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ZA UPORABO NARODNEGA DOMA
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Hišni red dvorane se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega
reda in miru v in na območju Narodnega doma.
Prostori Narodnega doma so namenjeni kulturnim in drugim prireditvam, sestankom,
srečanjem, predavanjem, vajam, društvom, itd.
Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati navodil hišnega reda, kadar se
nahajajo v Narodnem domu.
Uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati navodila upravitelja Narodnega doma
(Komunala Mežica).
Društvo lahko uporablja le tiste prostore, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja.
Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali sosednje enote, če to ni
dogovorjeno z upraviteljem.
V prostorih je strogo prepovedano kaditi, popivati ali razgrajati.
V Narodni dom je prepovedano vnašanje hrane in pijače.
Prepovedan je vstop vsem živalim, razen službenim psom.
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s prehodnim dovoljenjem upravitelja.
Prepovedano je premikanje inventarja.
V prostorih je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki prireditvi ali vaji je uporabnik
dolžan za seboj zapustiti urejen prostor.
Za čiščenje in vzdrževanje prostorov skrbi Komunala Mežica.
V kolikor se ugotovi poškodovanje prostora ali inventarja, odtujitev predmetov ali druge
nepravilnosti, se na to nemudoma obvesti upravitelja.
V kolikor je v prostoru, na opremi ali inventarju zaradi malomarnosti nastala kakršna koli
škoda, jo mora uporabnik obvezno odpraviti oziroma poravnati vse stroške, ki bodo nastali s
popravilom.
Osebe, ki razpolagajo s ključi odgovarjajo za prostore, opremo in inventar.
Vsi uporabniki prostorov so v primeru požara ali druge nesreče dolžni ravnati v skladu s
požarnim redom in drugimi ukrepi za zaščito obiskovalcev in objekta in upoštevati navodila
upravitelja.
Ukrepi ob kršitvah hišnega reda so opomin, v primeru ponavljanja kršitev pa tudi odstranitev
kršitelja iz objekta in povrnitev vseh morebitnih stroškov nastale škode.

V primeru kršitve določil hišnega reda se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler jih
upravitelj ne prekliče:
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prepoved vstopa v prostore,
odstranitev iz prostora,
postopek za ugotavljanje odgovornosti,
zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
Komunala Mežica: direktor Ambrož Blatnik

