
HIŠNI RED DVORANE V GASILSKEM DOMU BESNICA TER SPREMLJAJOČIH PROSTOROV, SP. 

BESNICA, NA HRIBU 7, 4201 ZG. BESNICA: 

1. V primeru nastale škode iz malomarnosti in neupoštevanja splošnih pravil ter hišnega reda je 

izključena kakršnakoli odgovornost Krajevne skupnosti Besnica za protipravno ravnanje 

najemnika ali njegovih gostov ali obiskovalcev. Izključena je tudi kakršnakoli odgovornost 

Krajevne skupnosti Besnica za povzročanje škode v tej točki naštetih subjektov tretjim osebam. 

Organizator oz. najemnik prireditve uporablja prostore na lastno odgovornost. 

2. Nadzor prostorov izvaja oseba (skrbnik), ki ga določi oz. pooblasti Krajevna skupnost Besnica.  

3. Redno čiščenje prostorov po lastni presoji zagotavlja Krajevna skupnost Besnica, izredno čiščenje 

(po vsakem najemu) pa najemnik prostorov na lastne stroške. V kolikor se najemnik že vnaprej 

odloči, da po najemu prostorov v lastni režiji ne bo očistil, se mu čiščenje zaračuna dodatno. 

4. Za vstop v objekt se uporablja glavni vhod. 

5. Uporabniki morajo prostor zapustiti točno do zadnje ure, ki je navedena v vlogi za najem 

poslovnih prostorov. V nasprotnem primeru se najemniku lahko zaračunajo dodatni stroški. 

6. V najete prostore brez predhodnega dogovora ni dovoljeno prinašati alkoholnih in brezalkoholnih 

pijač ter hrane, razen po vnaprejšnjem dogovoru s skrbnikom oz. Krajevno skupnostjo Besnica. 

7. V najetih prostorih v nobenem primeru ni dovoljeno kaditi. 

8. V najetih prostorih v nobenem primeru ni dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov. 

9. Najemnik mora sam poskrbeti za red v prostoru. Osebo, ki ne upošteva tega hišnega reda, mora 

najemnik prostora odstraniti iz prostora. 

10. Najemnik je dolžan sam kriti morebitne stroške za SAZAS ter pridobiti morebitna druga 

dovoljenja (od Policije ipd.). 

11. Po vsaki končani prireditvi oz. najemu najemnik in nadzorna oseba iz 2. točke tega hišnega reda 

preverita stanje ter čistost poslovnega prostora. V primeru nastale škode se o pregledu sestavi 

zapisnik. Nastalo škodo poravnava organizator, kot tudi morebitne dodatne stroške čiščenja. 

Nadzor izvajanja hišnega reda izvaja nadzorna oseba, ki jo določi oz. pooblasti Krajevna 

skupnost Besnica - skrbnik. V primeru ugotovljenih kršitev, lahko Krajevna skupnost temu 

naročniku oz. najemniku v prihodnje ne odobri več najema prostorov. 

 

Zg. Besnica, 1. 1. 2015      Krajevna skupnost Besnica 

predsednik 

         Primož Bavdek 


