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Upravni odbor PGD Hoče je na seji dne 04.10.2022 sprejel naslednji: 

 

HIŠNI RED PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA HOČE 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
(osnovna določba) 

Hišni red prostorov gasilskega doma PGD Hoče se sprejme za zagotovitev osebne varnosti 
ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju gasilskega doma PGD Hoče in njegovi 
neposredni okolici.  
 

2. člen 
(spoštovanje hišnega reda) 

Vsi uporabniki prostorov gasilskega doma PGD Hoče so dolžni spoštovati hišni red, ne glede 
na čas uporabe prostorov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju gasislkega doma tako znotraj 
kot zunaj.   
 

3. člen 
    (dovoljenje za vstop) 

Vstop v prostore je dovoljen samo članom PGD Hoče.  
V primeru, da se v prostorih zadržujejo organizirane skupine ljudi, jih mora voditi pooblaščena 
oseba društva (član UO, član poveljstva ali druga s strani predsednika ali poveljnika 
pooblaščena oseba).  
Izjema so gostje najemnika lokala v prostorih lokala ter hodniku, po katerem se dostopa do 
sanitarij. 
Vstop se dovoli tudi najemnikom društvenih prostorov, ki s PGD Hoče sklenejo najemno 
pogodbo.  
 

4. člen 
     (prepoved vstopa) 

Vstop v prostore PGD Hoče je prepovedan vidno opitim, zasvojenim z nedovoljenimi 
substancami in tistim, ki se ne držijo hišnega reda. 
 

5. člen 
(obratovalni čas) 

Vstop v gasilski dom je dovoljen le članom PGD Hoče in ni časovno omejen. 
Za vstop gostov v prostore PGD Hoče je potrebno pridobiti dovoljenje predsednika društva. 
Slednji lahko izda dovoljenje pod določenimi pogoji. 
 
Izjema je garaža PGD, za katero dovoljenje za vstop določi poveljnik PGD (glej 18. člen). 
V primeru intervencije vstop članov v gasilski dom ni časovno omejen.  
 
Vstop se dovoli tudi gostom najemnika lokala, ki lahko vstopajo v prostor lokala in hodnik, ki 
vodi do sanitarij v času obratovanja lokala.  
Za najemnika lokala in najemnike društvenih prostorov so časovne omejitev za dostop do 
prostorov sklenjene z najemno pogodbo. 
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6. člen 
     (inventar) 

Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar PGD Hoče. 
 

7. člen 
    (kajenje) 

Kajenje je v vseh prostorih PGD Hoče prepovedano. 
 

8. člen 
      (najem prostorov) 

Najem prostorov PGD Hoče je možen po predhodni sklenitvi najemne pogodbe. Vsak najemnik 
odgovarja za morebitno nastalo škodo na premoženju, inventarju ali opremi v lasti PGD Hoče. 
Za čas najema je možno parkirati na parcelah v lasti PGD Hoče in to na način, ki ne ovira 
morebitnega posredovanja v primeru intervencije.  
 

9. člen 
     (obveščanje) 

Vsi uporabniki prostorov so dolžni obvestiti vodstvo društva o vseh nepravilnostih in morebitnih 
poškodbah na ljudeh, opremi, zgradbi ali inventarju, ki so nastale pred njihovim prihodom ali 
med uporabo. V kolikor je bila škoda ugotovljena po uporabi in je storilec znan, stroške 
povzročene škode nosi le-ta oz. vsi tisti, ki so škodo povzročili.  
 
 

10. člen 
(izposoja gasilske opreme) 

Izposoja gasilske opreme društva je dovoljena le po predhodnem soglasju in dovoljenju 
poveljnika PGD za člane PGD Hoče in za izven (Glej 19. člen) 
Izposoja pivskih garnitur je dovoljena za člane PGD in izven po predhodnem podpisu pogodbe, 
katere skrbnik je hišnik PGD. 

 
11. člen 

  (premeščanje opreme in inventarja) 
Premeščanje operativne opreme ali inventarja iz posameznega prostora ali vozila je dovoljeno 
zgolj po predhodni odobritvi predsednika ali poveljnika PGD (garaža). 
 

12. člen 
    (parkirni prostori) 

Vozila je članom PGD dovoljeno parkirati na za to označenih mestih ob gasilskem domu PGD.  
Gostje lokala in najemniki lahko vozila parkirajo na za to namenjenem mestu na dvorišču za 
stavbo PGD.  
Izjemoma sme PGD za potrebe prireditve ali vaje začasno zapreti vsa parkirna mesta na 
območju v njegovi lasti. 
 
