OBČINSKA UPRAVA
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

OBČINA LOGATEC

PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/naziv:
zastopnik društva, kluba, organizacije (direktor, predsednik, …):

polni naslov:
poštna številka:
telefon

in

e-mail:

VLOGA ZA REZERVACIJO PROSTORA
V LASTI OBČINE LOGATEC
Odgovorna oseba organizatorja prireditve:
Naslov prireditve:
Datum in čas poteka prireditve

Dne:

Prostor za pripravo (ustrezno označi):
Prešernova dvorana
Velika dvorana Narodnega doma
garderobe
blagajna
Sejna soba na Notranjski 14
Vrsta prireditve
komercialna

Od:

Do:

Prostor za nastop / prireditev (ustrezno obkroži):
Prešernova dvorana (št. sedežev 40)
Velika dvorana Narod. doma z odrom (št.sed. 338)
Velika dvorana Narodnega doma brez odra
Sejna soba na Notranjski 14 (št. sedežev 20)

nekomercialna

Ura prihoda izvajalcev:
Ura pričetka prireditve:
Želena oprema v/na prostoru:
Ime osebe, ki bo v pomoč hišniku:
Predvideno število ur ( za pripravo in izvedbo), ko želite, da vam je hišnik na razpolago:

1

OBČINSKA UPRAVA

OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

HIŠNI RED
PROSTOROV V LASTI OBČINE LOGATEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Upraviteljica Narodnega doma Logatec in Sejne sobe na Notranjski cesti 14 (v nadaljevanju prostori) je Občina
Logatec, ki jo zastopa župan.
Nadzor prostorov izvajajo hišniki oz. druge odgovorne osebe, s katerimi je sklenjen dogovor. Hišniki in druge
odgovorne osebe, s katerimi je sklenjen dogovor, so odgovorne županu oziroma direktorju občinske uprave, razen
če ni sklenjeno drugače.
Čiščenje prostorov je v organizaciji Občine Logatec.
Za vstop v objekte se uporablja glavni vhod.
Vstop v garderobe je 10 minut pred začetkom dejavnosti.
Uporabniki morajo prostore zapustiti točno ob uri, ki je navedena v pogodbi o uporabi prostorov in ne kasneje.
Vstop v prostore je dovoljen samo skupaj s trenerjem ali vodjem skupine. Trener ali vodja skupine mora biti
polnoletna oseba.
Vodja skupine oz. trener je odgovoren za skupino, dokler ne zapusti stavbe, prav tako je odgovoren za red in čistočo
v uporabljenih prostorih. Na morebitne poškodbe je dolžan opozoriti hišnika.
Škodo poravna organizator.
V Veliko dvorano Narodnega doma ni dovoljeno prinašati alkohola, brezalkoholnih pijač in hrane.
Nikjer v prostorih ni dovoljeno kaditi.
Nikjer v prostorih ni dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov.
Če se v skupini pojavi oseba, ki ni pripravljena upoštevati teh pravil, je dolžnost vodje skupine, da jo odstrani iz
vadbene skupine.
Za čas prireditev pa veljajo naslednja pravila:
-gledalci vstopajo v Veliko dvorano ali Prešernovo dvorano skozi glavni vhod;
-organizator prireditve mora poskrbeti za red v prostoru;
-po vsaki prireditvi organizator skupaj s hišnikom oz. drugo odgovorno osebo, s katero je sklenjen dogovor,
preveri stanje v stavbi;
-če ugotovijo škodo, je potrebno napisati zapisnik;
-škodo poravna organizator.
Vsi uporabniki morajo redno poravnavati najemnino, če je tako določeno s pogodbo za uporabnike, ki uporabljajo
prostore čez celo leto. Če s plačilom zakasnijo več kot dva meseca, zgubijo termin brez odpovednega roka.

POGOJI NAJEMA PROSTOROV V NARODNEM DOMU:
Naročnik se zavezuje, da vsako spremembo takoj sporoči občinski upravi. Sprememba mora biti sporočena
najmanj teden dni pred realizacijo napovedane rezervacije. Naročnik se zavezuje, da bo pazil na drobni
inventar v prostoru in se ravnal po načelu »skrbnega gospodarja«. V primeru povzročitve škode le-to krije
naročnik rezervacije. Izpolnjeno rezervacijo pošljite na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370
Logatec, najkasneje 15 dni pred rezerviranim terminom. Pri tem se upošteva Pogoje o uporabi prostorov
Narodnega doma in Sejne sobe na Notranjski cesti 14.
S pogoji najema prostorov in hišnim redom Narodnega doma, sem seznanjen.

Logatec, dne:

Podpis vlagatelja:
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