
 

 

 
 
 

  

 
Na podlagi 6. točke 18. člena Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica, je 
direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica dne, 01.09.2020 sprejela  
 
 

HIŠNI RED 
UPORABE ŠPORTNIH POVRŠIN 

JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT NOVA GORICA 
 

 
S tem hišnim redom se določi obseg športnih površin, ki sodijo v upravljanje Javnega 
zavoda za šport prostor, organizacijo nadzora, pravila in ukrepe za zagotavljanje 
varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter ukrepe v primeru kršitev hišnega reda in 
drugo. 
 

I.  
OBSEG 

1. Notranje športne površine obsegajo: 

• telovadnica Partizan s spremnimi površinami, 

• telovadnica Balon s spremnimi površinami, 

• telovadnica Prvačina s spremnimi površinami, 

• dvorana Kotalkališče s spremnimi površinami, 

• dvorana Balinišče s spremnimi površinami, 

• Kajak center Solkan s spremnimi površinami. 
 
 

2. Zunanje športne površine obsegajo: 

• veliko travnato nogometno igrišče v športnem parku s spremnimi 
površinami, 

• veliko travnato nogometno igrišče Koren, 

• nogometno igrišče z umetno travo, 

• igrišče za tenis na pesku in tartanu s spremnimi površinami, 

• večnamenska igrišča na tartanu (košarka, odbojka), 

• asfaltno igrišče ob Balinišču, 

• atletska steza na tartanu s spremnimi površinami, 

• Kajak center Solkan s spremnimi površinami, 

• rolkarski poligon, 

• igrišče Pristava, 

• vadbena jasa Panovec, 

• zunanji fitnes Športni park. 
 



  

II.  
SPLOŠNA DOLOČILA  ZA UPORABO NOTRANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN 

 
1. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati tega hišnega reda. 

Odgovorna oseba uporabnika mora vse svoje vadeče in obiskovalce seznaniti s tem 
hišnim redom.  

2. Na območju športnega objekta so površine, katere lahko koristijo uporabniki 
izključno z dovoljenjem upravitelja. 

3. Odgovorni delavec upravitelja vodi urnik vadbenih skupin, obiskovalcev, 
prireditev in poškodb.  

4. Vstop na objekt je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni 
predstavnik, deset minut pred začetkom vadbe in po  dogovorjenem urniku s 
strokovnim sodelavcem, kateri je zadolžen za urnike in uporabo športnih površin. 

5. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti odgovornega delavca o vseh nepravilnostih in 
poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med samo vadbo. 

6. Dostop do posameznih prostorov in uporaba je določena z urnikom ter pogodbo o 
uporabi. 

7. Vstop v vadbene prostore je samo v namenski športni obutvi, ki se uporablja samo 
za določen objekt in ima očiščene podplate ter ne pušča sledi. 

8. Vodja skupine je dolžan pregledovati športno obutev vadečih in ne sme dovoliti 
vstopa v vadbene prostore, če dvomi o čistoči športne opreme. 

9. Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine, kateri je zadolžen pregledati 
obstoječe stanje in v primeru morebitnih poškodb obvestiti vzdrževalca objektov 
in površin. 

10. Skupina mora zapustiti garderobo 15 minut po končani vadbi. V nasprotnem 
primeru se ji zaračuna dodatna ura uporabe. 

11. Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje 
s strani upravitelja. 

12. Vstop je prepovedan vsem vinjenim, osebam pod vplivom mamil ter osebam, ki 
bi ali so že kršile red športnega objekta.  

13. V oziroma na objekt  je prepovedano prinašati hrano in pijačo. 
14. V/na objekt je prepovedano vnašanje steklenic in drugih predmetov, orožja,  

pirotehničnih in drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oz. ogroziti ljudi 
in njihovo premoženje. 

15. V vseh prostorih  in okolici objekta je prepovedano kajenje. 
16. Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila. 
17. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče. 
18. Prepovedano je nadlegovati in se nasilniško obnašati do drugih, se nemoralno 

obnašati ali opravljati nemoralna dejanja. 
19. Prepovedano je poškodovati opremo ali inventar oz. premoženje, za morebitne 

ugotovitve kršenja tega pravila je uporabnik odškodninsko odgovoren. 
20. Vsak uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da 

tega ne stori, prostorov ne more več uporabljati, dokler škode ne poravna.  
21. Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom. 
22. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim soglasjem 

upravitelja. 
23. Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje 

težjih predmetov je dovoljeno le s predhodnim soglasjem upravitelja. 
24. Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršne koli opreme ali 

predmetov le s predhodnim dogovorom z upraviteljem. 



  

25. Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode – izhode v 
objekt ali na intervencijskih površinah. 

