vhodnih vratih. Ali v skrajnem primeru po telefonu , ki je izobešena številka na vratih. 

Vhodna vrata so zaklenjena in jih je treba ob prihodu in odhodu zapreti. 

Nekateri objekt je v zunanjosti in notranjosti hodnikov pod video nazorom. 

CENIK STORITEV ( POPRAVILA ŠKODE, KI NASTANE) 
Mizar monter   ura 20 EUR+ material 
Vodovodar   ura 20 EUR+ material 
Polaganje keramike  m2 17 EUR+ material 
Zidar    m2 17 EUR+ material 
Beljenje z jupol  m2 7 EUR  + plača se material stena ali strop v celoti 
Steklo    m2 35 EUR   
Ogledalo   m2 17 EUR 
Polička pod ogledalom 25 EUR 
Vratno krilo   155 EUR 
Podboj    150 EUR 
Ključavnica + 4 ključi  110 EUR 
Garderobna omara  85 EUR 
Nočna omara   42 EUR 
Postelja   65 EUR 
Stol v sobi   30 EUR 
Miza v sobi   30 EUR 
Luč Lestenec   od 30 – 120 EUR po računu+ montaža 
Vzmetnice na postelji 3/1 60 EUR  
Odeja    30 EUR 
Rjuha    10 EUR  
Prevleka za odejo   13 EUR 
Prevleka za blazino  8 EUR 
Blazina    10 EUR 
Obešalnik   2 EUR 

KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

 Hišni red je na voljo v recepciji ( pisarni TOMDVA) 

29. člen 

Hišni red velja od 1.1. 2012 dalje 

Cenik in Hišni red je na oglasni deski hodnika v pritličju v vsakem nastanitvenem objektu. V kolikor tega ni, 
se lahko pridobi v recepciji. 

(velja za vse nastanitvene objekte TOMDVA )         
         NOČITVE TOMDVA d.o.o. 

 

 


