
Pravila za�casne uporabe prostorov biv�se tovarne Rog 1.0
z dne 3. 4. 2007

� Pravila za�casne uporabe prostorov biv�se tovarne Rog slu�zijo kot smer-

nice la�zjemu organiziranju in sodelovanju med za�casnimi uporab-

niki in uporabnicami. Vse izjeme in dopolnitve se obravnavajo na

skup�s�cini za�casnih uporabnikov in uporabnic biv�se tovarne Rog.

� Pravila upo�stevajo na�cela uporabe prostorov tovarne Rog in slu�zijo

le za la�zje in bolj pregledno uporabo prostorov tovarne Rog:

– samoupravnost

– odprtost

– skupnost prostorov

– nepro�tnost dejavnosti

– neizklju�cevalnost in nediskriminatornost

– samoiniciativnost

– produkcija skupnega dobrega

– psihi�cna in �zi�cna nenasilnost delovanja

– solidarnost in enakovrednost

� Uporabniki in uporabnice se dogovarjajo o uporabi prostorov skozi

redne tedenske skup�s�cine, ki so ob torkih ob 17. uri. Odlo�citve se

sprejemajo konsenzualno. Udele�zba za�casnih uporabnikov in uporab-

nic na skup�s�cinah ni obvezna, jo je pa potrebno dovolj redno obi-

skovati, da za�casnega uporabnika oziroma uporabnico drugi za�casni

uporabniki �se vedno pri�stevajo v skupnost. Pri�stevanje v skupnost

s strani drugih za�casnih uporabnikov in uporabnic je tudi potreben

pogoj za uporabo prostorov.

� Novi uporabniki in uporabnice ter �ze dejavni uporabniki in uporab-

nice predstavljajo nove projekte in dejavnosti na skup�s�cini, ki izrazi

strinjanje ali nestrinjanje s predlaganim projektom oziroma dejavno-

stjo glede na na�cela in mnenje o vplivu dejavnosti oziroma projekta

na skupnost, prostor in drugo.

Na skup�s�cini spoznajo druge uporabnike in uporabnice ter skozi sode-

lovanje v skup�s�cini la�zje razumejo delovanje skupnosti za�casnih upo-

rabnikov in uporabnic. Tako se vsi uporabniki in uporabnice tudi

lahko la�zje uskladijo in sodelujejo pri svojih dejavnostih kakor tudi

dejavnostih potrebnih za vzdr�zevanje prostorov in skupnosti.



� Prostori so odprti za vse nove uporabnike in uporabnice prostorov

v kolikor so njihove dejavnosti v skladu z na�celi uporabe prostorov.

Odprtost prostora ne pomeni nujno �zi�cne odprtosti, ampak pred-

vsem mo�znost uporabe prostorov brez pogojev, ki ne izvirajo iz same

uporabe prostora (recimo kot so pogojevanja z denarnim nadome-

stilom lastniku za uporabo prostorov). Vstop v prostore mora biti

prostovoljen.

Za�casni uporabniki in uporabnice se trudimo ne podvajati prostorov z

enakimi ali podobnimi lastnostmi in funkcionalnostmi ter posku�samo

sodelovati pri ureditvi skupnih tak�snih prostorov.

� Prostori se uporabljajo predvsem podnevi { do 10. ure zve�cer. Po tej

uri so praviloma dovoljene le dejavnosti, kjer so za�casni uporabniki

in uporabnice dejavni v zvo�cno izoliranemu prostoru in tudi druga�ce

upo�stevajo in se trudijo ne motiti prebivalcev lokalne skupnosti. O

morebitnih izjemah se odlo�ca vnaprej na skup�s�cini.

� V prostorih ni mogo�ce bivanje. Mno�zi�cne prireditve se ne prirejajo.

� Na�cin pristopa v prostor in organiziranosti znotraj prostora je pre-

pu�s�cena dogovoru med �ze dejavnimi za�casnimi uporabniki in uporab-

nicami v prostoru, morata pa upo�stevati na�cela uporabe prostorov in,

v kolikor se vsebinsko razlikujeta od splo�snih pravil uporabe prosto-

rov, biti predstavljena in potrjena na skup�s�cini.

� Uporaba prostorov je brezpla�cna, za�casni uporabniki in uporabnice

prostorov pa po lastni vesti skrbijo za delovanje in razvoj skupno-

sti, prostorov in infrastrukture (elektrika, teko�ca voda, sanitarije,

razvr�s�canje in odvoz smeti, Internetni dostop ...), saj so skupen zaklad

vseh za�casnih uporabnikov in uporabnic, kakor tudi celotne dru�zbe.

Za ve�cje ureditve, vzdr�zevanja in �ci�s�cenja se organizirajo skupne de-

lovne akcije, glede katerih se dogovori na skup�s�cini. Za kritje teko�cih

in drugih stro�ske, ki izvirajo iz uporabe prostorov, se koristijo pro-

stovoljne donacije za�casnih uporabnikov in uporabnic po dogovoru,

vesti in porabi, kot tudi obiskovalcev prostorov in dejavnosti ter dru-

gih donatorjev.

� Prostori se ne zaklepajo, vredne oziroma osebne stvari se zaklepajo v

omarice za�casnih uporabnikov in uporabnic.

� V kolikor



– prostori vsebujejo tehni�cno ali druga�cno opremo, katerih upo-

raba ni del splo�sne razgledanosti oziroma uporaba zahteva priso-

stnost �ze dejavnih za�casnih uporabnikov in uporabnic v prostoru

– so prostori zelo urejeni, vzdr�zevani in delujo�ci ter iz izku�senj

sledi, da se ob neprisostnosti �ze dejavnih za�casnih uporabnikov

in uporabnic v prostoru pojavalja vandalizem v razli�cnih oblikah,

ki negativno vpliva na prej na�stete lastnosti prostora

– v prostorih veljajo dodatna pravila (recimo nekajenje, nepitje

alkoholnih pija�c, nedovoljena uporaba umazanih obuval), ki pa

niso v nasprotju z na�celi uporabe prostorov, in jih ob nepriso-

stnosti �ze dejavnih za�casnih uporabnikov in uporabnic v prostoru

ne gre vzdr�zevati

se prostori lahko zaklenejo oziroma zavarujejo pred vstopom, �ce opreme

oziroma prostora samega ni mo�zno oziroma ni smiselno zavarovati na

kak�sen drug na�cin. V tem primeru mora biti ob vratih obe�sena razlaga

zaprtja prostora (lahko le namembnost prostora), navodila za vstop

v prostor in ve�c kontaktnih podatkov (elektronska po�sta in mobilni

telefon, �ce je mo�zno tudi urnik trenutne uporabe prostorov) �ze dejav-

nih za�casnih uporabnikov in uporabnic prostora. Ti podatki morajo

biti na voljo tudi na spletni strani za�casnih uporabniov in uporabnic

in v splo�snem se morajo le-ti truditi dose�ci transparentnost in jasnost

postopka vstopa v prostor.

� V primeru nesoglasja in nejasnosti se poi�s�ce re�sitev z ostalimi za�casnimi

uporabniki in uporabnicami na skup�s�cini.
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