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Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) 
ter 29. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje sprejel 
 
 

P R A V I L A  
UPORABE ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV  

V ŠPORTNEM PARKU TREBNJE 
 
 

I. Splošni določbi 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

Pravila uporabe športnih površin in objektov v Športnem parku Trebnje določajo namen in 
način uporabe športnih površin in objektov ter pravila obnašanja v Športnem parku Trebnje, 
ki se nahaja pri stavbi z naslovom Kidričeva ulica 2, Trebnje (v nadaljevanju: športni park). 
 

2. člen 
(športne površine in objekti) 

Ta pravila obravnavajo naslednje športne površine in objekte v športnem parku: 

 atletsko stezo; 

 igrišče za odbojko na mivki; 

 igrišče za nogomet na umetni travi (v nadaljevanju: igrišče za nogomet); 

 igrišče za košarko; 

 objekt za skok v daljino; 

 objekt za skok v višino; 

 drsališče iz umetne mase (v nadaljevanju: drsališče); 

 igrišče za tenis. 
 

II. Namen uporabe, prednost pri uporabi in primarna uporaba 
 

3. člen 
(namen uporabe) 

Športne površine in objekti v športnem parku so v javni rabi in jih lahko za namen, za katerega 
so bili zgrajeni in urejeni, uporabljajo vsi pod enakimi pogoji. 
 

4. člen 
(prednost pri uporabi) 

(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi 
uporabniki.  
(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi pred drugimi izvajalci in uporabniki. 
(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 

 
5. člen 

(primarna uporaba) 
Ob delavnikih med 7. in 16. uro je športni park v primarni uporabi Osnovne šole Trebnje za 
potrebe izvajanja vzgojno izobraževalnega programa.  
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III. Vzdrževalec 
 

6. člen 
(vzdrževalec) 

(1) Vzdrževalec  je oseba, ki skrbi za red in uporabo ter vzdrževanje športnih površin in 

objektov v športnem parku skladno s temi pravili. Njegova telefonska številka je objavljena na 

vidnem mestu v športnem parku in na spletni strani občine. 

(2) Vzdrževalec zlasti: 

 preverja stanje športnih površin in objektov v športnem parku; 

 oblikuje urnik uporabe športnega parka (v nadaljevanju: urnik uporabe) in skrbi za 
njegovo spoštovanje; 

 vodi dnevnik dogodkov v športnem parku, v katerega vpisuje izvedbo čiščenja in 
vzdrževalnih del v športnem parku, svoja opažanja o stanju  športnih površin in objektov 
v športnem parku (morebitna nastala škoda), in sicer s čim natančnejšimi podatki o 
času nastanka škode in povzročitelju, če mu je ta znan, ter ostale bistvene podatke; 

 sprejema rezervacije uporabnikov skladno z 18. in 19. členom; 

 sprejema informacije uporabnikov; 

 opravlja druge naloge po teh pravilih. 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je v primeru, da se športne površine in objekti v 
športnem parku uporabljajo s strani vzgojno izobraževalnih zavodov oziroma športnih društev, 
nadzor nad uporabo dolžno izvajati strokovno osebje teh zavodov oziroma društev. 
 
 

IV. Pravila uporabe športnih površin in objektov v športnem parku 
 

7. člen 
(dolžnost spoštovanja pravil) 

Uporabniki športnih površin in objektov v športnem parku morajo spoštovati ta pravila. 
 

8. člen 
(splošna pravila uporabe) 

(1) Pravila uporabe iz tega člena veljajo na vseh športnih površinah in objektih športnega 
parka, razen če je pri pravilih uporabe posamezne športne površine ali objekta določeno 
drugače. 
(2) Uporabniki športnega parka morajo upoštevati pravila športnega obnašanja in splošnega 
bontona. 

(3) Uporabniki športnega parka morajo uporabljati ustrezno športno, zaščitno oziroma drugo 

opremo. 

(4) Uporabniki morajo pred začetkom uporabe športnih površin oziroma objektov le-te 

pregledati in z njih odstraniti vse predmete oziroma ovire, ki bi lahko ovirali njihovo uporabo ali 

povzročili njihove poškodbe ali poškodbe uporabnikov. 

(5) Na območju športnega parka je strogo prepovedano kurjenje, prinašanje orožja ali 

pirotehničnih ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo v športnem parku oziroma 

ogroziti varnost ljudi oziroma njihovega premoženja.  