26. Vsak uporabnih športnih objektov in površin je dolžan prostor ali površino urediti 
in za seboj pustiti v čistem in pospravljenem stanju. 

27. 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.  

28. Uporabnik prostore in naprave ter površine uporablja na lastno odgovornost.  
29. V času športnih ali drugih kulturnih prireditev v športnih objektih odpadejo vse 

druge dejavnosti, ki bi potekale v istem času.  
30. V primeru prireditve je potrebno upoštevati obvestila in navodila upravitelja. 
 

III.  

PRIREDITVE V NOTRANJIH ŠPORTNIH POVRŠINAH 
 

1. Vsaka prireditev na območju športnega objekta mora biti predhodno dogovorjena 
z upraviteljem. Za prireditev upravitelj izda soglasje potrebno za priglasitev 
prireditve pristojnemu organu (pridobitev dovoljenja Upravne enote). 

2. 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).  

3. Gledalcev v objektu oz. 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. 

4. Za športne prireditve se v dogovoru z najemnikom športne dvorane in predstavniki 
nastopajočih ekip izdelajo posebna pravila, ki poleg teh, ki so v tem hišnem redu, 
obsegajo tudi organizacijo za navijače, sodnike, spremstvo itd… 

5. Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi  je dolžan poskrbeti organizator 
prireditve. Organizator prireditve zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju 
večkrat opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na prireditvah. 

6. V primeru nastanka izrednega dogodka : 

• organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v slačilnicah in prostorih, ki jih 
uporabljajo nastopajoči in zagotoviti red na prireditvenem prostoru ali odru, 

• organizator je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med 
prireditvijo, 

• predmeti in inštalacije ne smejo zakrivati opozorilnih svetil, izhodov in hodnikov, 

• kabli z električno napetostjo morajo biti po predpisih zavarovani, prehod preko 
njih pa mora biti varen glede spotikanja. 

7. Po končani prireditvi je potrebno: 

• zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih, 

• pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo, 

• namestiti predmete in opremo v stanje, kot je bilo pred prireditvijo. 
8. 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 sme več uporabljati, škodo pa 
bo poravnal na podlagi ustreznega zahtevka upravitelja ali  pravnomočnosti sodbe 
pristojnega sodišča. 



  

9. Upravitelj športnega objekta ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi 
predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih 
površinah. 

10. Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgovornost uporabnika. 
 

IV.  
SPLOŠNA DOLOČILA ZA UPORABO ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN 

 

1. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati tega hišnega reda, 
ne glede na čas in namen uporabe oziroma obiska zunanjih športnih igrišč. 
Odgovorna oseba uporabnika mora vse svoje vadeče in obiskovalce seznaniti s tem 
hišnim redom.  

2. S strani JZŠ odgovorna oseba, in sicer dežurni delavec, vodi urnik vadbenih 
skupin, obiskovalcev, prireditev in drugih dejavnosti na zunanjih športnih igriščih. 
Vstop na igrišča je vadečim oziroma organiziranim vadbenim skupinam dovoljen 
dvajset (20) minut pred pričetkom vadbe oziroma po veljavnem urniku vadbe oz. 
po dogovoru  na dan  tekme.  

3. JZŠ v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne odtujitve stvari uporabnika.  
4. Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o uporabi zunanjih športnih igrišč, morajo 

zagotoviti, da športne površine uporabljajo izključno njihovi člani vadbene 
skupine in za dejavnost, za katero so s strani zavoda pridobili termine.  

5. Uporabniki morajo skrbeti za varno vadbo oziroma dejavnost, ki jo izvajajo, ter 
poskrbeti za potrebno nezgodno zavarovanje svojih članov oziroma uporabnikov.  

6. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni obvestiti dežurnega delavca o vseh 
nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo. 
V primeru povzročene poškodbe s strani uporabnikov in obiskovalcev je potrebno 
skupaj pripraviti zapisnik o poškodbi ter v zapisniku določiti rok za poravnavo 
stroškov odprave poškodb.  

7. Uporabniki so dolžni spoštovati vse oznake prepovedi na tablah ki so izobešene 
na zunanjih športnih površinah.  

8. Vadbena skupina lahko uporablja le tiste površine, za katere ima dovoljenje s 
strani upravitelja.  

9. Na atletski stezi je prepovedano izvajanje iger z žogo. 
10. Na atletski stezi in na vseh površinah tartana je prepovedana uporaba uteži. 
11. Brez predhodnega dogovora z upravljalcem je prepovedana uporaba travnate 

površine (nogometnega igrišča) znotraj označene igralne površine za vse mete 
(met diska, met kopja in met kladiva). 

