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V zadnjem času se na javni zavod Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: ŠDL) obračajo 

stanovalci in predstavniki medijev, ki navajajo, da se v ŠDL ukinja receptorsko delo 

stanovalcev po domovih in uvaja zgolj delo profesionalne varnostne službe. Prav tako so 

pogoste navedbe o uvajanju videonadzora po domovih in uvedbi kartičnega pristopa.  Zaradi 

napačnih in delnih informacij želimo v zavodu  podati naslednja pojasnila. 

  

Zavod ni nikoli nameraval ukiniti dela študentov na recepcijah domov. To delo je potrebno in 

dobrodošlo, naloge receptorjev pa so povezane predvsem z razdelitvijo pošte, deljenjem 

skupnih rekvizitov, ključev skupnih prostorov in podobno, za kar se stanovalci dogovorijo po 

domovih. Glede same organizacije in trajanja ter višine stroška tega dela, ki ga plačujejo 

stanovalci,  je zavod oblikoval skupno delovno skupino s predstavniki Študentskega sveta 

stanovalcev (v nadaljevanju: ŠSS), ki išče in pripravlja rešitve, ki bi zadovoljile potrebe 

stanovalcev in bile finančno vzdržne. 

  

ŠDL ni uvajal sprememb na področju profesionalnih varnostnih služb. Profesionalne 

varnostne službe so v ŠDL prisotne že dlje časa, ker so varnostniki receptorsko službo pred 

epidemijo izvajali v Domu podiplomcev in domu Litostroj (od začetka) ter v nočnem času v 

domovih na Kardeljevi ploščadi (na željo stanovalcev od leta 2017). Profesionalna varnostna 

služba izvaja obhodno službo med domovi, v času epidemije je ta nekoliko okrepljena, ker se 

v domovih receptorska služba trenutno ne opravlja, saj so študentski domovi zaprti, bivajo 

lahko samo v predpisih določene izjeme. 

  

V nekaterih domovih že od izgradnje obstaja videonadzor. Že več let je v letnem programu 

dela zavoda predvidena postavitev videonadzora na več lokacijah. Videonadzor, ki že deluje 

in enako velja za načrtovane, pokriva vhod v stavbo in neposredno okolico vhoda. 

Videonadzor ne pokriva in se tudi ne načrtuje, da bi pokrival notranjost domov.  

  

Tudi morebitno postavitev videonadzora in kartičnega dostopa bo obravnavala delovna 

skupina oz. bomo zadeve proučili skupaj s predstavniki in namestniki posameznih domov. Že 

večkrat smo izpostavili dogovor s ŠSS, da se poizkusna izvedba vstopne kontrole in 

videonadzora ne bo izvedla, brez ustrezne predstavitve in dogovora s predstavniki stanovalcev 

ter končne potrditve na organih zavoda. Zavedamo se, da namen teh ukrepov ne bo dosežen, 

če naši stanovalci to zavračajo.  

  

Med predlogi stanovalcev velja izpostaviti tudi željo po večji vključenosti in vplivu na 

načrtovane investicije in vzdrževanja v domovih. ŠDL izvaja letni načrt investicij v okviru 



Letnega programa dela, ki je obravnavan in sprejet na svetu zavoda ŠDL in pridobi soglasje 

ustanovitelja. Kot je dogovorjeno s ŠSS, bodo njegovi predstavniki že med letom vključeni v 

pripravo ustreznih predlogov, in sicer v okviru delovne skupine, ki bo zato ustanovljena. S 

ŠSS je tudi dogovorjeno, da se bodo v okviru navedene delovne skupine obravnavale tudi 

nekatere investicije, ki so bile izpostavljene s strani ŠSS že v okviru letošnjega letnega načrta. 

Že nekaj časa ima zavod z namenom boljšega sodelovanja med ŠSS in upravo ŠDL 

koordinatorja, ki je na voljo za vse pripombe in pobude. Poleg tega je zavod vzpostavil redne 

tedenske uradne ure uprave, kjer bodo lahko posamezni člani ŠSS predstavili svoje predloge 

in pobude.  

  

Radi bi poudarili, da se v zavodu zavedamo težav naših stanovalcev tudi v času epidemije in 

izvajanja Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Zavod je dolžan izvajati 

Odlok vlade, tekom izvajanja odloka pa se je v največji možni meri upoštevalo stiske 

stanovalce in tako bo tudi v prihodnje. S tem v zvezi bi želeli še posebej izpostaviti, da je 

uprava ŠDL skupaj s ŠŠS za primer tretjega zapiranja, ki je trenutno v veljavi, celo pripravila 

skupen predlog morebitnih izjem, ki je bil tudi usklajen znotraj ŠSS in nato soglasno sprejet 

na svetu zavoda na seji, ki je bila posebej sklicana s tem namenom. Navedeno je bilo tudi 

poslano ustreznim inštitucijam. 

 