(6) Na območju športnega parka je prepovedano kajenje. 

(7) Na območju športnega parka so prepovedani vožnja z motornimi vozili, kolesi, rolerji in 

skiroji. 

(8) Na območje športnega parka je prepovedan vstop živalim. 

(9) V športni park je prepovedan vnos pijač v stekleni embalaži in steklovine. Prepovedano je 

polivanje pijač. 
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9. člen 
(posebna pravila uporabe atletske steze) 

(1) Na atletski stezi je obvezna primerna obutev za namen uporabe le-te.  

(2) V primeru, da na igrišču za nogomet ali košarko poteka tekma ali trening, se atletska proga 

uporablja na delu, ki ne moti uporabnikov igrišča za nogomet ali košarko. 

 
10. člen 

(posebna pravila uporabe igrišča za odbojko na mivki) 
(1) Obvezna je uporaba igrišča za odbojko na mivki brez obutve. 
(2) Prepovedan je iznos mivke izven igrišča za odbojko na mivki. 
 

11. člen 
(posebna pravila uporabe igrišča za nogomet) 

(1) Uporabniki igrišča za nogomet morajo uporabljati obutev, ki je primerna za umetno travo. 
Kopačke niso primerna obutev za uporabo igrišča za nogomet.  
(2) Prepovedano je plezanje na gole, ograje in mreže. 
(3) Po dežju ali v primeru večjega naliva je uporaba igrišča za nogomet prepovedana dokler 
se igrišče ne izsuši do ustrezne trdnosti podlage. Tekme ali treningi se v tem primeru odpovejo 
oziroma preložijo dokler se ne zagotovijo ustrezne razmere. 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek so prvenstvena in ligaška tekmovanja glede uporabe igralne 
površine na igrišču za nogomet po dežju ali v primeru večjega naliva v pristojnosti, sodnika ali 
delegata. 

 
12. člen 

(posebna pravila uporabe igrišča za košarko) 
(1) Uporabniki igrišča za košarko morajo uporabljati obutev, ki je primerna za umetno maso, 
položeno na igrišču za košarko. 
(2) Prepovedano je plezanje na koše, mrežice in ograjo. 
 

13. člen 
(posebna pravila uporabe objekta za skok v daljino) 

(1) Uporabniki objekta za skok v daljino morajo uporabljati obutev, ki je primerna za atletsko 
progo oziroma zaletišče objekta za skok v daljino. 
(2) V primeru, da na igrišču za nogomet ali atletski stezi poteka tekma ali trening, se skok v 
daljino izvaja tako, da ne moti uporabnikov igrišča za nogomet in atletske steze. 
(3) Prepovedan je iznos mivke izven doskočišča objekta za skok v daljino. 
(4) Po uporabi objekta za skok v daljino uporabnik pokrije doskočišče z zaščitno ponjavo. 
 

14. člen 
(posebna pravila uporabe objekta za skok v višino) 

(1) Uporabniki objekta za skok v višino morajo uporabljati obutev, ki je primerna za atletsko 
progo oziroma igrišče za nogomet oziroma objekta za skok v višino. 
(2) Med uporabo objekta za skok v višino je potrebno zagotoviti varno pot zaletišča. 
(3) V primeru, da je na igrišču za nogomet ali atletski stezi tekma oziroma trening, se igrišče 
za nogomet oziroma atletska proga uporabljata na delu oziroma v času, da nista motena 
uporaba igrišča za nogomet oziroma atletske steze. 
(4) Po uporabi objekta za skok v višino je potrebno blazino ustrezno zaščiti s prevleko. 
 

15. člen 
(posebna pravila uporabe drsališča) 

(1) Na drsališču je obvezna ustrezna oprema za drsanje. Na drsališču iz umetne mase se 
lahko uporabljajo običajne drsalke, ki so namenjene za drsanje na ledu. Drsalke morajo biti 
dobro nabrušene. Uporaba drsališča z drugo obutvijo ni dovoljena. 
(2) Pred začetkom uporabe drsališča mora uporabnik preveriti, če je drsališče ustrezno 
pripravljeno in očiščeno, to pomeni brez kamenčkov in ostalih nečistoč. V primeru, če drsališče 
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ni ustrezno pripravljeno in očiščeno, mora na to opozoriti vzdrževalca, z uporabo drsališča pa 
počakati, dokler drsališče ni ustrezno pripravljeno in očiščeno. 
(3) Čiščenje drsališča je dovoljeno le z vodo in ustrezno opremo in gumijastim odrivalcem 
vode. 
(4) Uporabniki morajo zagotoviti varno uporabo drsališča zase in za druge uporabnike 
športnega parka.  
(5) Prepovedano je igranje hokeja s trdim ploščkom, ki lahko poškoduje uporabnike drsališča 
in druge uporabnike športnega parka. 
(6) Število uporabnikov drsališča je omejeno na 15. 
 

