
Na podlagi 61.6lena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS,5t.20105, 106/05,30/06,
86/06, 32107,63/07, 115107) terv skladu s hi5nim redom, ki velja za prostore poslovne stavbe
Mestne obdine Maribor, svet Krajevne skupnosti Razvanje izdaia naslednji

HISNI RED

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. 6len
(predmet urejanja)

-a hiSni red doloda:
o na6in uporabe poslovnih prostorov Mestne obdine Maribor v poslovno stanovanjski

stavbi, kijih uporablja Mestna 6etrt lvan Cankar, na naslovu Partizanska c. 1 v Mariboru
{v nadaljevanju : stavba),

. uporabo funkcionalnega zemlji56a in parkimih prostorov,

. -k.rep€ zavzdr2evanje reda in distode poslovnih prostorov, kijih uporablja mestna 6etrt.

II. UPORABA POSLOVNIH PROSTOROV,
FUN KCIONALNEGA ZEMLJ ISCA

PARKIRNIH PROSTOROV IN

2. dlen
(poslovni prostori)

=:: :.- :':s::- s: : sarni5ki prostor, sejna soba, arhivski prostor, hodnik, kuhinja in sanitarije
. -.:= _:.a^.- ::s :,rI prostor).

=:s :, ^: :':s::-: -::'a:iia mestna detrt in drugi uporabniki (druStva, krajani).

3.6len
(dostop do stavbe z motornimivozili)

Parkimi prostori za stranke se nahajajo v obmo6ju modre cone.

Uporabniki poslovnih prostorov v stavbi, ki morajo s sluZbenim vozilom zaradi potreb del
dostopiti do stavbe, lahko dostopajo tako, da vozilo za dostave oz. odvoze, parkirajo na
dvori56u stavbe.

Do stavbe je omogoden dostop za intervencijska vozila.

Vhod v stavbo za zaposlene
vhod poslovnih prostorov.
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4. Elen
(dostop v stavbo)

in druge uporabnike je skozi glavni vhod
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Vhod v stavbo in poslovne prostore odklepa in zaklepa tajnik mestne detrti in drugi uporabniki
(dlani sveta mestne detrti, dru5tva).

5.6len
(dostop v poslovne prostore izven poslovnega 6asa)

Stalni dostop v poslovne prostore imajo tajnik mestne detrti, predsednik sveta mestne detrti in
cistilka.

6. 6len
(gibanje obiskovalcev v poslovnih prostorih)

Stranke in drugi obiskovalc; i;ajc neomejen dctop v poslovne prostore in sicer:
o stranke v ias- ..iracinih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure ter v

s:.:: i= :: i4.00 do 16.00),
. - : sveta mestne cetrti. druStva (po predhodno usklajenem terminu).

r'=o uradnimi urami imajo stranke in drugi obiskovalci, ki urejajo svoje zadeve, neomejen
costop do pisamiSkega prostora, v katerem lahko uredijo svoje zadeve. lzven uradnih ur,
vendar v Doslovnem 6asu, smejo v ta pisami5ki prostor vstopati samo z vabilom ali dovoljenjem
zapclenega.

-. 3rostore nimajo dostopa oboro2ene osebe, razen pooblaScene uradne osebe
:a :'estajanje kazni zapota, policisti in voja5ke osebe.

, -'.=^=- 3'cstore ni dovoljeno voditi ali vstopiti zZivalmi.

7. dlen
(uporaba sejne sobe)

Sestanki mestne detrti se izvajajo v pisarni5kem prostoru in sejni sobi.

Za rezervacijo in evidenco zasedenosti sejne sobe je zadollen tajnik mestne cetrti, ki potrebe
tudi usklajuje.

Za potrebe sej in sestankov sveta mestne detrti, njegovih odborov, komisij in dru5tev ter drugih
sestankov mestne detrti imajo dlani ter druge vabljene osebe prost dostop do sejne sobe.
Sklicateljje dolZan predhodno uskladiti termin kori5denja sejne sobe.

