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HIŠNI RED IN PRAVILNIK NAJEMA BRUNARICE V ŠP BOHOVA 
 

Za uspešno preživetje prostega časa v Športnem parku Bohova, vas naprošamo, da 

upoštevate hišni red. Najemodajalec PGD Bohova v skladu s tem pravilnikom oddaja 

najemniku opremljeno brunarico s teraso, rusko kegljišče, dva žara in souporabo 

otroških igral in travnatega igrišča. 

  

• Uporaba vseh igral ter  igranje na igriščih je na lastno odgovornost. Najemodajalec 
za poškodbe uporabnikov  ne odgovarja. 

• Najemnik in uporabniki  z najemom oz. uporabo ŠP v celoti sprejemajo ''Navodila in 
pogoje za uporabo otroških igral''. Tabla je nameščena ob vhodu v ŠP. 

• Uporaba igral je dovoljena v skladu z opozorilnimi tablami na igrišču. 

•  Po 22. uri hrup in glasba ne sme motiti sosedov. 

• Vrata ograje morajo biti vedno zaprta. 

• Hišni ljubljenčki in druge živali v ŠP niso dovoljene. 

• Kakršnokoli poškodbe  je treba prijaviti najemodajalcu. 

• Najemnik v celoti odgovarja za najet prostor, opremo in inventar. 

• Najemnik je dolžan uporabljati Športni park s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

• Najemnik počisti  najeto opremo in uporabljeno opremo: sanitarije, kuhinjo, žar 
(olje, pepel), pepelnike, teraso,… 

• Smeti se ločujejo: plastika (prozorna vreča) in ostali komunalni odpadki (črna 
vreča). Zavezane vreče se postavijo na za to predvideno mesto ob ograji. 

• Najemnik mora očistiti prostore in opremo ter predati ŠP do 8. ure naslednjega 
dne. 

• Najemnik pobere vse smeti (igrišče, otroško igrišče, parkirni prostor).   

• V ŠP je prepovedana uporaba ostrih predmetov (stekleni predmeti oz. predmeti, ki 
se lahko razbijejo,…).  

• Prepovedano je zadrževanje ob potoku oz. izven ograje ŠP. 

• Parkiranje je dovoljeno zunaj  ob ograji. Parkiranje ni dovoljeno znotraj Športnega 
parka in na cesti pri uvozu na travnik (med hruškami).  

• V kolikor je na objektu, opremi, inventarju ali na igralih nastala kakršna koli škoda, 
jo mora uporabnik obvezno odpraviti  oz. poravnati vse stroške. 

• Plačana varščina se zadrži v primeru poškodb.  

• Ob neupoštevanju navodil vam lahko društvo odpove najem in zadrževanje v ŠP.   

• Nad objektom se izvaja videonadzor. 

• Kajenje je v celotnem objektu strogo prepovedano. 
 

Zahvaljujemo se za vašo pozornost in upoštevanje hišnega reda.    PGD BOHOVA  
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