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Hišni red in cenik uporabe Zavetišča pod Svetim Rokom
Upravni odbor PD Lisca Sevnica je na rednih sejah dne 27. 12. 2010, 4. 10. 2011 in 18. 5.
2015 sprejel hišni red s cenikom uporabnine v Zavetišču pod Svetim Rokom (v nadaljevanju:
Zavetišče):
V notranjosti zavetišča je najstrožje prepovedano kaditi! Gospodar Zavetišča je dolžan voditi
"Evidenco gostov" in seznaniti uporabnike s pogoji uporabe.
Uporaba dnevnih prostorov – uporabnina Zavetišča (kuhinja, dnevna soba in sanitarij) je
vezana na stroške kurjave, razsvetljave, plina in čiščenja, zato se zaračunava uporabnina:
- za uporabo navedenih prostorov: 30,00 EUR / dan (do 4 ure uporabe)
- za uporabo navedenih prostorov skupaj z zunanjim kaminom: 35,00 EUR / dan (do 4
ure uporabe)
- za uporabo navedenih prostorov: 50,00 EUR / dan (več kot 4 ure uporabe)
- za čiščenje prostorov: 15,00 EUR.
Po dogovoru z gospodarjem Zavetišča lahko PD Lisca organizira tudi pripravo hrane in pijače
za pogostitev v Zavetišču za organizirane skupine.
Skupinam, ki jih organizira PD Lisca, so lahko prispevki za uporabo Zavetišča znižani ali
oproščeni, o čemer mora gospodar seznaniti UO PD Lisca.
Višina uporabnine je ocenjena glede na oceno stroškov rednega tekočega in investicijskega
vzdrževanja Zavetišča. Uporabnina je namenjena izključno kritju stroškov potrebnega
tekočega in investicijskega vzdrževanja objekta in se mora uporabiti izključno za ta namen.
Za Zavetišče skrbi gospodar Janko Avguštin – tel. 041 272 544, ki sprejema tudi
rezervacije za uporabo Zavetišča.
Vso morebitno povzročeno škodo v Zavetišču mora plačati povzročitelj v višini dejanskih
stroškov popravila ali zamenjave poškodovanih predmetov. Če je škoda napravljena namerno,
lahko PD Lisca zahteva dvakratno plačilo povzročene škode. Če nastane spor zaradi plačila
škode, ga rešuje upravni odbor društva in če je potrebno tudi častno razsodišče. V Zavetišču
mora vladati red in čistoča, za kar je vsakokrat odgovoren uporabnik in gospodar Zavetišča.
Zavetišče je last vseh planincev, vendar morajo za njeno vzdrževanje skrbeti vsi, ki ga
uporabljajo, kot dobri gospodarji. V Zavetišču se mora obvezno upoštevati ta HIŠNI RED in
določila ČASTNEGA KODEKSA slovenskih planincev.
Gospodar Zavetišča: Janko Avguštin
Predsednik PD Lisca Sevnica: Rok Petančič

