I
I

Na podlagi 61. 6lena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, 5t. 20105, 30/06, 80/06,
32t07 , 115107) uporabnika poslovnega prostora Mestne detrti Center Kacova ul. 1 , Maribor
izdaja naslednji'

HISNI

RED

!. SPLOSNE DOLOdBE

1. 6len
(predmet urejanja)
Ta hi5ni red dolo6a:

o
o
o
o

nadin uporabe poslovnih prostorov

v Mestni detrti Center, Kacova ul. 1 v

nadaljevanju prostori),
uporabo funkcionalnega zemlji5da,

ukrepe

za

zagotavljanje varnosti prostorov

in oseb v

prostorih

in

Mariboru (v

nadin dostopa

obiskovalcev v prostore t
ukrepe za vzdievanje reda in distode v stavbi.

I!. UPORABA POSLOVNIH PROSTOROV

2.6len
(poslovni prostori)
Poslovni prostori so pisarni5ki prostori, sejna soba, arhivski prostor, sanitarije, 6ajna kuhinja,
hodnik in vhodni prostor.
Poslovne prostore uporablja Mestna 6etrt Center, dve skupini za samopomo6 starej5im osebam,
Zvezazdrulery borcev NOV Maribor Center in Dru5tvo izgnancev Slovenije 1941-1943.

3.6len
(dostop do prostorov z motornimivozili)
Parkirni prostoriza stranke se nahajajo na parkirnem prostoru ob Mlinski ulici.
Do poslovnih prostorov so omogodeni dostopi intervencijskih vozil po Kacovi ulici.
I!!. VARNOST PROSTOROV

4.6len
(dostop v prostore)
Vhod v prostore zazaposlene in stranke jeiz Kacove ulice.

5.6len
(dostop v prostore izven poslovnega 6asa)

V kolikor pride do 2elje o uporabi.prostorov (razen pisarne tajnika) izven poslovnega 6qsa se
mora o tem obvestititajnika Me Center.

6. dlen
(gibanie obiskovalcev v prostorih)

V 6asu uradnih ur imajo stranke in drugi obiskovalci, ki urejajo svoje zadeve, neomejen dostop
do tajni5kih prostorov. Stranke in obiskovalci pa lahko urejajo zadeve tudi izven uradnih ur v
kolikor je tajnik nazod v prostorih Me .

V prostore nimajo dostopa oboroZene osebe,

razen poobla5dene uradne osebe zavodov za
prestajanje kazni zapora, policisti in vojaSke osebe.

V uradne prostore ni dovoljeno voditi alivstopiti zZivalmi.

7.6len
(uporaba sejne sobe)
Za rezervacijo in evidenco zasedenosti sejne sobe je zadoliren tajnik Me

.

8. 6len
(izvajanje vzdrievalnih del)

Ob izvajanju vzdrlevalnih del v prostorih mora biti po potrebi zagotovljena stalna prisotnost
tajnika, posebej 5e de se dela izvalajo v pisarnitajnika ali arhivi.
9.6len
(obveznosti za zagotovitev varnosti)
Zazagotovitev varnosti prostorov, opreme in podatkov so dolZni skrbetivsi uporabniki prostorov.
Ob odhodu vsi uporabniki prostorov poskrbijo, da so v prostorih ki so jih uporabljali uga5njene
lu6i in zapria okna. Kljuce prostorov naslednji dan predajo tajniku Me.

Tajnik prav tako pred odhodom z dela zagotovi, da so v pisarni5kem prostoru ugasnjene vse
ludi, po potrebi izkljudena strojna oprema z elektridnim napajanjem, zaprta okna, zaklenjene
omare in predalniki kjer so Zigi in dokumenti z osebnimi ali zaupnimi podatki in zaklenjena vrata
pisarn.

9.6len
(identifi kacijske kartice)
Zaposleni se med delovnim 6asom izkazujejo z identifikacijsko kartico, ki so jo dolZni nositi na
vidnem mestu.
IV. VZDRZEVANJE REDA IN CISTOEE

10.6len
(6i5denie)
Za 6i56enje poslovnih prostorov, in funkcionalnih povr5in (plo6nik pred in ob Me) je zadol2ena
6istilka.
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11. clen
(uporaba poslovnih prostorov)

Zaposleni, stranke in drugi obiskovalci ne smejo skupnih prostorov (hodniki, sanitarije, ipd),
pisarn in naprav uporabljati na na6in, ki bi lahko povzroCil Skodo ali ogroZal zdravje in varnost
ljudi (varnostni dogodek).

Vsak varnostni dogodek ali sum varnostnega dogodka zaposleni nemudoma prijavijo ustrezni
ustanovi (policiji, gasilcem), da se zagotovi hitro in u6inkovito ukrepanje za prepreditev Skode in
zavarovanje dokazov. Enako velja v kolikor opazrlo kr5enje hi5nega reda, po5kodbo objekta,
prekomerno rabo ali nepravilno delovanje naprav.
Uporabniki so dolZni vzdrZevati red in 6isto6o v poslovnih prostorih na hodnikih in pred Me . Prav
tako so dolZni skrbeti za svojo varnost in varnost drugih ter varnost svoje in tuje lastnine.
Obiskovalci morajo v prostorih samivarovati svoje osebne predmete.

{2. ilen
(prijava po5kodb in ohuar)
Vsak zaposlenije s sklenitvijopogodbe o zaposlitvi odgovoren za ravnanje v skladu s tem hi5nim
redom.

ee zaposleni ugotovi kakr5nokolipo5kodbo ali okvaro, mora to nemudoma sporoditi pooblaideni
osebi Materialno tehnidne sluZbe.

13.6len
(kritie nastale Skode na opremi ali v prostorih)
Pri odgovornem ravnanju z opremo krije morebitno Skodo na opremi uporabnik prostorov ali v
skladu s pogodbo zavarovalnica.

ee Skodo na opremi ali v prostorih povzrodi povzroditelj z nepravilno uporabo ali nepravilnim
odnosom do opreme ali prostora, krije stro5ke sanacije Skode (nabava, delo, organizacija ipd.)
povzroditelj
V. OSTALE DOLOEBE
14. 6len
(kajenje)
V vseh prostorih je kajenje prepovedano.

15.6len
(uporaba doloEb hi5nega reda)
Dolodba tega hi5nega reda, ki se nana5a na uporabo in no5enje identifikacijske priponke se
uporablja za vse zaposlene v mestni ob6ini, ne glede na to, v katerih poslovnih prostorih mestne
opdine imajo pisarno oziroma v katerih se sluZbeno nahajajo.

:l6.6len
(uporaba drugih predpisov)
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem hi5nim redom, se neposredno uporabljajo dolodbe
Uredbe o upravnem poslovanju in Kodeksa ravnanja javnih usluZbencev.

U. KONENE DOLOEBE
17. Elen
(kr5itev obveznosti dolodenih s hi5nim redom)
Kr5itve obveznosti s tem hi5nim redom se Stejejo za krSitve delovne obveznosti.

18.6len
(obveznosti drugih uporabnikov)
Drugi uporabniki prostorov so dolZni uporabljatita hisni red.
Hi5ni red se objavi na vidnem mestu pri vhodu v poslovne.

19.6len
(veljavnost hiSnega reda)
Hi5ni red zadne veljati naslednji dan po podpisu predsednika sveta Me Center.
Stevilka: 037
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