
 
Za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premo�enja ter javnega reda in miru na obmo�ju Športnega 
objekta Ig izdaja upravitelj OŠ Ig 

HIŠNI RED 
SPLOŠNA DOLOČILA 

1. 
Športni objekt Ig obsega:  športno dvorano 
                                          skupne prostore 
                                          zunanje rokometno igriš�e 

                                          
2. 

Na območju športnega objekta so površine in objekti, katere lahko koristijo uporabniki z dovoljenjem upravitelja. 
Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na 
področju Športnega objekta Ig. 
Tehnični sodelavec vodi dnevnik vadbenih skupin, obiskovalcev, prireditev in poškodb. O vsem obvešča 
upravitelja. 
Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut pred 
pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z  upraviteljem. 
Tehnični sodelavec izda na osnovi podpisa uradnemu predstavniku ali uradnemu namestniku skupine ključ 
garderobe.  
Po pregledu garderobe in vadbenega prostora, ter po vrnitvi garderobnega ključa, se predstavnik skupine ponovno 
vpiše v evidenčno knjigo. 
Vsi uporabniki so dolžni obvestiti tehničnega sodelavca o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred 
prihodom skupine in med vadbo. 
Dostop do posameznih prostorov je mimo tehničnega sodelavca, varnostnika ali koga drugega, ki je za to določen. 
Vstop v vadbene prostore je samo v športnih copatih, ki se uporabljajo samo za dvorano, imajo očiščene podplate 
ter ne puščajo sledi. 
Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če dvomi o 
čistoči športne opreme. 
Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine in tehničnega sodelavca, ki skupaj ugotovita morebitne 
poškodbe ali nepravilnosti. 
Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi.  
Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem. 
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja. 
VSTOP JE PREPOVEDAN VSEM OPITIM IN ZASVOJENIM OSEBAM.! 
V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode v plastenkah – med vadbo, tekmo). 
V športno dvorano je prepovedano vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih sredstev ter 
drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje. 
V VSEH PROSTORIH DVORANE JE PREPOVEDANO KAJENJE.! 
Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila. 
Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče. 
Prepovedano je nadlegovati in se nasilniško obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna 
dejanja. 
Prepovedano je poškodovati opremo ali inventar oziroma premoženje. 
PREPOVEDANA JE UPORABA SMOLE! 
Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom. 
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja. 
Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le s 
predhodnim dogovorom z upraviteljem. 
Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršne koli opreme ali predmetov le s predhodnim 
dogovorom z upraviteljem. 
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode - izhode v objekt. 
 

KONTROLA  NAD  IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA 
3. 

 
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo: 
 
• upravitelj (s pomočjo  strokovnega delavca-organizatorja športnih dejavnosti), 



• delavci, ki so zaposleni v dvorani, 
• redarska služba, ki se organizira za prireditve, 
• varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upraviteljem, 
• v okviru športne dejavnosti OŠ pa profesorji, trenerji in delavci OŠ. 
 

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV 
4.  

 
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. 
 

PRIREDITVE 
5. 

 
Vsaka prireditev na območju športnega objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem. Za prireditev izda 
dovoljenje za to pristojni  upravni organ. Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti 
odgovorno osebo za redarje in  celotno prireditev. 
Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je to opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. To je število 
sedežev na tribunah in parterju v času prireditve in število vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni 
načrt. 
 
Vstopnice so praviloma označene. Obiskovalec odda kupon od vstopnice pri vhodu v dvorano ali se izkaže s 
katerim drugim dokumentom glede na dogovor z upraviteljem. 
 
Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev in premoženja. Organizator 
prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč. Zagotoviti je treba stalno prisotno vozilo in voznika za nujne prevoze do 
zdravstvene ustanove. 
Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi delavci dvorane, redarska služba, gasilske straže ter 
posamezniki, ki jih določi organizator prireditve. Zagotoviti je potrebno vodjo varnosti in zadostno število 
usposobljenih redarjev, ki morajo biti polnoletne osebe in vidno označeni.Redarje je potrebno zagotoviti v dvorani 
in po potrebi tudi na parkirnem prostoru pred samo dvorano (varovanje vozil).Če je na prireditvi prisotnih do 150 
gledalcev je potrebno zagotoviti najmanj 3 redarje, pri večjem številu gledalcev pa je razmerje predvidoma 1 redar 
na 50 gledalcev.Organizator prireditve zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju večkrat opozorjeni na prepovedi, 
ki veljajo na prireditvah.Po potrebi je potrebno zagotoviti varovanje gostujoče ekipe in uradnih oseb pred, med in po 
končani tekmi.Gostujoči klub mora najpozneje 24 ur pred začetkom tekme sporočiti klubu domačinu, če prihaja na 
tekmo z organiziranimi navijači.Z organizacijo seznani tudi policijsko postajo.V kolikor so navijači gostujočega 
kluba na tribuni skupaj z domačimi navijači, odgovarja za njihovo obnašanje organizator prireditve, če so pa domači 
in gostujoči gledalci ločeni, odgovarja za gostujoče gledalce gostujoči klub.Po  potrebi morajo po tekmi redarji 
zadržati domače navijače do odhoda navijačev gostujočega kluba. 

6. 
 
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. 
 

7. 
Upravitelj dvorane NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v 
prostorih objektov ali na pripadajočih površinah. 
UPORABA PROSTORA IN NAPRAV ALI POVRŠINE JE NA LASTNO ODGOVORNOST UPORABNIKA. 
 
Organizator šport.dejavnosti:                                                                                                         Ravnateljica OŠ Ig: 
  Stanko Zavec, prof.šport.vzg.                                                                                                     Biserka Vičič Malnar, prof. 
 Na Igu, 1.septebmra 2011 