12. Brezalkoholno pijačo je dovoljeno prinašati samo v plastenkah. Na zunanja 
športna igrišča je prepovedano vnašanje steklenic, pirotehničnih sredstev ter 
drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo 
premoženje. Na igriščih je uporabnikom prepovedano netiti ogenj.  

13. Nameščanje reklamnih napisov ali led semaforjev za reklamiranje je dovoljeno le 
s predhodnim soglasjem JZŠ.  

14. Na zunanjih športnih igriščih je prepovedano:  

• neorganizirano in brez soglasja zavoda točiti, prodajati in uživati alkoholne 
pijače,  

• metati predmete med gledalce in nastopajoče, 

• nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali 
opravljati nemoralna dejanja,  



  

• parkirati vozila ali odlagati predmete pred dovozom in vhodom objekta,  

• kajenje. 

15. Po zunanjih športnih igriščih je prepovedan prevoz z vsemi prevoznimi sredstvi, 
razen službenih. Vozila in kolesa se lahko parkirajo le na prostorih, ki so za to 
posebej urejeni in označeni. Na igrišča je prepovedan vstop z rolerji. Na zunanjih 
športnih igriščih je prepovedano rolanje, rolkanje in vožnja z akrobatskimi kolesi 
ter neorganizirano izvajanje drugih dejavnosti, ki niso primerne za te površine. 

16. Na zunanja športna igrišča je prepovedan vstop s psi in drugimi živalmi  razen za 
prireditve organiziranje s strani uporabnika in po predhodnem soglasju 
upravitelja.  

17. Vstop na zunanja športna igrišča je prepovedan vsem osebam, ki so pod vplivom 
alkohola ali drugih nedovoljenih substanc in za katere je pričakovati, da bodo v 
takšnem stanju kršile hišni red.  

 
V.  

PRIREDITVE NA ZUNANJIH POVRŠINAH 
 
1. Vsaka prireditev na območju zunanje športne površine mora biti predhodno 

dogovorjena z upraviteljem. Za prireditev upravitelj izda soglasje potrebno za 
priglasitev prireditve pristojnemu organu (pridobitev dovoljenja Upravne enote). 

2. Gledalcev  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. 

3. Za športne prireditve se v dogovoru z najemnikom zunanjih športnih površin in 
predstavniki nastopajočih ekip izdelajo posebna pravila, ki poleg teh, ki so v tem 
hišnem redu, obsegajo tudi organizacijo za navijače, sodnike, spremstvo itd… 

4. Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi organizatorji prireditve in 
posamezniki, ki jih določi organizator prireditve. Organizator prireditve zagotovi, 
da bodo obiskovalci po ozvočenju večkrat opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na 
prireditvah. 

5. V primeru nastanka izrednega dogodka morajo: 

• odgovornimi organizatorji prireditve izpeljati določene ukrepe za zagotovitev 
varnosti ljudi in premoženja, 

• organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v slačilnicah in prostorih, ki jih 
uporabljajo nastopajoči in zagotoviti red na prireditvenem prostoru ali odru, 

• organizator je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med 
prireditvijo, 

• predmeti in inštalacije ne smejo zakrivati opozorilnih svetil, izhodov in hodnikov, 

• kabli z električno napetostjo morajo biti po predpisih zavarovani, prehod preko 
njih pa mora biti varen glede spotikanja. 

6. Po končani prireditvi je potrebno: 

• zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih, 

• pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo, 

• namestiti predmete in opremo v stanje, kot je bilo pred prireditvijo. 
7. 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 sme več uporabljati, škodo pa 
bo poravnal na podlagi ustreznega zahtevka upravitelja ali  pravnomočnosti sodbe 
pristojnega sodišča. 



  

8. Upravitelj športnega objekta ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi 
predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih 
površinah. 

9. Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgovornost uporabnika. 
 

VI.  

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA 
 

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo: 

• vodstvo Javnega zavoda za šport Nova Gorica, 

• zaposleni delavci zavoda, 

• redarska služba, ki se organizira za prireditve, 

• varnostna služba, ki ima predpisano pogodbo z upraviteljem oz. jo najame 
organizator prireditve, 

• v okviru športne dejavnosti profesorji, trenerji in drugi delavci. 
 

VII.  

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: 

• prepoved vstopa v prostore ali na pripadajoče površine, 

• začasni odvzem predmetov, 

• odstranitev iz prostora ali območja objekta oz. površine, 

• uvede se postopek za ugotavljanje odgovornosti, 

• izda se zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi 
storjene škode. 

 

 

VIII.  

KONČNO DOLOČILO 

Hišni red je objavljen na spletni strani Javnega zavoda za šport Nova Gorica.  

 

 

 

 

Nova Gorica, 01.09.2020                                                                                                                                                        

 

                                                                                        Aleksandra Fortin 

                                                                                               Direktorica 

 


