
 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Vsi uporabniki dvorane so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne Vsi uporabniki dvorane so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne Vsi uporabniki dvorane so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne Vsi uporabniki dvorane so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne 

glede na čas in aktivnosti, ki jih izvajajo v dvorani.glede na čas in aktivnosti, ki jih izvajajo v dvorani.glede na čas in aktivnosti, ki jih izvajajo v dvorani.glede na čas in aktivnosti, ki jih izvajajo v dvorani.    

2.2.2.2. Vstop v garderobe je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi Vstop v garderobe je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi Vstop v garderobe je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi Vstop v garderobe je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi 

trener, učitelj športne vzgoje ali trener, učitelj športne vzgoje ali trener, učitelj športne vzgoje ali trener, učitelj športne vzgoje ali na na na na pogodbi podpisanipogodbi podpisanipogodbi podpisanipogodbi podpisani    predstavnikpredstavnikpredstavnikpredstavnik    ekipeekipeekipeekipe    in in in in 

sicer 15 minut pred začetkom programa.sicer 15 minut pred začetkom programa.sicer 15 minut pred začetkom programa.sicer 15 minut pred začetkom programa.    

3.3.3.3. KKKKlubom, ki igrajo prvenstvene tekme, se ključe od garderob izda 45 lubom, ki igrajo prvenstvene tekme, se ključe od garderob izda 45 lubom, ki igrajo prvenstvene tekme, se ključe od garderob izda 45 lubom, ki igrajo prvenstvene tekme, se ključe od garderob izda 45 

minut pred začetkom tekme.minut pred začetkom tekme.minut pred začetkom tekme.minut pred začetkom tekme.    Klubi ob prevzemu ključa položKlubi ob prevzemu ključa položKlubi ob prevzemu ključa položKlubi ob prevzemu ključa položijo 50ijo 50ijo 50ijo 50€ € € € 

kavcije, ki  jo v primeru neupoštevanja hišnegkavcije, ki  jo v primeru neupoštevanja hišnegkavcije, ki  jo v primeru neupoštevanja hišnegkavcije, ki  jo v primeru neupoštevanja hišnega reda lahko zadrži JZR.a reda lahko zadrži JZR.a reda lahko zadrži JZR.a reda lahko zadrži JZR.    

4.4.4.4. Uporabniki morajo garderobe zapustiti 15 minut po vadbi ali tekmi.Uporabniki morajo garderobe zapustiti 15 minut po vadbi ali tekmi.Uporabniki morajo garderobe zapustiti 15 minut po vadbi ali tekmi.Uporabniki morajo garderobe zapustiti 15 minut po vadbi ali tekmi.    

5.5.5.5. Vstop  v dvorano in garderobe je dovoljen samo po obstoječem urniku.Vstop  v dvorano in garderobe je dovoljen samo po obstoječem urniku.Vstop  v dvorano in garderobe je dovoljen samo po obstoječem urniku.Vstop  v dvorano in garderobe je dovoljen samo po obstoječem urniku.    

6.6.6.6. Ključe od garderobeKljuče od garderobeKljuče od garderobeKljuče od garderobe    v primeru gostovanjv primeru gostovanjv primeru gostovanjv primeru gostovanj    izda izda izda izda legitimirani upravnik legitimirani upravnik legitimirani upravnik legitimirani upravnik 

športne dvoranešportne dvoranešportne dvoranešportne dvorane    ali njegov pali njegov pali njegov pali njegov pooblaščeni ooblaščeni ooblaščeni ooblaščeni legitimirani legitimirani legitimirani legitimirani namestnik.namestnik.namestnik.namestnik.    Rednim Rednim Rednim Rednim 



tedenskim uporabnikomtedenskim uporabnikomtedenskim uporabnikomtedenskim uporabnikom,,,,    lahko klahko klahko klahko ključe od garderobe izdaljuče od garderobe izdaljuče od garderobe izdaljuče od garderobe izda    tudi natakarica v tudi natakarica v tudi natakarica v tudi natakarica v 

bifeju dvoranebifeju dvoranebifeju dvoranebifeju dvorane....    

