
 
 

PRINAŠANJE PREDMETOV V ŠPORTNO DVORANO  
 
Varnostniki ne bodo dovolili vstop v športno dvorano osebam, ki bodo imeli naslednje 
predmete: 

 Strelno orožje; 
 Kakršnekoli predmete, ki se lahko uporabljajo za rezanje, bodenje, udarjanje ali  

poškodovanje oseb na kakršenkoli način; 
 Steklenice, kozarce (vse, kar je narejeno iz stekla oziroma materiala, ki ima enake 

lastnosti), pločevinke ali druge predmete, ki so potencialno nevarni in se lahko 
uporabijo za napad oziroma kot metalni predmet; 

 Pirotehnična sredstva v kakršnikoli obliki oziroma naprave s prepovedanimi sredstvi 
(petarde, dimni prah, bombe ipd.); 

 Vse vrste alkoholnih pijač, ne glede na stopnjo alkohola, psihoaktivna poživila in 
zdravila; 

 Rasistične, skrajnostne, politične ali katerekoli druge vrste propagandnega gradiva 
oziroma vsebine, ki so nesprejemljive za UEFA oziroma NZS; 

 Trde palice za zastave in vse vrste nosilcev ali napisi (razen tisti, ki so narejeni iz 
mehkega materiala oziroma so upogljivi in niso daljši od enega metra in do 1 cm 
debeline); 

 Zastave in napisi, ki so večji od 2m. Manjše zastave in napisi so dovoljeni pod pogojem, 
da do izdelani iz materiala, ki velja za negorljivega, v skladu z nacionalnimi pravili in 
standardi; 

 Vsako izražanje rasnih, verskih, nacionalnih, spolnih, političnih in drugih nestrpnosti in 
nasilno oziroma žaljivo vedenje proti sodnikom, igralcem, delegatu, zaposlenim, 
varnostnim delavcem, organizatorjem, odgovornim osebam, ter drugim obiskovalcem 
je prepovedano v varovanem prostoru; 

 Na uradnih parkiriščih in drugih delih varovanega prostora, kjer je organizator 
odgovoren za red, je obiskovalcem prepovedano streči in uživati lastno hrano, 
alkoholne pijače ali druge psihoaktivne snovi, ter igranje glasbe na avdio napravah v 
svojih vozilih;  

 Prepovedano je metati predmete, tekočine in druge predete na igrišče oziroma v 
igralce, zaposlene, obiskovalce, varnostno osebje oziroma druge osebe; 

 Prepovedano je premikati opremo, inventar in naprave v prostoru, kjer se odvija 
dogodek; 

 V varovanem prostoru je prepovedano vgrajevati kakršnokoli opremo oziroma 
predmete brez predhodnega dovoljenja organizatorja; 

 Prepovedano je parkirati vozila oziroma polagati predmete pred vhodi/izhodi; 
 Živali. Izjeme so psi vodiči in policijski psi; 
 Laserske naprave; 
 Vsi predmeti, ki so dovolj veliki in niso tipični za te vrste dogodkov, ter jih je možno 

uporabiti za metanje, povzročanje škode športni infrastrukturi ali osebam na dogodku; 
 Večji nahrbtniki, velike torbe, potovalne torbe ali kovčki (večji od dimenzij 25x25x25 

cm); 
 Naprave, ki proizvajajo zvoke, ki lahko vplivajo na varnost in varovanje na dogodku; 
 Vnetljive tekočine; 



 
 

 Obrazne maske oziroma kape, ki omogočajo osebam, da skrijejo svojo identiteto; 
 Avtomatični dežniki (žepni dežniki so dovoljeni); 
 Motorne oziroma druge čelade; 
 Fotografski aparati in video kamere za poklicno uporabo; 
 Promocijsko gradivo oziroma oblačila; 
 Papirne brisače oziroma večje količine papirja; 
 Mehanske oziroma elektronske zvočne naprave; 
 Drugi predmeti, ki so po mnenju varnostnikov potencialno nevarni, ne glede na varnost 

in varovanje na dogodku.  

Vsi predmeti, ki se odvzamejo, bodo začasno odloženi v varovani sobi, kjer bo oseba prejela 
potrdilo s številko. Ta oseba bo omenjene predmete lahko prevzela po koncu tekme. Predmet 
bo shranjen v plastični vrečki. Osebna izkaznica je alternativni način za prevzem teh 
predmetov. Če gre za predmet, ki je prepovedan po zakonu, ga bo vzela policija, lastnik 
predmeta pa bo predan policiji.  

