
Mladinski center Vrtojba 

HIŠNI RED 
1. Vaje, srečanja, sestanki in druge oblike delovanja v MC VRTOJBA potekajo v terminih, ki so bili med 

upravljavcem (KŠTM Šempeter-Vrtojba) in uporabniki predhodno dogovorjeni. Vsaka prisotnost v MC 

VRTOJBA zunaj dogovorjenega urnika je prepovedana. 

2. Termine je mogoče določiti za vso sezono, za mesec ali najmanj za dva tedna v naprej teden v 

naprej. Dogovarjanje iz dneva v dan ni možno. O morebitni opustitvi že dogovorjenega termina je 

uporabnik dolžan vsaj tri dni prej obvestiti upravljavca. 

3. Uporabniki so ob dogovoru o terminih dolžni upravljavcu sporočiti vse svoje potrebe, ki zadevajo 

izbiro prostora in vrsto opreme. Lastno opremo mora uporabnik po koncu uporabe prostorov vaje 

pospraviti oziroma odnesti s seboj. 

4. Uporabniki morajo s prostori in opremo ravnati skrajno pazljivo. Prepovedano je potiskanje 

nezaščitenih stolov in drgnjenje z stoli po stenah, naslanjanje druge opreme na stene prostorov, 

drsanje predmetov po tleh in druga dejanja, katerih posledica bi utegnila biti poškodba prostorov in 

opreme. Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo na prostorih ali opremi so uporabniki 

odškodninsko odgovorni. 

5. Pred vstopom v prostore MC VRTOJBA so si uporabniki dolžni očistiti obutev ter odložiti odvečna 

oblačila in dežnike na za ta namen pripravljena stojala oz. obešalnike. 

6. Uporaba odprtega ognja, tudi vžigalic in vžigalnika ipd. je v vseh notranjih prostorih MC VRTOJBA 

prepovedana. 

7. V prostorih, kjer potekajo redne vaje, je dovoljeno uživanje brezalkoholnih pijač v plastični 

embalaži. Obvezno je potrebno po koncu vaje prostor pospraviti ( pospraviti stole, s seboj odnesti 

smeti, prostor pomesti, po potrebi pobrisati). 

8. Programi in prireditve v MC VRTOJBA lahko potekajo do 22 ure. Urnik se s soglasjem upravljavca  

lahko podaljša. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih zgradb mora prihod v MC VRTOJBA in odhod 

iz njega potekati brez odvečnega zadrževanja, glasnega komentiranja in hrupa nasploh. 

9. Osnovno klimatsko stanje v prostorih vzpostavlja upravljavec .Dodatne posege z vključevanjem 

klimatsko - prezračevalnih naprav lahko opravijo pooblaščeni predstavniki uporabnikov. 

10. S tehnično opremo (luči, ozvočenje, dvigalo..) upravlja, upravljavec ali pooblaščeni predstavniki 

uporabnikov. 

11. Po odhodu iz MC VRTOJBA je uporabnik dolžan preveriti, ali so pogašene luči, zaprta okna in vrata 

ter zaklenjena vhodna vrata in vrata zasilnega izhoda. 

 


