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HIŠNI RED V ŠPORTNIH OBJEKTIH 

 
1. Hišni red je namenjen za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na 

območju športnih objektov v upravljanju Zavoda ŠTIP (v nadaljevanju: upravljavec). 

 

2. Na območju športnega objekta so površine in objekti, ki jih lahko koristijo uporabniki, ki imajo sklenjeno 

pogodbo o uporabi z upravljavcem. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati hišni red in se ga držati ne 

glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju športnega objekta. 

 

3. Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut 

pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z upravljavcem dvorane. 

 

4. Za tekme je dvorana odprta 1 uro pred pričetkom ali po dogovoru z upravljavcem. 

 

5. Upravljavec dvorane izda ključ garderobe trenerju, uradnemu predstavniku ali namestniku (v 

nadaljevanju trener), v primeru nepoznane osebe pa le na osnovi osebnega dokumenta. 

 

6. Osebni dokument upravljavec vrne po pregledu garderobe in vadbenega prostora ter po vrnitvi 

garderobnega ključa. 

7. V primeru, da ključ ni vrnjen ali ga uporabnik izgubi, je uporabnik dolžan povrniti stroške izdelave 

generalnega ključa. Do poravnave stroška izdelave novega generalnega ključa uporabnik nima vstopa 

v garderobe oz. vadbene prostore. 

 

8. V času obveznega šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti imajo delavci šole 

dostop do vseh prostorov v dvorani. 

 

9. Opremo, premoženje in inventar so uporabniki dolžni uporabljati skladno z navodili proizvajalcev. 

Poškodovanje opreme in inventarja bo upravljavec zaračunal uporabniku. 

 

10. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravljavca o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred 

prihodom skupine in med vadbo. Če je bila škoda ugotovljena po vadbi, stroške povzročene škode 

nosi uporabnik, ki je vadbene prostore uporabljal zadnji pred ugotovitvijo nepravilnosti oziroma 

poškodb. 

 

11. Vstop v vadbene prostore je dovoljen izključno v športnih copatih, ki se uporabljajo le za vadbo v 

dvorani in imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi. 

 

12. Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če 

dvomi o čistoči športne opreme. 

 

13. Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine in tehničnega sodelavca, ki skupaj ugotovita 

morebitne poškodbe ali nepravilnosti. 

 

14. Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi. V nasprotnem jim upravljavec zaračuna 

uporabo dodatne ure. Uradni predstavnik skupine mora pregledati garderobo in poskrbeti, da jo 

varovanci zapustijo čisto in nepoškodovano ter po urniku vadbe, dogovorjenim z upravljavcem. 

 

15. Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z 

upravljavcem. 
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16. Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani upravljavca. 

 

17. Osebam, ki kažejo znake opitosti oziroma so pod vplivom prepovedanih substanc in osebam, ki se ne 

držijo hišnega reda, bo upravljavec vstop prepovedal. 

 

18. V športne objekte je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode v plastenkah). 

 

19. V športne objekte je prepovedano prinašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih 

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

premoženje. 

 

20. V vseh športnih objektih dvorane je kajenje strogo prepovedano. 

 

21. Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in prepovedane substance. 

 

22. Živalim (razen službenim psom) je vstop prepovedan. 

 

23. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno izključno s predhodnim pisnim dovoljenjem upravitelja. 

 

24. Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je 

dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upravljavcem. 

 

25. Vrata na tribune so med treningi načeloma zaprta, uporabnik pa lahko dovoli ogled vadbe po lastni 

presoji. V tem primeru je uporabnik dolžan zagotoviti čiščenje tribun po končani vadbi. 

 

26. Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času. Vsak uporabnik je 

dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ne stori, prostorov ne more več 

uporabljati, dokler škode ne poravna. 

 

27. Uporabnik športnih objektov je v času prireditve (tekme) dolžan poskrbeti za javni red in mir, požarno 

varnost in disciplino udeležencev skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 

113/05). 

 

28. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v 

prostorih objektov ali na pripadajočih površinah v času uporabe prostorov oz. vadbenih površin. 

 

29. Uporabnik prostore in naprave ter površine uporablja na lastno odgovornost. 

 

30. V času športnih ali drugih kulturnih prireditev v športnih objektih odpadejo vse druge dejavnosti, ki bi 

potekale v istem času. 
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