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HIŠNI RED 
večnamenske športne dvorane Edmunda Čibeja v Lokavcu 

 
 

I. Splošna določila 
 

1. Hišni red večnamenske športne dvorane Edmunda Čibeja (v nadaljevanju 
dvorana) je namenjen zagotovitvi osebne varnosti ljudi, varovanja premoženja, 
javnega reda in miru v dvorani in na območju dvorane ter pravilne in skrbne 
uporabe vseh prostorov v dvorani. 

 
2. Dvorano lahko koristijo uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi s 

Krajevno skupnostjo Lokavec (v nadaljevanju upravljalec). Vsi uporabniki so 
dolžni spoštovati hišni red, ne glede na čas uporabe in vrsto aktivnosti, ki jih 
izvajajo v dvorani. 

 
3. Vstop v dvorano je dovoljen samo skupinam, po dogovorjenem urniku z 

upravljalcem dvorane. 
 

4. Upravljalec pooblasti osebo, ki je zadolžena za odklepanje in zaklepanje 
dvorane, ter nadzor nad uporabno dvorane. 

 
5. V času šolskega pouka, športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti za 

pravilno in varno uporabo dvorane skrbijo učitelji OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina, podružnica Lokavec. 
 

6. V času, ko dvorano uporablja enota vrtca, za pravilno in varno uporabo 
poskrbijo vzgojiteljice.  

 
7. Prepovedano je namerno ali iz malomarnosti uničevati opremo, premoženje in 

inventar. 
 

8. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravljavca o vseh nepravilnostih in      
poškodbah, ki so jih opazili ob prihodu v dvorano ali so nastale med uporabo. 
V kolikor je škoda ugotovljena po uporabi, stroške povzročene škode nosi 
uporabnik. 

 
9. Vstop na igralno površino je dovoljen samo v športnih copatih, ki se 

uporabljajo le za dvorano in imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi. 
 
 

10. Vodja skupine je dolžan pregledati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa 
na igralno površino, če dvomi o čistoči in primernosti športne opreme. 

 
11. Skupina mora zapustiti igralno površino takoj po končanem terminu, 

garderobo pa najkasneje 15 minut po končanem terminu. Predstavnik skupine 
mora pregledati garderobo in poskrbeti, da jo člani skupine zapustijo čisto in 
nepoškodovano. 
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12. Vodja skupine mora po končani uporabi pregledati prostore in poskrbeti, da se 
ugasnejo luči in zapre voda.  

 
13. Vstopanje v druge prostore dvorane je prepovedano, če to ni dogovorjeno z 

upravljavcem. 
 

14. Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima 
dovoljenje upravljavca. 

 
15. Vstop v dvorano je prepovedan vsem tistim, ki ne želijo spoštovati hišnega 

reda ali se utemeljeno pričakuje, da ga bodo kršili. 
 

16. V športni del dvorane je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode). O 
izjemah se je potrebno dogovoriti z upravljavcem. 

 
17. V dvorano je prepovedano prinašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali 

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

 
18. V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje. 

 
19. V športnem delu dvorane je prepovedano točiti in uživati alkoholne pijače 

(razen z dovoljenjem upravljavca). 
 

20. Prepovedano je metanje predmete med gledalce in nastopajoče. 
 

21. Prepovedano je nadlegovati ostale uporabnike in se nasilno obnašati do njih, 
se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja. 

 
22. Prepovedana je uporaba smole (rokomet). 

 
23. V dvorano je prepovedan vstop vsem živalim, razen službenim psom. 

 
24. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem 

upravljavca. 
 

25. Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in 
nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z 
upravljavcem. 

 
26. Na vseh površinah okoli dvorane je nameščanje opreme ali predmetov 

dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upravljalcem. 
 

27. Parkiranje vozil je dovoljeno na urejenih parkiriščih pred dvorano. Parkiranje 
izven označenih urejenih parkirišč (zelenice, pločniki, dovozna pot do dvorane) 
ni dovoljeno. 

 
28. Uporabniki prostorov v času uporabe dvorane materialno odgovarjajo za 

stanje opreme in naprav. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno 
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škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo 
pa bo upravljalec izterjal po sodni poti. 

 
29. Organizator prireditve oziroma uporabnik dvorane je zadolžen, da poskrbi za 

redarje, požarno varnost, varno in odgovorno uporabo dvorane in celotnega 
območje v okolici dvorane. 

 
30. Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali 

osebnih stvari. Za osebne stvari in predmete so odgovorni uporabniki in 
obiskovalci dvorane sami. 

 
31. Uporaba dvorane in naprav v dvorani ali površin v okolici dvorane je na lastno 

odgovornost uporabnika. Za morebitne poškodbe ali druge nesreče 
uporabnikov upravljalec objekta ne prevzema nobene odgovornosti. 

 
 

II. Kontrola nad izvajanjem hišnega reda 

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo: 

- upravljalec, 
- pooblaščena oseba upravljalca, 
- redarska služba, ki se organizira ob prireditvah, 
- v okviru športne dejavnosti OŠ Lokavec in vrtca učitelji in vzgojitelji ali 
- vodje skupin in trenerji. 

III. Nogometna igrišča 
 

1. Zunanja nogometna igrišča lahko uporabljajo  skupine v nadaljevanju 
uporabniki), ki imajo sklenjen dogovor z Krajevno skupnostjo Lokavec ( v 
nadaljevanju upravljalec). 

2. Uporabniki lahko koristijo  igrišča  v skladu s pravili vadbe na posameznih 
igrišču. 

3. Igrišča uporabniki  koristijo na lastno odgovornost. 
4. Uporabniki  upravljalca opozorijo na morebitne poškodbe na igriščih, ki bi 

lahko vplivale na varnost uporabe  igrišč.  
5. V kolikor po mnenju uporabnika igrišče za vadbo ni varno, ga ne smejo 

uporabljati.   
 

 
IV. Prireditve 

 
1. Vsaka prireditev v dvorani ali na objektih ob dvorani mora biti predhodno 

dogovorjena z odgovorno osebo upravljalca. Za prireditev je potrebno pridobiti 
dovoljenje pristojnega organa. 

 
2. Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti redarje 

in odgovorno osebo za celotno prireditev. 
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3. Število obiskovalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti takšno, kot je to 
opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. 

 
4. Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir ter 

varnost obiskovalcev in premoženja.  
 

5. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč v primeru nastanka 
izrednega dogodka. 

 
6. V primeru nastanka izrednega dogodka mora organizator prireditve v 

sodelovanju s policijo izpeljati ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in 
premoženja. 

 
7. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti red na prireditvenem prostoru ter v 

garderobah in prostorih, ki jih uporabljajo nastopajoči. Organizator je 
odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki se jih uporablja med prireditvijo. 

 
8. Kabli z električno napetostjo morajo biti zavarovani v skladu s predpisi, prehod 

preko njih pa mora biti varen. 
 

9. Po končani prireditvi je organizator prireditve dolžan:  
- pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo; 
- namestiti predmete in opremo v prvotno stanje pred prireditvijo. 

  
 

IV. Končno določilo 
 

1. Hišni red se izobesi na vidnem mestu v dvorani in je objavljen na spletni strani 
KS Lokavec. 

 
2. Spremembe in dopolnitve hišnega reda se sprejemajo na Svetu Krajevne 

skupnosti Lokavec. 
 
 
                                                                                       
           Predsednik sveta KS Lokavec: 
                    Angel Vidmar 
 
 
 
 
Lokavec, 1.9.2020 