16. člen 
(posebna pravila uporabe igrišča za tenis) 

(1) Na igrišču za tenis je obvezna ustrezna obutev in oprema za tenis. 
(2) Po zaključku uporabe igrišča za tenis uporabniki z ustrezno opremo poravnajo peščeno 
igrišče, da je pripravljeno za naslednjega uporabnika. 
 

V. Vodenje urnika in rezervacija uporabe športnih objektov in površin 
 

17. člen 
(vodenje urnika) 

(1) Vzdrževalec praviloma enkrat mesečno zbere predloge uporabnikov za uporabo športnih 
površin in objektov v športnem parku. Na podlagi zbranih predlogov oblikuje urnik uporabe. 
Urnik uporabe obsega podatke o zasedenosti posameznih športnih površin in objektov v 
športnem parku po dnevih in urah, in sicer: 

 naziv uporabnika in njegov naslov; 

 navedbo odgovorne in kontaktne osebe uporabnika ter njene kontaktne podatke (če je 
uporabnik fizična oseba, njene kontaktne podatke); 

 čas, v katerem bo uporabnik uporabljal športno površino oziroma objekt; 

 število udeležencev. 
(2) Pri pripravi urnika uporabe se upoštevajo določbe teh pravil, ki  določajo prednost pri 
uporabi in primarno uporabo.  
(3) Urnik uporabe se s predlogi uporabnikov dopolnjuje vse dokler niso polni vsi termini, s 
ciljem, da je športni park čim bolj zaseden. 

 
18. člen 

(rezervacija) 
(1) Uporabniki morajo rezervirati uporabo športnih površin in objektov v športnem parku, 
sicer ob željenem času nimajo zagotovljene proste površine oz. naprave za vadbo.  
(2) Uporabo se rezervira na način, kot ga določi in javno objavi na vidnem mestu v športnem 
parku in na svoji spletni strani vzdrževalec športnega parka. 
(3) Rezervacija ni potrebna za tekaško stezo, ko je ne uporabljajo šole, klubi. 
(4) Rezervirane termine vzdrževalec vpiše v urnik uporabe.  
 

VI. Odgovornost 
 

19. člen 
(odgovornost) 

(1) Uporabniki športni park uporabljajo na lastno odgovornost. Občina Trebnje in Krajevna 
skupnost Trebnje ne odgovarjata za poškodbe uporabnikov v športnem parku. 
(2) Uporabniki športnega parka kazensko in materialno odgovarjajo za stanje športnih površin 
in objektov ter so jih dolžni zapustiti v takšnem stanju, kot so jih prevzeli v uporabo. 
(3) Uporabniki so dolžni o škodi, ki so jo povzročili, nemudoma obvestiti vzdrževalca, škodo 
pa povrniti ali pod nadzorom vzdrževalca odpraviti najkasneje v roku deset dni od dneva 
povzročitve. 
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(4) V primeru, da uporabniki ob začetku uporabe športnih površin ali objektov opazijo, da so 
bili poškodovani s strani predhodnih uporabnikov, o tem obvestijo vzdrževalca.  
 

VII. Nadzor in kaznovanje 
 

20. člen 
(nadzor in kaznovanje) 

Medobčinski inšpektorji in redarji lahko nadzorujejo in kaznujejo protipravna ravnanja 
uporabnikov športnega parka na podlagi veljavnih predpisov v okviru svojih pristojnosti in 
pooblastil. 
 

VIII. Objava in začetek veljavnosti 

 
21. člen 

(začetek veljavnosti in objava) 
Ta pravila se objavijo v športnem parku in začnejo veljati 15. 3. 2021. 
 
 
 
Št. 671-0003/2021-4 
Trebnje, dne 10. marca 2021 

 

 Župan  
Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic, l.r. 
 

 