7.7.7.7. Stroške za namerno povzročeno škodo nosi uporabnik (šola, klubi, Stroške za namerno povzročeno škodo nosi uporabnik (šola, klubi, Stroške za namerno povzročeno škodo nosi uporabnik (šola, klubi, Stroške za namerno povzročeno škodo nosi uporabnik (šola, klubi, 

društva, druge skupine)društva, druge skupine)društva, druge skupine)društva, druge skupine)....    

8.8.8.8. Vstop v obe dvorani je dovoljen samoVstop v obe dvorani je dovoljen samoVstop v obe dvorani je dovoljen samoVstop v obe dvorani je dovoljen samo    v čistih športnih copatih, ki se v čistih športnih copatih, ki se v čistih športnih copatih, ki se v čistih športnih copatih, ki se 

uporabljajo samo za dvorane.uporabljajo samo za dvorane.uporabljajo samo za dvorane.uporabljajo samo za dvorane.    

9.9.9.9. Vstop v druge prostore športne dvorane je možen samo v dogovoru z Vstop v druge prostore športne dvorane je možen samo v dogovoru z Vstop v druge prostore športne dvorane je možen samo v dogovoru z Vstop v druge prostore športne dvorane je možen samo v dogovoru z 

vzdrževalcem športne infrastrukturevzdrževalcem športne infrastrukturevzdrževalcem športne infrastrukturevzdrževalcem športne infrastrukture....    

10.10.10.10. Prinašanje alkoholnih pijač v garderobe, Prinašanje alkoholnih pijač v garderobe, Prinašanje alkoholnih pijač v garderobe, Prinašanje alkoholnih pijač v garderobe, v veliko in v malo v veliko in v malo v veliko in v malo v veliko in v malo dvorandvorandvorandvorano ino ino ino in    

na tribune je strogo prepovedano.na tribune je strogo prepovedano.na tribune je strogo prepovedano.na tribune je strogo prepovedano.    V vseh prostorih športne dvorane je V vseh prostorih športne dvorane je V vseh prostorih športne dvorane je V vseh prostorih športne dvorane je 

kajenje kajenje kajenje kajenje strogo strogo strogo strogo prepovedano.prepovedano.prepovedano.prepovedano.    

11.11.11.11. V dvoranoV dvoranoV dvoranoV dvorano    in na tribune in na tribune in na tribune in na tribune je strogo prepovedano prinašati steklenice in je strogo prepovedano prinašati steklenice in je strogo prepovedano prinašati steklenice in je strogo prepovedano prinašati steklenice in 

druge predmete, orožje in pirotehnične izdelke, ter druge predmete, ki bi druge predmete, orožje in pirotehnične izdelke, ter druge predmete, ki bi druge predmete, orožje in pirotehnične izdelke, ter druge predmete, ki bi druge predmete, orožje in pirotehnične izdelke, ter druge predmete, ki bi 

utegnili povzutegnili povzutegnili povzutegnili povzročati škodo, oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.ročati škodo, oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.ročati škodo, oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.ročati škodo, oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.    

12.12.12.12. Prepovedan je vstop za vse živali, razen za službene pse.Prepovedan je vstop za vse živali, razen za službene pse.Prepovedan je vstop za vse živali, razen za službene pse.Prepovedan je vstop za vse živali, razen za službene pse.    

13.13.13.13. Kršitve hišnega reda pomenijo avtomatsko  prepoved uporabe športne Kršitve hišnega reda pomenijo avtomatsko  prepoved uporabe športne Kršitve hišnega reda pomenijo avtomatsko  prepoved uporabe športne Kršitve hišnega reda pomenijo avtomatsko  prepoved uporabe športne 

dvoranedvoranedvoranedvorane....    

Železniki,  1.9.2011                          Gregor Habjan, direktor JZR 


