
                »PRAVILNIK CENTRA SOKOL VIČ (HIŠNI RED)« 
 
 
Ker želimo, da bi se v našem centru1 vsi dobro počutili objavljamo »Pravilnik centra Sokol Vič (Hišni red)«, kateri 
je namenjen vsem obiskovalcem2  našega centra. V nadaljevanju objavljamo pravila, katera morajo upoštevati 
vsi obiskovalci. 
 
BONTON PRIMERNEGA VEDENJA 
Osnovno pravilo je, da s svojim vedenjem, in (ali) vadbo ne motite, ovirate delovnih procesov, ki se odvijajo v 
centru, ostalih obiskovalcev in osebja centra. V centru je tudi prepovedno vsakršno verbalno nasilje.  
Fotografiranje in snemanje v fitnes centru je omejeno samo na posnetke samega sebe. Za vsa ostala 
fotografiranja in snemanja je potrebna pisna privolitev obiskovalcev ali poslovodstva. 
Obiskovalcem je prepovedano namenoma ali iz malomarnosti uničevati inventar v centru. 
Obiskovalcem je vstop v poslovne prostore prepovedan, če so vinjeni ali pod vplivom prepovedanih drog. 
Za hujšo kršitev »Pravilnika centra Sokol Vič (hišni red)« se šteje, če obiskovalec krši katerokoli pravilo »Bonton 
primernega vedenja«.  
 
UPOŠTEVANJE DELOVNEGA ČASA 
Obiskovalec svoj obisk v centru prilagodi tako, da center zapusti pravočasno, tako, da s svojim ravnanjem ne 
krši delovnega časa centra. Delovni čas centra je objavljen na vhodnih vratih centra, ter na spletni strani 
www.sokolgroup.com. 
Za hujšo kršitev »Pravilnika centra Sokol Vič (hišni red)«  se šteje, če obiskovalec kljub večkratnemu opominu 
krši pravilo »Upoštevanje delovnega časa«. 
 
UPORABA POSLOVNIH PROSTOROV 
Član lahko vstopa in uporablja naslednje poslovne prostore centra: trgovino, gostinski lokal s teraso, recepcijo, 
fitnes dvorano, malo dvorano, veliko dvorano, savna prostore in garderobo.  
Član lahko uporablja sanitarije v pritličju in v prvem nadstropju, ter tuše. Član za dostop v zgoraj omenjene 
poslovne prostore uporablja hodnik v pritličju in hodnik v prvem nadstropju. 
Član lahko za čas obiska centra, svoj avto parkira na parkirišču, ki se nahaja pred poslovno stavbo podjetja Sokol 
Group d.o.o.  
V vse ostale poslovne prostore centra, ki niso tukaj omenjeni, je članom vstop prepovedan.  
Član mora biti ob vstopu ali uporabi: fitnes dvorane, male  dvorane, velike dvorane oblečen v športna oblačila 
(športno opremo) in obut v čisto športno obutev. S seboj mora imeti tudi primerno veliko brisačo, katero mora 
obvezno uporabljati pri vadbi, ter tako srbeti za red in čistočo. Ko član vstopa in uporablja savna prostore se 
mora držati Pravil savnanja, katera so objavljena na vratih pred vstopom v savna prostor in v samem savna 
prostoru. 
 
Vsi ostali obiskovalci (nečlani, naključni gostje, stranke v trgovini) lahko vstopajo in uporabljajo naslednje 
poslovne prostore centra: trgovino,  gostinski lokal s teraso in recepcijo. Vstopijo lahko samo do točke 
(prehoda), ki ločuje recepcijo in hodnik pred dvoranami. Vsi ostali obiskovalci uporabljajo sanitarije izključno v 
pritličju centra.  
V vse ostale poslovne prostore centra, ki niso tukaj omenjeni, je ostalim obiskovalcem vstop prepovedan.  
Vsi ostali obiskovalci lahko za čas obiska centra svoj avto parkirajo na parkirišču, ki se nahaja pred poslovno 
stavbo podjetja Sokol Group d.o.o. 
 
Za hujšo kršitev »Pravilnika centra Sokol Vič (hišni red)« se šteje, če obiskovalec krši pravilo, ki določa v katere 
prostore lahko vstopa in katere prostore lahko uporablja. Za hujšo kršitev se šteje tudi, če obiskovalec 
samovoljno vstopi v pisarne poslovodstva, če vstopi za receptorski pult in gostinski pult, če fotografira 
informacijski sistem centra (monitor službenih računalnikov), če brez privolitve poslovodstva odtuji poslovne 
informacije centra, če na parkirišču pred poslovno stavbo podjetja Sokol Group d.o.o. parkira svoj avto izven 
delovnega časa centra.   
 
