
 

 

 

 

 

 

 

 

HIŠNI RED – KULTURNI CENTER KOČEVJE 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 
• S tem hišnim redom se ureja način uporabe prostorov, režim vstopa, gibanja, ravnanja ter prepovedi na območju 

Kulturnega centra Kočevje in sicer: 

• obiskovalci lahko vstopijo v času uradnih ur, oziroma skladno s predhodnim dogovorom, 

• uporaba prostora, naprav in drugih površin je na lastno odgovornost, 

• obiskovalci lahko uporabljajo dvigalo, pri čemer so dolžni odstopiti prednost invalidnim osebam, 

• v kolikor pride do kršitve reda ali javnega reda mora obiskovalec na zahtevo odgovornih oseb takoj zapustiti varovano 
območje, 

• obiskovalci lahko uporabljajo le tiste prostore oziroma območje, ki jim jih določi upravitelj ali druga odgovorna oseba, 

• za stvari odložene v uporabljenih prostorih upravitelj ne odgovarja. 

 

DOLŽNOSTI UPORABNIKOV SO: 
• uporabljati stavbo le za dejavnosti, za katero je bila sklenjena pogodba/dogovor o uporabi, 

• predavalnice in sejne sobe uporabljati v dogovoru z drugimi uporabniki, 

• ugašati luči na hodnikih in drugih skupnih prostorih, 

• paziti na red in čistočo v skupnih sanitarnih prostorih, prepovedano je metanje odpadkov v sanitarije in odtočne cevi, 

• skrbeti za varnost in požarno varnost v stavbi in njeni neposredni okolici, 

• paziti na red in čistočo v prostorih, ki so jim dana v uporabo, v skupnih prostorih ter na zemljiščih, ki pripadajo stavbi, 

• upravljalcu stavbe redno javljati spremembe, 

• takoj sporočiti upravljalcu, o pomanjkljivostih ali okvarah na ali v hiši oz. skupnih prostorih in opremi, 

• uporabljati prostore v skladu dobrega gospodarja in na način, ki ne povzroča prekomerne obrabe oz. uničevanje prostora, 

• v primeru namernega sprožanja požarnega alarma brez vzroka, ali sproženja zaradi kajenja, povzročitelj krije stroške 
gasilske intervencije. 

 

UPORABNIKI NE SMEJO: 
• v objekt vnašati hrane in pijače brez odobritve upravljalca, 

• nameščati plakatov in reklamnih sporočil na fasado objekta, 

• ogrožati varnosti uporabnikov stavbe ali povzročati škode na in v stavbi, nasadih in prostorih okoli stavbe, 

• odlagati smeti, odpadke ali kosovne odpadke v prostorih stavbe, skupnih prostorih, na zemljišče okoli stavbe ali prostorih, 
ki za to niso določeni, 

• v prostorih stavbe proti predpisom shranjevati ali odlagati vnetljivih, eksplozivnih sredstev ali drugih nevarnih tekočin ali 
snovi, 

• na varovanem območju izražati kakršnihkoli oblik rasne, verske, nacionalne, spolne in politične nestrpnosti ali imeti 
nasilen ali žaljiv odnos do zaposlenih, varnostnikov, uradnih oseb in obiskovalcev, 

• v objekt vnašati orožja, eksplozivne snovi in druge nevarne snovi in predmete, 

• uporabljati pirotehničnih predmetov, 

• v objekt vnašati steklovine in kozarcev, 

• kaditi v prostorih, 

• na parkiriščih in drugih delih varovanega območja točiti in uživati alkoholnih pijač, hrane ali drugih psihoaktivnih snovi ter 
predvajati glasne glasbe s pomočjo avdio naprav v vozilih, 

• metati predmete, tekočine ali druge stvari v zaposlene, obiskovalce ali varnostnike, 

• poškodovati opreme, inventarja oziroma premoženja, 

• v objekt vstopati z živalmi, razen s službenim psom, 

• nameščati reklamnih napisov, razen na podlagi predhodnega dogovora z odgovorno osebo, 

• premeščati opreme, inventarja ali naprav iz posameznih delov prostora, 

• nameščati kakršnekoli opreme ali predmetov, razen na podlagi predhodnega dogovora z odgovorno osebo, 

• pred vhode/izhode parkirati vozil ali odlagati predmetov. 

 

 



 
 
 
Varovano območje so prostori, objekti in njihova bližnja okolica ali območja in parkirne površine, s katerimi razpolaga 
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje. 
 

Za vzdrževanje reda in javnega reda je zadolžen lastnik objekta in varnostna ali rediteljska služba. 
V primeru nastanka izrednega dogodka mora odgovorna oseba s pomočjo varnostne službe in policije izpeljati 
določene ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja. 
 

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je odgovoren, da predmeti in inštalacije ne zakrivajo opozorilnih svetil, 
izhodov in hodnikov. 

 

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV 
V primeru kršitev določil hišnega ali javnega reda se zoper kršitelja/e lahko izvajajo naslednji ukrepi: 

• prekinitev ali prepoved izvajanja vseh ali določenih aktivnosti, 

• zahteva za takojšnjo zapustitev varovanega območja, 

• postopki za ugotavljanje odgovornosti, 

• zahtevek za povračilo povzročene škode, 

• odstranitev osebe iz varovanega območja, 

• ugotavljanje istovetnosti, 

• začasni odvzem predmetov, 

• prepoved vstopa na varovano območje, 

• zadržanje osebe do prihoda Policije, 

• obveščanje pristojnih državnih organov (Policija in drugi državni organi) in 

• drugi ukrepi v skladu z zakonodajo. 

 

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA 
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo: 

• odgovorna oseba Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, 

• zaposleni delavci, 

• varnostniki ali 

• druge pooblaščene osebe Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje. 

 

Uporabne informacije in nujna medicinska pomoč: 
• Nujna medicinska pomoč v Kočevju je na voljo 24/7 v Zdravstvenem domu Kočevje na naslovu Roška cesta 18, 1330 

Kočevje. Telefonska številka Zdravstvenega doma Kočevje je (01) 89390 08, prve pomoči pa 112.  

• Najbližja lekarna se nahaja v neposredni bližini Zdravstvenega doma Kočevje. Delovnik je prikazan v tabeli:  
 

ponedeljek - petek 7:00 - 19:00 

sobota 7:00 - 13:00 

prazniki 17:00 - 19:00 

 
KONČNE DOLOČBE 
Najdeni in zaseženi predmeti se hranijo v službenih prostorih, kjer jih lahko obiskovalci prevzamejo med obratovalnim časom 
oziroma po izhodu iz varovanega območja. Prepovedani predmeti se v skladu z zakonodajo predajo pristojnim državnim organom. 
 

V primeru namernega poškodovanja opreme, naprav ali drugega premoženja obiskovalci kazensko in materialno odgovarjajo. 
 

Obiskovalec je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V nasprotnem primeru bo moral škodo poravnati po pravnomočnosti 
uradnih postopkov, ki jih bo na pristojnih državnih organih vložil Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ali druga odgovorna 
oseba. 
 

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari obiskovalcem. 
 

Javni zavod za turizem in kulturo lahko kršiteljem hišnega reda prepove vstop v KCK. 
 
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje je dolžan hišni red izobesiti na vidno mesto pred vhodom. 
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ZAVOD KOČEVSKO 
Kulturni center Kočevje 
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