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HIŠNI RED V MALI IN VELIKI TELOVADNICI OŠ TRZIN 
 
1. Osnovna šola TRZIN uporablja prostore od 7. do 14. ure, drugi uporabniki pa 
od 14. do 23. ure glede na urnik interesnih dejavnosti in vadb. Točen termin 
uporabe je zapisan tudi v medsebojni pogodbi o najemu. 
 

2. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati vnaprej dogovorjeni čas uporabe 
prostorov in določila hišnega reda in se držati navodil hišnega reda, ko se 
nahajajo na področju telovadnic. 
 

3. Vsi porabniki so dolžni spoštovati navodila skrbnika telovadnice in ga 
seznaniti o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom 
skupine in med vadbo.  
 

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

5. Vsi uporabniki so dolžni čuvati telovadnici in opremo šole. Športne 
rekvizite si morajo priskrbeti sami. V dogovoru s šolo jih lahko hranijo v šoli. 
Orodja in druge pripomočke  je potrebno po končani vadbi vrniti na svoja mesta. 
Orodja premikamo tako, da jih ne vlečemo po parketu telovadnic. 
 

6. Skupine morajo spremljati in vaditi strokovno usposobljeni vaditelji.  
 

7. Vsaka skupina mora imeti predstavnico – predstavnika (v nadaljevanju 
odgovorno osebo), ki odgovarja za potek vadbe, disciplino in red v telovadnicah 
in garderobah. Odgovorna oseba odgovarja za varnost članov skupine v 
primeru poškodb pri športni vadbi. Nadalje se dogovarja z vodstvom šole, 
podpisuje pogodbo o uporabi ter odgovarja za plačilo uporabnine. 
 

8. Vadba v dvorani je dovoljena le v športnih copatih, ki so namenjena samo za 
vadbo v telovadnici (imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi). 
 

9. Omarica s prvo pomočjo je pritrjena na steno velike telovadnice ob 
vhodu v žensko garderobo. Do nje imajo dostop tudi uporabniki male 
telovadnice.  
 

10. V telovadnici je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode), prav 
tako je prepovedano vnašanje in uživanje alkoholnih pijač in mamil.  
 

11. V športnih prostorih je prepovedano kajenje.  
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12. Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se 
nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.   
 

13. Nameščanje reklamnih letakov je dovoljeno le s predhodnim 
dovoljenjem upravitelja in na za to predvidena mesta. Na tabli iz plute na 
hodniku ob vhodu v garderobi male telovadnice in na tabli na hodniku pred 
vhodom v garderobi velike telovadnice. 
 

14. Člani skupine lahko pridejo v telovadnici, v skladu z urnikom, 10 minut 
pred začetkom vadbe in jih morajo po končani vadbi v času 15 minut tudi 
zapustiti.  
 

15. Vsak uporabnik telovadnice je dolžan varčevati z električno energijo. Po 
končani vadbi je dolžan zapreti vsa okna, ugasniti luči v telovadnici in v 
prostorih, ki jih je koristil. Varčevati je potrebno tudi s toplo vodo in pipe po 
uporabi dosledno zapreti.  
 

16. Vsi uporabniki telovadnic so dolžni paziti na red in čistočo v umivalnicah, 
sanitarijah in garderobah. Odpadke so dolžni pospraviti, odnesti s seboj ali 
odvreči v koše za smeti v garderobah. 
 

17. Šola ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali 
stvari uporabnikov v prostorih objekta ali na pripadajočih površinah. 
 

18. Za ligaška šolska tekmovanja mora najemnik predložiti razpored tekem 
celotne lige v naprej. 
 

19. Na tekmovanjih, kjer so prisotni gledalci, je prireditelj dolžan skrbeti za 
varnost in red ali organizirati redarsko službo. Gledalci se lahko zadržujejo le 
na galeriji velike telovadnice. 
 

20. V primeru nespoštovanja hišnega reda se Pogodba o začasni uporabi 
telovadnic nemudoma prekine in prepove nadaljnjo uporabo. 
 
 

Ravnateljica 
Matejka Chvatal 
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