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Za skladan suživot u gostinjcu nužno je potrebno uzajamno prihvaćanje i poštivanje 

kao i suradnja u povjerenju kako bi se stvorilo obiteljsko ozračje, za što se korisnik 

obvezuje: 

 

1. poštivati osnovna načela sadržane u Statutu  

 

2. poštivati zajednički kućni dnevni red, u kojemu su uvijek moguće neke izmjene i 

nadopune, u slučaju da se za to ukažu iznimne potrebe; prijedlozi za to daju se 

domaru preko predstavnika koji će s njim razgovarati. 

 

3. voditi  brigu o svojim studentskim dužnostima (predavanja, seminari, vježbe, 

polaganje kolokvija i ispita itd) 

 

4. bezuvjetno poštivati tišinu u čitavom prostoru gostinjca i čitavog Doma kroz koji se 

prolazi prizemljem, katom do stepenica koje vode u potkrovlje u kojem je smješten 

gostinjac 

 

5. zabrabnjeno je dovoditi kako u svoju sobu tako i zajedničke prostore gostinjca 

osobe koje nemaju prebivalište u gostinjcu 

 

6. korištenjem radioprijemnika i slušanjem glazbe ne smije se narušavati radna 

atmosfera ili spavanje susjedâ 

 

7. za pušenje i konzumiranje alkohola na snazi je načelo „nulte tolerancije“ – što 

znači potpuna zabrana 

 

8. korisnik je odgovoran za namještaj i za sve čime je opremljena soba koja mu je 

dodjeljena za boravak kao i za zajedničke prostore; prije napuštanja sobe odnosno pri 

izlasku iz gostinjca, korisnik zatvara prozor/e, slavinu, regulira grijanje na adiatorom 

na reguliranu razinu, pogasi svjetla, i ostavi iza sebe uredan boravišni prostor 

 

9. u korištenju zajedničkih prostora (posebice priručne kuhinje i dnevnoga boravka) 

svi korisnici odnose se brigom brižnog gospodara- čuvaju ih i uredno održavaju  

 

10. ako se dogodi bilo kakav kvar, odmah se prijavljuje domaru 

 

11. u načinu govornog ophođenja, u izboru korištenja tiska, TV programa i interneta 

kao i u sveukupnom ponašanju korisnik će voditi računa o dostojanstvu ljudske osobe 

i čuvati ugled Dvora kao crkvene kuće u kojoj je smješten gostinjac  
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12. o svakom svom jednodnevnoom izbivanju iz gostinjca korisnik obavještava svoga 

predstavnika, a u slučaju višednevnog izbivanju ili pak o izbivanju na dulje vrijeme 

obavještava izravno domara, ili u slučaju njegove odsutnosti, preko predstavnika 

 

13. ravnateljstvo gostinjca si pridržava pravo na otkaz gostoprimstva korisniku 

pojedincu ili grupi korisnika ukoliko je njihovo ponašanje u suprotnosti sa statutarnim 

odnosno pravilničkim odredbama, posebice ukoliko bi narušavali suživot odnosno  

ugled Doma. Takvoj odluci najprije prethodi upozorenje. 

 

14.  gostinjac se za korisnike otvora 01. listopada, a zatvara 15. srpnja. Od 15. srpnja 

do 30. rujna sobe moraju biti ispražnjene i ostavljene u stanju kakve su bile primljene. 

Ako  bi netko iz opravdanog razloga ostao u gostinjcu i u ljetnom periodu, o čemu 

odlučuje domar odnosno kanonik ravnatelj. 

 

15. svake godine, prije izlaska (do 15. srpnja) korisnik će, ukoliko želi, podnijeti novu 

zamolbu za boravak u slijedećoj akademskoj godini. Odluku o rješenju zamolbe 

donosi kanonik ravnatelj zajedno sa dvojicom savjetnika, kanonika Prvostolnog 

kaptila zagrebačkog. O njezinom rješenju podnositelj molbe bit obavješten do 01. 

kolovoza. Kod rješavanju molbe uzima se u obzir: 

* ponašanje korisnika tijekom akademske godine  

* uspijeh u studiju 

* podmireni troškovi boravka. 

 

16. korisnik sam vodi brigu o osobnom zdrastvenom osiguranju 

 

17. pri ulasku u gostinjac na početku akademske godine, korisnik će biti zadužen za 

dva ključa (velika vrata kroz koja se kaptolskog trga ulazi u dvorište, i ulazna vrata u 

Dvor); pri napuštanju gostinjca u srpnju korisnik će se ključevima razdužiti kod 

ravnatelja.  

 

18. Oglasna ploča službeno je glasilo za tekuće obavijesti i prijedloge ravnateljstva i 

studenata. 

 

19. U vidu tehničke sigurnosti gostinjca i Doma, domar po ovlasti ravnatelja, ima 

pravo – uz prethodnu najavu studentu – ući u svaku sobu jedan put mjesečno ili prema 

potrebi.  

 