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode oz. izhode iz objekta. Izjema 
so operativna usposabljanja, organizacijski sestanki in ostala društvena dejavnost, kjer se člani 
gibljejo v neposredni bližini gasilskega doma.  
 
Prostor neposredno pred garažami gasilskih vozil mora biti vedno prosto prehoden za primer 
intervencije. 
 

13. člen 
     (odgovornost) 

Prostore, opremo, naprave in površine se uporablja na lastno odgovornost. 
 

mailto:info@gasilci-hoce.si
http://www.gasilci-hoce.si/


  Prostovoljno gasilsko društvo Hoče 

Ko so pomembne že sekunde…od 1888 

Prostovoljno gasilsko društvo Hoče, Pohorska cesta 55, 2311 Hoče  
tel: 02/618-14-13, E-Mail: info@gasilci-hoce.si, splet: www.gasilci-hoce.si  

MŠ: 5009359, DŠ: 98444581, TRR: SI56 6100 0001 2105 656 
GPS:  X-150414, Y-549464 

2. KONTROLA IZVAJANJA HIŠNEGA REDA 

 

14.  člen 
   (fizična kontrola) 

Kontrolo izvajanja hišnega reda opravljajo vsi člani PGD Hoče, ki morebitna odstopanja 
nemudoma javljajo predsedniku in poveljniku (garaža). Kontrola nad obiskom se vrši tako 
preko video nadzora kot tudi preko registracijskih čipov, ki jih dobijo v najem člani PGD in 
najemniki s pogodbo. 
 
 

15.  člen 
   (video nadzor) 

Prostori in okolica gasilskega doma so pod stalnim video nadzorom. Snemalec je PGD Hoče, 
ki vse posnetke hrani na svojih internih strežnikih in jih ne posreduje svojim članom ali tretjim 
osebam, razen pristojnim oblastem po pridobitvi ustreznega naloga.  
 
Posnetki se uporabljajo zgolj za ugotavljanje prisotnosti v gasilskem domu in za dokazovanje 
morebitne škode, ki bi bila storjena PGD. Dostop do posnetkov imajo člani UO in člani ožjega 
poveljstva PGD. 
 

3. UKREPI PO KONČANIH AKTIVNOSTIH 

 

16.  člen 
   (končane aktivnosti) 

Po končanih aktivnostih je potrebno: 
1. Zagotoviti nemoten in varen odhod udeležencev. 
2. Pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med aktivnostmi. 
3. Namestiti predmete in opremo v stanje, kakršno je bilo pred aktivnostmi. 
4. Prezračiti prostore, v katerih so potekale aktivnosti. 
5. Počistiti morebitne nečistoče, ki so nastale med aktivnostjo z opremo, prostori in 

premoženjem PGD in poskrbeti za vsesplošen red in čistočo. 
 

4. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV 

 

17.  člen 
   (ukrepi) 

V primeru kršitev določil hišnega reda se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi: 
 
1. Začasna prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine. 
2. Takojšnja odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin. 
3. Trajna prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine. 
4. Sprožitev postopka za ugotavljanje disciplinske odgovornosti. 
5. Zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode. 

 
Ukrepe pod točkama 1 in 2 izreče predsednik društva ali poveljnik (garaža) s takojšnjo veljavo.  
Ukrepe pod točkami 3, 4 in 5 izreče Upravni odbor PGD v pisni obliki. Ukrepi veljajo, dokler jih 
ne potrdi, podaljša ali zavrže Disciplinska komisija PGD Hoče.  
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5. POSEBNE DOLOČBE 

 

18. člen 
     (garaža PGD Hoče) 

Vstop v garažo je dovoljen članom poveljstva PGD Hoče (ožje poveljstvo in pomočniki 
poveljnika za dodeljena področja), predsedniku, namestniku predsednika, gospodarju in 
hišniku. Ostali člani lahko v garažo vstopijo le po predhodnem dovoljenju poveljnika ali 
njegovega namestnika. 
 
V garažo je dovoljeno voditi goste le po odobritvi poveljnika ali njegovega namestnika in ob 
stalnem spremstvu pooblaščene osebe.  
 
Gasilska vozila v garaži morajo biti zmeraj očiščena, pregledana, pravilno opremljena in 
parkirana na za njih določenih parkirnih mestih. Vozila morajo biti zmeraj v stanju, da se lahko 
z njimi varno posreduje na intervencijah. Skrb za vozila je v domeni glavnega strojnika. 
 
