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PRAVILA REZERVIRANJA PROSTOROV UL AG

1. Prostor lahko rezervirajo profesorji in študenti UL AG z domeno UL AG.
2. V sistem so prenesene vse rezervacije povezane z urnikom.
3. Študenti lahko svojo rezervacijo izvedejo od 20.00 dalje za naslednji dan oz. od 00.00 do 19.00 za 

isti dan.
4. Rezervacija več kot 1 dan vnaprej ni možna, oddaja rezervacije za nazaj ni možna, brisanje 

preteklih rezervacij ni možno
Študenti lahko prostor rezervirajo največ za 2 uri. Mogoče je rezervirati le en prostor.
Profesorji lahko prostor rezervirajo za individualno rezervacijo izven rezervacije po urniku največ 
za 8 ur na teden, vendar ne več kot 4 ure v istem dnevu.
Rezervacijo prostora za umetniške projekte odobri prodekan za umetniško dejavnost izvede jo 
sam. strok, delavec za koncertno dejavnost. Rezervacija prostora za umetniške projekte izniči vse 
predhodne rezervacije. O spremembi podatkov bo sistem nosilca rezervacije obvestil po e mailu. 
Rezervacijo prostora za mednarodne projekte, magistrske koncerte izvedejo predstojniki 
oddelkov.
V kolikor študent 15 min po rezervirani uri ne prevzame ključa prostora, ki ga je rezerviral, vratar 
rezervacijo sprosti.

10. Določene sobe (klavirske učilnice) so namenjene samo študentom klavirja in študentom klavirja 
A,B,C.

11. Določene sobe so namenjene samo korepetitorjem (AG16, AG18, VIO in V14).
12. Dve sobi (V04 in AGOO) sta ostali izven sistema spletnih rezervacij, namenjeni »nujnim« primerom 

oz. sprotnim rezervacijam pri vratarju, vendar največ za 2 uri. Pravila uporabe so enaka, kot pri 
ostalih sobah.

13. V kolikor se izkaže, da je študent v prostoru povzročil škodo, ga zapustil neurejenega ali med 
rezervacijo prostor zapustil za dalj časa, ima v tednu, ko se je to zgodilo in v naslednjem tednu, 
prepoved vadenja v prostorih UL AG.

14. Vsak uporabnik prostora je dolžan kakršnokoli nepravilnost ob vstopu v prostor javiti vratarju.
15. V kolikor prostor zaseda študent s pravilno vneseno rezervacijo, profesor tega prostora ne more 

uporabiti.
16. Spremembe Pravil veljajo od 1.10.2020.
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