PRAVILA VADBE 
Pred udeležbo na vadbo, ali uporabo savna prostorov mora član svojo prisotnost v centru registrirati na 
recepciji fitnes centra. Pred uporabo fitnes naprav in pripomočkov, se mora član potrebno predhodno 

http://www.sokolgroup.com/


prepričati, da so le-te izpravne. V primeru, da član sumi ali opazi, da naprava ali fitnes pripomoček nista 
izpravna, mora o tem nemudoma obvestiti osebje centra. Naprave na katerih je opozorilo »Naprava je v 
popravilu! Napaka bo odpravljena v najkrajšem možnem času«  je prepovedano uporabljati.  
Član mora pri vadbi tudi v celoti upoštevati »Pravilnik ob vpisu v fitnes center Sokol Vič«.   
Za hujšo kršitev »Pravilnika centra Sokol Vič (hišni red)« se šteje, če član, krši katerokoli pravilo iz »Pravila 
vadbe«. 
 
SKRB ZA RED IN ČISTOČO 
Obiskovalci centra morajo v vseh poslovnih prostorih skrbeti za red in čistočo. Članom pred in po vadbi 
priporočamo uporabo tuša, ter da tako posrbijo za osebno higieno. 
V dvoranah za vadbo  je prepovedno: metanje uteži na tla, odlaganje uteži na klopi ali sedeže trenažerjev.  
Dolžnost vsakega člana je, da po vadbi za seboj pospravi uteži in fitnes pripomočke. Enako tudi je dolžnost 
vsakega člana, da po uporabi kardio naprav le-te očisti.   
Za hujšo kršitev »Pravilnika centra Sokol Vič (hišni red)« se šteje, če član, kljub večkratnemu opominu krši 
pravila iz »Skrb za red in čistočo«. 
 
PREKINITEV ČLANSTVA NA POBUDO ČLANA 
V izjemnih primerih, lahko član prekine članstvo v centru na lastno ponudbo. Ob prekinitvi se član in 
poslovodstvo  centra dogovorita o morebitnih medsebojnih obveznostih ter  o načinu vračila sorazmernega 
dela karte in vpisnine.   
 
PREKINITEV ČLANSTVA ZARADI IZKLJUČITVE 
V kolikor član huje ali v celoti krši »Pravilnik centra Sokol Vič«, se mu nemudoma prekine članstvo. V kolikor 
član delno prekrši »Pravilnik centra Sokol Vič (hišni red)« se mu izreče opomin. Ob ponovni kršitvi Pravilnika 
centra Sokol Vič (hišni red), se člana izključi. Ob prekinitvi zaradi izključitve se članu povrne sorazmerni del karte 
in vpisnine. Prekinitev članstva zaradi izključitve izvede poslovodstvo centra. Član, kateri je bil izključen iz 
centra, se lahko ponovno vpiše v center po preteku 5 let od dneva izključitve.   
 
 
ZAVRNITEV PRODAJO BLAGA, STORITEV, FITNES KART IN (ALI) VPISNINE 
Center lahko zavrne prodajo blaga, storitev, fitnes kart in (ali) vpisnine, ter vstop v center obiskovalcu (osebi), ki 
izkazuje: znake vinjenosti ali znake vpliva prepovedanih drog, ki se neprimerno vede, ki ne spoštuje navodil 
osebja, ali krši »Pravilnik centra Sokol Vič (hišni red)«, ki iz malomarnosti ali namerno povzroča škodo na 
inventarju, ali osebi, pri kateri so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o tem, da pravil »Pravilnika centra 
Sokol Vič (hišnega reda) ne bo spoštovala.  
Center lahko zavrne prodajo fitnes kart in (ali) vpisnine tudi v primeru, da so kapacitete fitnes centra 
zapolnjene. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1Center: vključuje celotne poslovne prostore in parkirišče podjetja Sokol Group d.o.o. 
 
2Obiskovalec: to je vsakdo ki se nahaja v poslovnih prostorih podjetja Sokol Group d.o.o.  Kategorija obiskovalec  
vključuje naslednje: »Člani«, to so tisti obiskovalci centra, ki imajo v danem trenutku veljavno karto in vpisnino. 
»Nečlani« so obiskovalci, ki nimajo v danem trenutku veljavne karte in (ali) vpisnine. Obiskovalec  je tudi 
»Naključni gost« gostinskega lokala, ter »Stranka v trgovini«. Kategorija obiskovalec izključuje poslovodstvo, 
zaposlene v centru, zunanje, ter pogodbene sodelavce podjetja Sokol Group d.o.o. 
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