8. 6len
(dostop do poslovnih prostorov z omejenim dostopom)

Dostop v posebne skupne prostore (kotlovnice) in dostop do skupnih naprav (elektridne in druge
instalacijske omarice, instalacijski ja5ki, vodovodne, elektridne, telefonske, informacijsko
komunikacijske instalacije, ipd.) imajo samo poobla5dene osebe.

9.6len
(izvajanje vzdrZevalnih del)

ob izvajanju vzdrzevalnih del v poslovnih prostorih, ki jih izvajajo pogodbeno
mora biti po potrebi zagotovljena stalna prisotnost tajnika mestne detrti
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poobla5dene osebe, ki spremlja delo izvajalcev in je dolZan poskrbeti, da se dela izvajajo v

sktadu s predpisi,

10. 6len
(obvezn osti zapos len lh za zagotovitev varnosti)

Za zagotovitev varnosti prostorov, opreme in podatkov mestne detrti so dolZni skrbeti vsi

uporabniki.

Tajnik mestne betrti v 6asu sluZbenega izhoda med delovnim 6asom poslovne prostore zaklene.
Kljuda ne sme pustiti v vratih. Ob odhodu z dela tajnik mestne detrti zagotovi, da so v
poslovnem prostoru ugasnjene vse ludi, po potrebi izkljudena strojna oprema z elektri6nim
napajanjem,zaprla okna, zaklenjene omare in predalniki, kjer so Zigi in dokumenti z osebnimi
ali zaupnimi podatki in zaklenjena vhodna vrata ter notranja kovinska vrata poslovnega
prostora.

IIt. VZDRZEVANJE REDA IN CISTOEE

11. 6len
(6ii6enje)

Za ciScenje r lSlovnih prostorov mestne detrti je zadollen izbran izvajalec.

12. 6len
(uPru' '-'-' '

Zap' .na, stranke in drugi uporabniki ne smejo skupnih prostorov (hodnik, kuhinja, sanitarije,
ipd.), pu re in naprav uporabljati na nadin, ki bi lahko povzrodal Skodo ali ogroZal zdravje in

varpost ljuo, ,arnostni dogodek).

Prav tako so dolZr,'vzdrZevati red in distoCo v poslovnih prostorih ter skrbeti za svojo varnost in
varnost drugih ter vai'r.ost svoje in tuje lastnine.

Vsi uporabniki morajo v poslovnih prostorih samivarovati svoje osebne predmete.

13. 6len
(prijava po5kodb ali okvar)

Vsak uporabnik je odgovoren za ravnanje v skladu s tem hi5nim redom.

ee uporabnik ugotovi kakr5nokoli poikodbo ali okvaro, mora to nemudoma sporoditi v tajni5tvo
mestne detrti.

14.6len
(kritje nastale Skode na opremi ali prostorih)

:- -::t',3.nem ravnanju z opremo mestne detrti krije morebitno Skodo na opremi r::'=:- =

:. r: - s ::::dbo zavarovalnica.



ee Skodo na opremi ali prostorih mestne detrti povzrodi povzro6itelj z nepravilno uporabo ali
nepravilnim odnosom do opreme ali prostorov, kr'rje stro5ke sanacije Skode (nabava, delo,
organizacija ipd. ) povzroditelj.

IV. OSTALE DOLOEBE

15.6len
(kajenjb)

V vseh prostorih mestne detrtije kajenje prepovedano.

V. KONENE DOLOEBE

16.6len
(kr5itev obveznosti dolodenih s hi5nim redom)

K'Siive obveznosti dolodenih s tem hi5nim redom se Stejejo za kr5itve delovne obveznosti
13_: ka mestne detrti.

17.6len
(objava hiSnega reda)

Hi5ni red se objavi na vidnem mestu pri vhodu v poslovni prostor mestne cetrti.

18.6len
(veljavnost h i5nega reda)

Hi5ni red zacne veljati naslednji dan po objavi na vidnem mestu.

Stevilka: T - 560/2008
Datum: 30. 9.2008

Predsednik Sveta Mestne detrti

ffi lyan Cankar:
Mag\Rado LOBN;\
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