
 

HIŠNI RED ZA UPORABNIKE IN NAJEMNIKE KULTURNEGA 

DOMA ŠMARTNO PRI LITIJI  

 

Vsi uporabniki in obiskovalci Kulturnega doma se obvezujejo, da bodo s prostori razpolagali in skrbeli 

zanje kot dober gospodar. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati sledeči hišni red: 

1. Lastnik  Kulturnega doma Šmartno pri Litiji je Občina Šmartno pri Litiji, ki jo zastopa župan, 
upravnik Kulturnega doma  je Javni zavod Bogenšperk. 

 

2. Hišni red dvorane  se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter 
javnega reda in miru na območju dvorane.. 

vb 

3. Dvorano lahko koristijo najemniki, ki imajo soglasje o uporabi  Javnega zavoda Bogenšperk. 
Vsi najemniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas aktivnosti, ki jih 
izvajajo v dvorani. (ko 

nastope, kulturne…)  
4. Za vstop v objekt ob kulturnih prireditvah se uporablja glavni vhod. 
 

5. Upravljavec dvorano odpre v skladu z navedenimi termini na soglasju o uporabi, ki ga 
uporabnik prejme s strani upravnika.    

 

6. Uporabniki morajo prostor zapustiti točno ob uri, ki je navedena v vlogi za rezervacijo 
kulturnega doma. 

 

7. V prostorih je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki prireditvi ali vaji je uporabnik 
dolžan za seboj zapustiti urejen prostor in pospravljen oder. Morebitne odpadke je potrebno 
odstraniti takoj po vaji, prireditvi ali pogostitvi. V kolikor uporabnik zapusti neurejen prostor 
se mu dodatno zaračuna čiščenje prostorov. 

 

8. V vseh najetih prostorih je prepovedano kajenje in se zahteva strogo spoštovanje zakona, ki 
ureja prepoved kajenja. Prepovedan je vnos alkohola, razen v primerih gostinskih storitev in 
pogostitev, ki so z upravnikom v naprej dogovorjene. 

 

9. V prostorih ni dovoljena uporaba ognja in pirotehničnih izdelkov. Uporabnik je dolžan 
upoštevati požarni red, ki je objavljen na spletni strani www.bogensperk.si. V primeru 
uporabe odprtega ognja, pirotehničnih pripomočkov in drugih sredstev za potrebe kulturne 
produkcije, ki lahko povzročijo požar bo zagotovil požarno stražo in se o tem predhodno 
obvezno dogovoril z JZ Bogenšperk. 

 

10. Prepovedano je poškodovati ali odtujevati inventar in opremo. 
 

11.  Po vsakem dogodku organizator dogodka in nadzorna oseba s strani upravitelja preverita 
stanje uporabljenih prostorov. V primeru nastale škode se ob pregledu sestavi zapisnik. 
Uporabnik se obvezuje poravnati morebitno škodo, ki nastane po njegovi krivdi v času 
uporabe prostorov. 

 

12. V času rednih dejavnosti uporabnikov in v času uporabe in priprave prostorov za dogodke 
ter v času pospravljanja prostorov, lastnik in upravljavec ne prevzemata odgovornosti za 
kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali obiskovalcev dogodka v organizaciji uporabnika. Prav 
tako lastnik in upravljavec ne prevzemata odgovornosti za osebno opremo, lastnino 
uporabnika ali obiskovalcev v času dogodka. 

 
Kontaktne informacije: Javni zavod Bogenšperk, info@bogensperk.si, 01 8987 867 

http://www.bogensperk.si/

