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1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Dolžnosti uporabnikov in obiskovalcev

Uporabniki in obiskovalci so dolžni:
-  prispevati k varnosti udeležencev 
- delovati v skladu s cilji in programi KREATOR LAB-a
- prispevati k urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju v prostorih

KREATOR LAB-a
- prispevati k preprečevanju škode.

1.2 Veljavnost hišnega reda
Hišni red velja za celoten prostor KREATOR LAB-a. Hišni red morajo upoštevati
vsi uporabniki in obiskovalci KREATOR LAB-a.

1.3 Odgovornost KREATOR LAB-a
Odgovornost KREATOR LAB-a velja za obratovalni čas KREATOR LAB-a.

2. PROSTOR KREATOR LAB-a
Prostor KREATOR LAB-a zajema vse površine, ki jih najemodajalec dal KREATOR LAB-
u v upravljanje ali pa samo v uporabo, ki jih KREATOR LAB vzdržuje in za njih skrbi.

2.1 območje prostora KREATOR LAB-a 
zajema kletne prostore vzhodnega dela stavbe Tkalski prehod 4.

3. OBRATOVALNI ČAS 
3.1 Objava  obratovalnega časa

Obratovalni čas in uradne ure KREATOR LAB-a so objavljene na spletni strani
www.kreatorlab.si in so v okviru ODPRTIH TERMINOV. 

4. UPORABA PROSTOROV KREATOR LAB-a

4.1 Uporaba prostorov KREATOR LAB-a
Prostori KREATOR LAB-a so namenjeni:
- individualni rabi za vzgojno izobraževalne dejavnosti
- skupinski rabi v obliki kreativnih in vzgojno-izobraževalnih delavnic
- drugih oblik izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi 

sklenjene pogodbe

4.2 Dostop v prostore KREATOR LAB-a
4.2.1 Glavni vhod v prostore KREATOR LAB-a 

se nahaja v kletnih prostorih vzhodnega dela stavbe Tkalski prehod 4, 
Maribor in je uporabnikom in obiskovalcem dostopen v obratovalnem 
času KREATOR LAB-a.

4.2.2 Odpiranje delavnic
Odpiranje posameznih delavnic natančno opredeljujejo Pravila vedenja
v delavnici.
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5. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
Delavci KREATOR LAB-a stalno kontrolirajo prostore KREATOR LAB-a in sprotno 
opozarjajo na morebitne nevarnosti. Vse večje poškodbe, ki nastanejo na opremi ali 
prostorih, se takoj javijo vodstvu. Za namerno povzročeno škodo odgovarjajo 
povzročitelji, škoda se povrne.

5.1 Za zagotavljanje varnosti prostora in oseb
Za zagotavljanje varnosti prostora in oseb, ki se nahajajo v prostorih 
KREATOR LAB-a Zavod CITILAB Maribor izvaja naslednje ukrepe:
- upoštevanje hišnega reda in pravil KREATOR LAB-a,
- prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
- uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov v skladu s Pravilnikom o 

osebni varovalni opremi (Ur. L. RS, št. 29/2005, 23/2006),
- upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, 

ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije)
- zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z 

zagotovljenim sanitetnim materialom),
- primerno ukrepanje v primeru poškodb uporabnikov.

6. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Uporabniki in obiskovalci KREATOR LAB-a so dolžni skrbeti za vzdrževanje reda in 
čistoče.
 
6.1 Vzdrževanje prostora

KREATOR LAB mora vzdrževati prostore tako, da bo zagotovljena:
- varnost uporabnikov in obiskovalcev,
- čistoča in urejenost prostorov,
- namembnost uporabe.

6.2 Ravnanje ob poškodbah inventarja in skrb za opremo
Vsi uporabniki in obiskovalci KREATOR LAB-a odgovarjajo za urejenost, 
opremo in ostali inventar, ki se nahaja v prostorih KREATOR LAB-a.

6.3 Ostala določila hišnega reda
Vsak uporabnik in član KREATOR LAB-a mora biti seznanjen z Hišnim redom in
pravili vedenja v KREATOR LAB-u.

Vsi uporabniki prostorov KREATOR LAB-a morajo biti dosledni pri spoštovanju 
in izvrševanju dogovorjenih pravil.

6.4 Skrb za čistočo in urejeno okolje
Vsak uporabnik KREATOR LAB-a je dolžan skrbeti za čistočo in higieno 
prostorov KREATOR LAB-a. Odpadke ločujemo v za to namenjenih posodah.
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8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8.1 Kršitve pravil hišnega reda

V primeru kršitve hišnega reda se kršitelja ustrezno opomni oziroma 
materialno kaznuje.

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se prejemajo in dopolnjujejo po 
postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov Zavoda CITILAB Maribor.

8.3 Obveščanje
Hišni red se objavi na spletni strani www.kreatorlab.si in je javno dostopen 
uporabnikom in obiskovalcem v prostorih KREATOR LAB-a.

Hišni red stopi v veljavo 12.10.2014

                                                                              Direktor
                                                                              Andrej Petrovčič

Maribor, 12.10.2014
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