Za zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru ter preprečevanja poškodovanja opreme in inventarja na
območju pokritih športnih objektov (v nadaljevanju: objekti) v občini Grosuplje izdaja upravitelj objektov,
ki je vodja strokovne službe Zveze športnih organizacij Grosuplje (v nadaljevanju: upravitelj)

H I Š N I

R E D

SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Objekti v Občini Grosuplje, s katerimi upravlja ZŠO Grosuplje, so:


Športna dvorana Brinje Grosuplje,



plesni prostor v Športni dvorani Brinje Grosuplje,



namiznoteniški prostor v Športni dvorani Brinje Grosuplje,



telovadnica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Tovarniški cesti 14,



borilnica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Tovarniški cesti 14,



telovadnica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje na Adamičevi cesti 29,



telovadnici Osnovne šole Šmarju-Sap na Ljubljanski cesti 49,



telovadnica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje v Št. Juriju,



telovadnica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje v Žalni,



telovadnica Osnovne šole Brinje Grosuplje na Polici.
2. člen



Uporabniki lahko koristijo tiste površine in prostore v objektu, za katere imajo dovoljenje s strani
upravitelja.



Uporabniki so dolžni spoštovati hišni red, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na
območju objektov.



Hišnik (nadzornik) vodi dnevnik prisotnosti, prireditev in poškodb in o tem obvešča upravitelja.



Vstop v objekte je dovoljen samo organiziranim skupinam, deset minut pred pričetkom vadbe po
dogovorjenem urniku. Vsak uporabnik objekta mora imeti svojega predstavnika (vodjo skupine).



Vodja skupine prejme ključ garderobe pri nadzorniku objekta. Temu ob tem odda svoj osebni
dokument, ki se vrne, potem ko nadzornik prejme ključ in pregleda garderobo ter vadbeni prostor.



Uporabnik objekta je dolžan obvestiti nadzornika o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale
pred prihodom skupine in med samo vadbo.



Do prostorov objekta se dostopa mimo nadzornika, varnostnika ali koga drugega, ki je za to določen.



Vstop v vadbene prostore je možen samo v športni obutvi, ki je namenjena uporabi v športnih
dvoranah, ima čiste podplate ter ne pušča sledi.



Obutev vadečih je dolžan pregledati vodja skupine, ki ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če
dvomi o čistoči športne opreme.



Pred vstopom v garderobo vodja skupine in nadzornik ugotovita morebitne poškodbe ali nepravilnosti.



Skupina je dolžna zaključiti z vadbo po urniku, garderobo pa zapustiti 15 minut po končani vadbi.



Skupina lahko uporablja tisto opremo v objektu, za katero ima dovoljenje s strani upravitelja.



Zunanji uporabniki ne smejo uporabljati drobnih športnih rekvizitov (žog, kolebnic, medicink,
loparjev, …), ki so v lasti šole.



Opitim in zasvojenim osebam je vstop v objekte prepovedan.



Vnos vode in športnih napitkov je dovoljen samo v “mehki” embalaži (plastenke, bidoni, …). Embalažo
je potrebno po končani vadbi pospraviti.



V objekte je prepovedano vnašanje steklenic in nevarnih predmetov, orožja in pirotehničnih sredstev
ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo, oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.



V vseh prostorih objektov je prepovedano kajenje, točenje in uživanje alkoholnih pijač ter mamil.



Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.



Prepovedano je nadlegovanje drugih oseb, nasilniško in nemoralno obnašanje.



Uporabniki objektov so dolžni skrbeti za opremo objekta in njegov inventar.



Živalim, razen službenim psom, je vstop v objekte prepovedan.



Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja.



Premeščanje opreme in inventarja ter 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.



Parkiranje vozil in odlaganje predmetov pred vhode - izhode v objekt je prepovedano.

KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA
3. člen
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:


upravitelj,



ostali delavci, zaposleni na Zvezi športnih organizacij Grosuplje,



redarska služba, ki se organizira za čas prireditve,



varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upraviteljem ali organizatorjem prireditve,



v okviru športne dejavnosti osnovnih šol profesorji, trenerji in delavci OŠ.

UKREPI V PRIMERU KRŠITEV
4. člen
V primeru kršitve določil hišnega reda, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo dokler upravitelj
le-teh ne prekliče:


prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine,



začasni odvzem predmetov,



odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin,



postopek za ugotavljanje odgovornosti,



zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

PRIREDITVE
5. člen
Vsaka prireditev na območju objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem. Upravitelj izda
organizatorju dovoljenje za prijavo prireditve pri pristojnem organu. Organizator prireditve mora v pisni
obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo za redarje in odgovorno osebo za 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.
Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir ter varnost gledalcev in
premoženja, pri čemer mora upoštevati določila Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi je zadolžen organizator prireditve, redarska služba, gasilske
straže, posamezniki, ki jih določi organizator prireditve ter delavci dvorane. Organizator prireditve
zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju večkrat opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na prireditvah.
6. člen
Uporabniki objektov materialno odgovarjajo za poškodbe na opremi in napravah, ki nastanejo v času
njihove uporabe objekta. Na zahtevo upravitelja je uporabnik dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno
škodo. V nasprotnem primeru se mu prepove nadaljnja uporaba objekta, škoda pa se izterja preko
pristojnega sodišča.
7. člen
Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki bi nastala z odtujitvijo (krajo) predmetov ali stvari posameznim
osebam uporabnika v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.
Uporaba prostorov, površin in naprav v objektih je na lastno odgovornost uporabnika.
Vodja strokovne službe ZŠO Grosuplje
Andrej Cevc

