
Z namenom zagotavljanja osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na 
območju Večnamenske športne dvorane Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, izdaja 
Osnovna šola Žirovnica naslednji  
 

 
 

HIŠNI RED ŠPORTNE DVORANE  
POD STOLOM 

 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

 
 

1. člen 
V športni dvorani so športni in spremljajoči prostori, katere lahko uporabljajo uporabniki in 
obiskovalci samo z dovoljenjem upravitelja. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati 
in se držati tega hišnega reda, ne glede na čas in namen uporabe oziroma obiska športne 
dvorane. 
Odgovorna oseba uporabnika mora vse svoje vadeče in obiskovalce seznaniti s tem hišnim 
redom. 
 

2. člen 
Vstop v športno dvorano je vadečim oziroma organiziranim vadbenim skupinam dovoljen 
petnajst (15) minut pred pričetkom vadbe oziroma po veljavnem urniku vadbe. 
 

3. člen 

Vodja skupine je dolžan preveriti, če so se vsi uporabniki preobuli v športno obutev pred 

vstopom v športno dvorano, ki se uporabljajo samo za dvorano, imajo očiščene podplate ter 

ne puščajo sledi na talnih površinah.  

Prav tako je odgovoren tudi za red in čistočo v športni dvorani in garderobi. 

 

4. člen 

Uporaba športne dvorane, v skladu z normativi in standardi uporabe, je na lastno 
odgovornost uporabnika. 
Upravitelj ne odgovarja za poškodbe oziroma nesreče uporabnikov in obiskovalcev športne 
dvorane. 
 

5. člen 
Uporabniki športne dvorane so dolžni obvestiti upravitelja dvorane oz. službeno osebo 

upravitelja o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale med vadbo. V primeru 

poškodbe, povzročene s strani uporabnikov in obiskovalcev, je potrebno skupaj pripraviti 

zapisnik o poškodbi. 

 

6. člen 

Skupina mora zapustiti garderobo dvajset (20) minut po končani vadbi. 
 
 
 



7. člen 
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani 
upravitelja ali njegove službene osebe oziroma kot izhaja iz pogodbe. 
 

8. člen 
Službena oseba upravitelja vodi dnevnik vadbe (čas prihoda, čas odhoda, uporabljeni 

prostori in naprave, …) v katerega vpiše tudi vse nepravilnosti in poškodbe, ki so nastale 

med vadbo.  

 
9. člen 

Izvajalci letnega programa športa v Občini Žirovnica so, na podlagi Pravilnika o vrednotenju 

letnega programa športa, dolžni zagotoviti minimalno število vadečih. V kolikor ekipa tega 

pogoja ne izpolni, se ji uporaba dvorane prepove. Večkratno neizpolnjevanje pogoja 

minimalne prisotnosti lahko pripelje tudi do ukinitve vseh terminov. 

Za izvajanje tega člena je zadolžen vodja ekipe oziroma trener. 

 
10. člen 

Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih 

predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upraviteljem. 

 
11. člen 

V športno dvorano ni dovoljeno prinašati alkohola in hrane, vodo pa samo na določena 

mesta. 

 
12. člen 

V dvorano je strogo prepovedano vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali 

pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in 

njihovo premoženje. Enako velja za moteče pripomočke navijaških skupin. 

 
13. člen 

Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam ter osebam, ki so že kršile red v 

dvorani. 

 
14. člen 

Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršne koli opreme ali predmetov le s 

predhodnim dogovorom z upraviteljem, enako velja za nameščanje reklamnih napisov.  

 
15. člen 

Vsi uporabniki in obiskovalci športne dvorane so dolžni spoštovati določila požarnega reda, 

hišnega reda, prometno varnostnega načrta šole ter navodila službenega osebja. 

