Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo
(ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in prvega odstavka 13. člena
Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 1. 10. 2009) izdajam

HIŠNI RED
za uporabo telovadnice Partizan
Splošna določila
1.
Hišni red za uporabo telovadnice Partizan se sprejme za zagotovitev osebne
varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju telovadnice
Partizan.
Telovadnico lahko koristijo le uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi
z Občino Gornja Radgona. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati
hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju
športnega objekta.
Vstop v telovadnico je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni
predstavnik, deset minut pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z
občino.
Za morebitne tekme je telovadnica odprta 1 uro pred pričetkom ali po dogovoru
z občino.
Vstop v vadbeni prostor je dovoljen samo v športnih copatih, ki se uporabljajo le
za dvorano in 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 upravitelja telovadnice, ki
skupaj ugotovita morebitne poškodbe ali nepravilnosti.
Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi.
Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore telovadnice, če to ni dogovorjeno
z občino.
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima
dovoljenje s strani občine.
Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam in tistim, ki se ne držijo
hišnega reda.
V telovadnico je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode).

V telovadnico je prepovedano prinašanje 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 strogo prepovedano kajenje.
Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila.
Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno
obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom.
Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem
občine.
Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in
nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z občino.
Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršnekoli opreme ali
predmetov le po predhodnem dogovoru z občino.
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode–izhode v
objekt.
Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času
uporabe le-teh. 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.
Občina Gornja Radgona ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi
predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih telovadnice.
Uporaba vadbenega prostora in naprav v telovadnici je na lastno odgovornost
uporabnika.
Kontrola nad izvajanjem hišnega reda
2.
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:
-

Občina Gornja Radgona (uslužbenec, ki pokriva področje športa)
upravitelj telovadnice;
v okviru športne dejavnosti trenerji, športni pedagogi in delavci OŠ.

Ukrepi v primeru kršitev
3.
V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena PREPOVED, se
do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo dokler občina le-teh ne prekliče:
1.
2.
3.
4.
5.

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.
4.

Hišni red mora biti izobešen na vidnem mestu v prostorih v telovadnice.
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