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HIŠNI RED 
Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v stiski 

Resljeva 48, 1000 Ljubljana 
 
 

I. OSNOVA ZA SPREJEM HIŠNEGA REDA 
 
Uporabnik programa Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v stiski (v nadaljevanju 
Resettlement) se je dolžan držati Pravilnika  o pravicah in dolžnostih uporabnika programa 
Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v stiski  in tega hišnega reda. Vse določbe veljajo 
tudi za njegove družinske člane, ki so vključeni v program Resettlement. 
 
Ta hišni red sprejema uporabnik programa stanovanja na naslovu: Resljeva 48, Ljubljana. 
Uporabnik hišnega reda je vsaka oseba, ki v stanovanju biva in/ali ga uporablja, ne glede na čas 
uporabe. 
 
S hišnim redom in pravilnikom je seznanjen vsak uporabnik stanovanja, kar utemeljuje s 
podpisom pogodbe o vključitvi v program Resettlement – Namestitvena podpora ljudem v 
stiski.  
 
 

II. SKUPNO BIVANJE  
 

(1) Bivanje v namestitveni podpori uporabniku poleg namestitve omogoča tudi učenje socialnih 
veščin in vključitev v socialno rehabilitacijo.  

(2) Za vključitev v namestitveno podporo se uporabnik odloči prostovoljno. Uporabnik ima ob 
vključitvi v program pravico in dolžnost bivati vse dni v stanovanju. Za odsotnost bivanja v 
stanovanju mora podati pisno prošnjo, ki jo mora pisno odobriti vodja programa.  

(3) Od 21h do 7h velja čas počitka. V tem času stanovalci s hrupom ne smejo motiti 
sostanovalcev in sosedov.  

(4) Uporabnik je dolžan skrbeti za osebno higieno.  
(5) Uporabnik mora skrbeti za svojo urejenost, primerno obleko glede na letni čas in starost. 
(6) Uporabnik je dolžan ohranjati splošni red in mir.  
(7) V stanovanje je prepovedano kajenje, vnašanje prepovedanih drog in/ali jih v stanovanju 

uporabljati. 
(8) Uporabnik mora skrbeti za prostore in okolico stanovanja kot skrben gospodar in si 

prizadevati za gospodarno rabo materialnih sredstev.  
(9) Uporabnik se je dolžan redno udeleževati skupnih srečanj, delavnic in sestankov za 

uporabnike nastanitvene podpore. 
(10) V času rednih srečanj, delavnic in sestankov se ne sme uporabljati telefona razen ob 

dovoljenju vodje programa.  
(11) Uporabnik se drži skupnih dogovorov, ki jih doreče z odgovornimi na sestankih in 

srečanjih. Skupni dogovori se po potrebi zapišejo. 
(12) Kakršnokoli nasilje, žaljenje, manipulacija in izsiljevanje s strani uporabnika se kaznuje. 
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(13) V primeru konfliktov, groženj s fizičnim obračunavanjem, pritožb sosedov, morebitnih 

obiskov »uradnih oseb« (vzdrževalci, policija), poškodb inventarja itd., je uporabnik dolžan o 
tem takoj obvestiti vodjo programa: Andrejo Ličen, GSM: 040 244 657. 

(14) Uporabnik je dolžan ob sumu na kršitev tega hišnega reda vodji programa ali zaposlenim 
omogočiti vpogled v omare in osebno garderobo ter se zglasiti na osebnem pogovoru.  

(15) Stanovanjske ključe je prepovedano posojati drugim osebam. 
(16) V primeru izgube ključa mora o tem obvestiti vodjo programa in sam poravnati izdelavo 

novega ključa.  
(17) V prostem času so obiski dovoljeni. V času aktivnosti namestitvene podpore pa le ob 

dogovoru z vodjo programa.  
 

 
III. SKRB ZA PROSTORE 

 
(1) Uporabnik je dolžan po uporabi prostorov vsak dan pospravljati sobe in skupne prostore in 

dnevno skrbeti za čistočo prostorov. Pri tem mu po presoji strokovnega tima pomaga 
zaposlen/a ali prostovoljec/ka. 

(2) Uporabnik ima enkrat mesečno generalno čiščenje prostorov skupaj z zaposlenimi ali 
prostovoljci. 

(3) Hišni ljubljenčki v stanovanju niso dovoljeni. 
(4) V primeru namerne poškodbe inventarja stanovalec poravna stroške.  
(5) Kdor povabi k sebi obiskovalca/ko, je odgovoren za morebitno škodo in stroške, ki jo 

obiskovalec/ka povzroči.  
(6) Za sprejem donacij oblačil, dodatne opreme za stanovanje in drugih stvari, ki se bodo 

nahajale v stanovanju, mora uporabnik pridobiti dovoljenje vodje programa. Če dovoljenja 
nima, lahko društvo odstrani sprejem donacij oblačil, dodatne opreme ali dre stvari iz 
stanovanja. 

(7) Skupne obede imajo stanovalci v kuhinji. V drugih prostorih ni dovoljeno imeti hrane ali je 
uživati. 

 
 

IV. UPORABA SKUPNIH PROSTOROV 
 
(1) Stanovalci so se dolžni držati hišnega reda in pravilnika stanovanjske skupnosti na Resljevi 

48, Ljubljana.  
(2) V primeru pritožb sosedov zaradi hrupa in nereda so stanovalci dolžni obvestiti vodjo 

programa in pritožbo resno jemati. 
(3) Prav tako imajo sosedje pravico obvestiti vodjo programa o vseh morebitnih težavah.  
(4) Uporaba parkirišča (1 parkirno mesto) je namenjena zaposlenim v društvu. V primeru 

obiskov se morajo stanovalci vnaprej dogovoriti z vodjo programa. 
(5) Stanovalci so dolžni redno zapirati vhodna vrata hiše.  
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V. KRŠITEV HIŠNEGA REDA 
 

V primeru kršitve hišnega reda se uporabniku izreče ukrep določen po Pravilniku  o pravicah in 
dolžnostih uporabnika programa Resettlement– Namestitvena podpora ljudem v stiski. 

 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

Hišni red začne veljati z dnevom sprejema, 25.3.2019. S tem preneha veljati Hišni red 
Resettlement z dne 12. 3. 2018. 
 
 
 

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VZD 

dr. Peter Žakelj, predsednik 

 
 


