
 
POVPRAŠEVANJE 

Uporaba smole v športnih dvoranah 

 

VPRAŠANJE OBČINE SOS 

 

Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s vprašanjem glede uporabe smole v športnih 

dvoranah. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete željene informacije. 

 

In sicer občino članico SOS zanima, kako se občine ali pa upravniki športnih dvoran soočajo z 

uporabo smole – pri treningih in tekmah rokometa. 

Ali je uporaba smole prepovedana, dovoljena? 

Občina ima sicer v hišnem redu zapisano prepoved uporabe smole, vendar jih zanima kako 

imate to področje urejeno ostale občine. 

 

ODGOVORI OBČIN SOS 

 

AJDOVŠČINA 

 

S smolo imamo, tako kot večina upravljalcev športne infrastrukture nemalo težav.  

Uradno imamo prepoved uporabe smole, vendar nas praksa uči, da glede na rokometne klube, 

ki "domujejo" pri nas (Ženski rokometni klub Mlinotest-1-liga ter Moški rokometni klub 2.b 

liga), brez smole žal ne gre. Pri nas imamo vsako leto pred sezono sestanek z uporabniki smole 

in imamo sklep o uporabi smole, zgolj na vodni osnovi. Seveda se pokaže, da je ne uporabljalo 

le na vodni osnovi ter nam v zagovor povedo, da jo uporabljajo gostujoče ekipe, ki jo pridno 

skrivajo pred očmi naših vzdrževalcev in nastane začaran krog. Skratka, smola je velik 

problem, ki onemogoča ostalim športnim društvom ter šolam normalno izvajanje športne 

vadbe, je nevarna za poškodbe ter daje občutek umazanosti same dvorane. 

Če bi želeli doseči učinek, bi po mojem mišljenju najbolj koristil sestanek z vodilnimi na 

Rokometni Zvezi, kjer skrbijo za tekmovanja, da se najdejo skupni interesi in zajezi uporaba 

smole v dvoranah. 

 

HOČE – SLIVNICA 

 

Občina Hoče-Slivnica ima v Hišnem redu Večnamenske športne dvorane zapisano, da je 

uporaba smole prepovedana. Do sedaj se v športni dvorani še ni igral rokomet. 

 

HRPELJE – KOZINA 

 

Občina Hrpelje-Kozina v svojem hišnem redu nima napisano, da je prepovedana uporaba 

smole. Smo občina, ki je znana po rokometni tradiciji od leta 1965. V naši športni dvorani vsi, 

ki trenirajo rokomet smolo uporabljajo. Smola se uporablja tudi pri vseh ligaških, prijateljskih 



 

tekmah. Za čiščenje dvorane je zadolžen upravnik, ki je dolžan po vsakem treningu, vsaki 

tekmi igrišče očistiti. Poudarek je na čiščenju smole. 

 

SEVNICA 

 

Obveščam vas, daje v naši Športni dvorani Sevnica uporaba smole dovoljena. Uporabniki 

objekta so obveščeni o tem, da je potrebno uporabo smole nadzorovati in jo uporabljati v čim 

manjši meri. Istočasno imamo s skrbnikom objekta dogovorjeno redno odstranjevanje le-te iz 

objekta in opreme. 

 

SLOVENJ GRADEC 
 

V športni dvorani MOSG uporabljajo to smolo. 

 

SODRAŽICA 

 

V Športni dvorani Sodražica je prav tako zapisano v hišnem redu, da je uporaba smole 

prepovedana. 

 

TREBNJE 

 

V zvezi z vašim vprašanjem sem od športnih pedagogov dobil naslednje informacije. Uporaba 

smole je po pravilniku (ki ga žal ne znam natančno opredeliti) dovoljena na rokometnih 

igriščih klubov, ki tekmujejo v prvi ligi. RK Trimo Trebnje je torej rokometni klub, ki mu je 

uporaba smole v telovadnici dovoljena. Uporaba smole pri treningu in igri poteka že ves čas. 

  

Ker se ta smola nabira na tleh in na golih, jo moramo občasno odstranjevati oz. čistiti. To 

počnejo tudi učitelji športne vzgoje in po informacijah, ki sem jih dobil tudi člani kluba. Pri 

čiščenju uporabljajo čistilo, ki pripomore k lažjemu mehanskemu odstranjevanju smole. 

 

 

 
  