Predstavniki organiziranih navijaških skupin so dolžni svoje zastave oziroma napise prinesti s 
seboj 60 minut pred začetkom tekme. Ko policija in varnostniki pregledajo zastave in napise, 
lahko navijači oziroma predstavniki navijaških skupin obesijo zastave in napise na ograjo v 
namenskih sektorjih. 

Napisi organiziranih navijaških skupin, ki so večji od 2 metrov s slogani v podporo moštvu, 
bodo dovoljeni po odobritvi policije in organizatorja.  

 

PRAVILA VEDENJA V ŠPORTNI DVORANI  
 
Vsaka oseba, ki se nahaja v športni dvorani, je dolžna spoštovati pravila in predpise, ki veljajo 
za javne dogodke (hišni red). Pravila bodo objavljena javno in na vidnem mestu ob vhodnih 
točkah v športno dvorano.  
 
Hišni red ureja način uporabe prostora, kjer se odvija dogodek, sistem vstopa, gibanje, vedenje 
in prepovedi za ves čas trajanja dogodka in v prostoru, kjer se odvija javni dogodek, in sicer: 
 

 Udeleženci dogodka lahko vstopijo na štadion dve (2) uri pred začetkom javnega 
dogodka v skladu z dovoljenjem, ki je bilo izdano za javni dogodek; 

 Udeleženci so dolžni spoštovati in delovati v skladu s hišnim redom;  
 Za člane organiziranih domačih in tujih nogometnih navijaških skupin je dovoljen 

enkratni (1) vstop v namenski sektor športne dvorane;   
 Udeleženci so dolžni organizatorja oziroma drugo odgovorno osebo obvestiti o vsaki 

nepravilnosti oziroma poškodbe, do katerih pride v času javnega dogodka;  
 Vstop v omejene prostore (slačilnice, funkcijske prostore, VIP in medijski prostor, itd.), 

ki so zaprte za javnost oziroma dostop nepooblaščenih oseb; 
 Oviranje oziroma motenje dostopa do prostorov, ki so namenjeni za prehod oziroma 

izhode v sili; V primeru kršitve reda oziroma javnega reda, mora vpletena oseba 
nemudoma zapustiti varovani prostor, če to od nje zahtevajo odgovorne osebe; 

 Udeleženci lahko uporabljajo le prostore za javni dogodek in prostore, ki jih za javni 
dogodek nameni organizator, upravljavec oziroma druga odgovorna oseba; 



 
 

 Prižiganje ognja, prižiganje ognjemetov, petard, dimnega prahu, bomb ali drugih 
pirotehničnih sredstev;  

 Uporaba psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na normalno vedenje (alkohol, droge); 
 Metanje predmetov ali tekočin; 
 Ogrožanje življenja ali varnosti samemu sebi ali drugim, ogrožanje kogarkoli drugega 

in povzročanje škode;  
 Ravnanje na način, ki se lahko v razmerju z drugimi razume kot provokativno, 

ogrožajoče, žaljivo ali diskriminatorno dejanje;  
 Stoječ položaj na montiranih napravah; 
 Nošenje mask ali drugega materiala, ki prekriva obraz in preprečuje identifikacijo 

obraza; 
 Plezanje na ali nad strukturami in vgrajenimi sestavnimi elementi, ki niso namenjeni 

splošni uporabi. To velja predvsem za fasade, ograje, zidove, ovire, sistem osvetlitve, 
zaslonom z rezultatom, video platforme, droge za zastave, platforme za namestitev 
kamer in streho;  

 Metanje smeti izven košev; 
 Število udeležencev na štadionu ne sme presegati števila, ki je navedeno v uporabnem 

dovoljenju, pravilih o kapaciteti, požarni varnosti oziroma drugih pravilih; 
 Organizator ni odgovoren za predmete, ki jih obiskovalci pustijo brez nadzora na 

štadionu oziroma v prostorih, kjer se odvija dogodek;  
 Uriniranje, razen v sanitarijah; 
 Pisanje, slikanje ali postavljanje česarkoli na strukturne elemente, vgradne elemente 

ali cestišča;  
 Omejevanje oziroma motenje prostorov, ki so namenjeni za prehod in izhode v sili;  
 Prodajanje produktov in vstopnic, distribuiranje tiskanega gradiva, postavljanje 

razstav, izvajanje drugih promocijskih oziroma komercialnih aktivnosti; 
 Športna dvorana je tehnično varovana s sistemom video nadzora; 
 Dostop do uradnih prostorov in igrišča je možen le za igralce in osebe z akreditacijo, ki 

jo izda Nogometna zveza Slovenije ali UEFA. 
 