Skupna gasilska in reševalna oprema mora biti zmeraj očiščena, pregledana in zložena na za 
njo predpisanih mestih in mora biti zmeraj v pripravljenosti, da se z njo lahko varno posreduje 
na intervencijah. Skrb za skupno opremo je v domeni gospodarja in skrbnikov posamezne 
opreme.  
 
Osebna gasilska zaščitna oprema mora biti zmeraj odložena v za to namenjene omarice, 
očiščena, pregledana in mora biti zmeraj v pripravljenosti, da se z njo lahko varno posreduje 
na intervencijah. Skrb za lastno osebno zaščitno opremo je v domeni vsakega zadolženega 
gasilca.  
 

19. člen 
    (izposoja operativne opreme) 

Izposoja operativne opreme je možna le po predhodni odobritvi poveljnika.  
 
O izposoji se za člane PGD vodi evidenca, za katero je zadolžen hišnik PGD in/ali gospodar 
PGD. Izposojo se evidentira s podpisom ob izposoji in ob vrnitvi opreme. Seznam izposoje se 
hrani 5 let oziroma za eno mandatno obdobje.   
 
Za vse zunanje uporabnike se ob izposoji opreme vodi evidenca ter sklene pogodba o najemu. 
 

20. člen 
    (Velika dvorana PGD Hoče) 

Vstop v veliko dvorano je stalno dovoljen članom UO.  
Vstop v veliko dvorano je dovoljen članom PGD Hoče po predhodni odobritvi predsednika 
društva. 
Izposoja velika dvorane je možna za člane in za izven ob predhodnem podpisu najemne 
pogodbe, ki točno določa pogoje in čas najema.  
O vsaki oddaji dvorane predsednik obvesti člane UO.  
 
 

21. člen 
    (Mala dvorana PGD Hoče) 

Vstop v malo dvorano je dovoljen vsem polnoletnim članom PGD Hoče. Mladoletni člani PGD 
Hoče se lahko nahajajo v mali dvorani zgolj ob prisotnosti člana komisije za delo z mladino. 
Vodnje gostov v malo dvorano je dovoljeno zgolj po predhodnem dovoljenju predsednika PGD. 
Gostje v dvorani ne smejo biti brez spremstva.  
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22. člen 
    (Mladinska soba PGD Hoče) 

Vstop v mladinsko sobo je dovoljen članom komisije za delo z mladino PGD Hoče, gasilski 
mladini in članom Upravnega odbora PGD Hoče ter pooblaščenim osebam, ki skrbijo za 
telekomunikacije, ki se nahajajo v tej sobi.  
Vodenje gostov v mladinsko sobo je dovoljeno zgolj po odobritvi predsednika društva.  
 

23. člen 
    (Vstop v predprostor) 

Vstop v predprostor je dovoljen hišniku in članom Upravnega odbora PGD Hoče oziroma 
pooblaščeni osebi s strani predsednika PGD. 
Vstop je sicer dovoljen tudi ostalim članom PGD ob spremstvu hišnika. 
 
Vstop v predprostor je v času intervencije dovoljen vsem članom PGD Hoče za potrebe 
zagotavljanja logistike in podpore posredujočim gasilcem. 
 

24.  člen 
    (Vstop v kuhinjo) 

Vstop v kuhinjo je dovoljen hišniku oziroma pooblaščeni osebi s strani predsednika PGD.  
Vstop je sicer dovoljen tudi ostalim članom PGD ob spremstvu hišnika. 
 
V času intervencije je vstop v kuhinjo dovoljen tudi po pooblastilu poveljnika PGD. 
 
 

25. člen 
    (Pisarna PGD Hoče) 

Vstop v pisarno je dovoljen predsedniku društva, namestniku predsednika, tajniku društva, 
blagajničarju, poveljniku, namestniku poveljnika in hišniku.  
 

5. KONČNA DOLOČILA 

 
26. člen 

(končno določba) 
Hišni red se objavi na oglasni deski v gasilskem domu PGD Hoče ter na spletni strani društva. 
En tiskan izvod se shrani v ognjevarni omari društva. Izvlečke hišnega reda se skupaj s 
posebnimi določbami objavi na vidnih mestih v dotičnih prostorih. 
Veljati začne z dnem, ko ga sprejme upravni odbor društva in ga podpiše odgovorna oseba 
(predsednik PGD Hoče).  
 

27. člen 
    (vstop mladoletne osebe) 

Za spremembe in dopolnitve tega hišnega reda je pristojen Upravni odbor PGD Hoče. 
Spremembe stopijo v veljavo z dnem, ko jih potrdi Upravni odbor in podpiše odgovorna oseba 
društva (predsednik PGD Hoče).  
 
 

 
Predsednik: 

Sebastijan Visočnik 
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