 
16. člen 

V športni dvorani je prepovedano: 
1. neorganizirano in brez soglasja zavoda točiti, prodajati in uživati alkoholne pijače, 
2. metati predmete med gledalce in nastopajoče, 
3. nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati 

nemoralna dejanja, 
4. parkirati vozila ali odlagati predmete pred dovozom in vhodom objekta, 
5. kajenje, in sicer v vseh prostorih športne dvorane in na zunanjih površinah šole. 

 
 

 



17. člen 
Vsi uporabniki morajo redno poravnavati najemnino. Če s plačilom zamudijo več kot dva 
meseca, izgubijo termin brez odpovednega roka. 
 

18. člen 
Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v 

tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega 

ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti 

sodbe pristojnega sodišča. 

 
19. člen 

Upravitelj športne dvorane na podlagi 74. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov izjavlja, 

da se v predprostorih dvorane, njeni neposredni okolici, na zunanjih športnih površinah in 

parkirnih mestih izvaja videonadzor. 

Informacije o sistemu izvajanja videonadzora lahko uporabniki dobijo na sedežu upravitelja 

ali pri njegovi službeni osebi. 

 
20. člen 

Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v 

prostorih objektov ali na pripadajočih površinah. 

 
21. člen 

V športno dvorano je prepovedan vstop s psi in drugimi živalmi. 

 
 
 
 

II. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV 
 
V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena PREPOVED, se do kršitelja 
izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo dokler upravitelj le-teh ne prekliče: 
 

1. Prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine. 
2. Začasni odvzem predmetov. 
3. Odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin. 
4. Postopek za ugotavljanje odgovornosti. 
5. Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode. 

 
 
 
 

III. DOLOČILA ZA PRIREDITVE 
 

1. člen 
Vsaka prireditev v športni dvorani mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem in 
usklajena z urnikom športne dvorane. 
 

2. člen 
Organizator mora s strani upravitelja pridobiti soglasje za prireditev v športni dvorani in jo 
prijaviti pri ustreznem upravnem organu ter zagotoviti vse predpisane zahteve za 
organizacijo prireditve. 
 



3. člen 
Organizator prireditve mora upravitelju v pisni obliki navesti odgovorne osebe za vzdrževanje 
reda oziroma redarske službe in odgovorno osebo za organizacijo oziroma izvedbo 
prireditve. 
 

4. člen 
Obiskovalcev oziroma gledalcev v športni dvorani sme biti toliko, da organizator še lahko 
izvaja nadzor nad prireditvijo oziroma vzpostavlja varnost, red in mir obiskovalcev in 
uporabnikov-nastopajočih oziroma toliko, kot je opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. 
 

5. člen 
Na vseh prireditvah je organizator v skladu z veljavno zakonodajo dolžan skrbeti za javni red 
in mir, varnost obiskovalcev, uporabnikov-nastopajočih in premoženja. Organizator prireditve 
je dolžan zagotoviti prvo pomoč in požarno varnost. 
 

6. Člen 
Po končani prireditvi mora organizator v sodelovanju službene osebe upravitelja: 

1. zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledalcev, 
2. pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo, 
3. namestiti predmete in opremo v stanje, ki je bilo pred prireditvijo. 

 
7. člen 

Organizator materialno odgovarja za stanje opreme in naprav v času uporabe športne 
dvorane. Organizator je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ne 
stori, športne dvorane do nadaljnjega ne more več uporabljati, škodo pa poravna na podlagi 
pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča. 
 

8. člen 
V primeru, da organizator v športni dvorani v času uporabe javno predvaja glasbo, sam 
poravna vse obveznosti do avtorskih agencij. 
 

9. člen 
Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari obiskovalcev 
in uporabnikov-nastopajočih v športni dvorani. 
 

10. člen 
Uporaba športne dvorane, v skladu z normativi in standardi uporabe, je na lastno 
odgovornost uporabnika. 
Upravitelj ne odgovarja za poškodbe oziroma nesreče obiskovalcev in uporabnikov-
nastopajočih v športni dvorani. 
 
 


