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Za objekte, naprave in travnata igrišča v Športnem parku Miklavž na Dravskem polju na parcelah št. 1980, 

1974/6 in 1974/9 K.O.  Miklavž na Dravskem polju katere upravljalec je NK Miklavž velja sledeči: 

Hišni red 

1 Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, 
ki jih izvajajo v prostorih in na površinah objekta. 

2 Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z 
upravljalcem. 

3 Skupina lahko uporablja le tiste prostore, pripomočke in športno opremo, za katere ima 
dovoljenje upravljalca. 

4 Na površinah in objektih štadiona je dovoljeno nameščanje reklamnih panojev, dodatne 
opreme ali predmetov le s predhodnim soglasjem lastnika oz. upravljalca. 

5 Vsi uporabniki vadbenih prostorov so dolžni spoštovati določila požarnega reda in 
evakuacijskega načrta.  

6 Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravljalca o vseh nepravilnostih in morebitnih poškodbah. 

7 Po končani prireditvi je potrebno zagotoviti nemoten in varen odhod gledalcev s športnega 
objekta. Prav tako je potrebno zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih, funkcionarjev, 
organizatorjev s športnega objekta. 

 

 

A. Pravice dostopa v športnem parku Miklavž 
 

I. Dostop na igrišča z naravno in umetno travo v upravljanju NK Miklavž je dovoljen: 

 Članom kluba, strokovnem in tehničnem kadru NK Miklavž , registriranim igralcem vseh ekip NK 
Miklavž v času vadbe in tekem, 

 Na prvenstvenih in prijateljskih tekmah Igralci, strokovni in tehnični kader gostujočih ekip, 
sodniki, delegat, zdravniška služba, varnostna služba, 

 Osebje in učenci OŠ Miklavž v času pouka v izobraževalne namene, 
Koriščenje ostalih uporabnikov in obiskovalcev je dovoljeno samo z dovoljenjem upravnika igrišč. 
 
II. Vstop v klubske prostore NK Miklavž je dovoljen: 

 Članom kluba, strokovnim in tehničnem kadru NK Miklavž, registriranim igralcem vseh ekip NK 
Miklavž v času vadbe in tekem, 

 Na prvenstvenih in prijateljskih tekmah Igralci, strokovni in tehnični kader gostujočih ekip, 
sodniki, delegat, zdravniška služba, varnostna služba. 

Vsem ostalim osebam je vstop v klubske prostore, če to ni posebej dogovorjeno z upravljalcem, 
PREPOVEDAN! 

 



   NK Miklavž 

Nad izviri 6 p.p.28 
  2204 Miklavž na Dravskem polju 

http://nkmiklavz.si/ 
nkmiklavz@nk-miklavz.si 

 
 

15.08.2021 Hišni red NK Miklavž stran 2/3 

III. Vstop v garderobe je dovoljen: 

 Strokovnemu in tehničnemu kadru NK Miklavž, registriranim igralcem vseh ekip NK Miklavž v 
času vadbe in tekem, 

 Na prvenstvenih in prijateljskih tekmah Igralci, strokovni in tehnični kader gostujočih ekip, 
sodniki, delegat, zdravniška služba, varnostna služba. 

Vsem ostalim osebam je vstop v garderobe, če to ni posebej dogovorjeno z upravljalcem, 
PREPOVEDAN! 

 
IV. Vstop v pisarno NK Miklavž je dovoljen: 

 Članom IO NK Miklavž 

 Na prvenstvenih in prijateljskih tekmah Igralci, strokovni in tehnični kader ekip, sodniki, delegat, 
zdravniška služba, varnostna služba 

Vsem ostalim osebam je vstop v pisarno, če to ni posebej dogovorjeno z upravljalcem, 
PREPOVEDAN! 

 
V. Vstop na prostore namenjene gledalcem 

 V času treningov ogled obiskovalcev brez dovoljenja strokovnih delavcev NK Miklavž ni 
dovoljen, 

 V času tekem je dovoljen za člane NK Miklavž, gledalcem po predhodnem plačilu vstopnine za 
ogled prvenstvenih tekem, funkcionarjem NZS, funkcionarjem MNZ, novinarjem. 

 

B. Prepovedi in omejitve v športnem parku Miklavž 

 
I. V športnem parku NK Miklavž je prepovedano: 

 vstop osebam pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc za katere obstaja sum, da bodo 
kršile hišni red, 

 vnašanje hrane in pijače, 

 vnašanje trdih predmetov (steklenic, pločevink..), orožja, pirotehničnih sredstev ter drugih 
sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti varnost ljudi in njihovo premoženje, 

 vnos in uporaba zastav in transparentov z neprimerno ali žaljivo vsebino, 

 nadlegovati in se nasilniško obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna 
dejanja,  

 poškodovati opremo, premoženje in inventar, 

 širiti rasistično nestrpnost, 

 parkirati vozila na neoznačena mesta. 

 na objekt voditi živali, razen policijskih službenih psov, v kolikor ni s soglasjem upravljalca 
drugače določeno. 

 
II. Na tekmah je dodatno prepovedano: 

 stik z igralci, sodniki, delegatom in ostalimi uradnimi osebami tekme, 

 vstop gledalcev na igrišče in v klubske prostore (garderobe, pisarna) 

 metati predmete med gledalce, nastopajoče in uradne osebe, 

 fizični  in verbalni napad na udeležence tekme. 
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C. Kontrola nad izvajanjem hišnega reda  

 

 kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo člani IO NK Miklavž, člani NK Miklavž, 
rediteljska oziroma varnostna služba na prireditvah in tekmah 

  Za red in uporabnost igrišč, klubskih prostorov in garderob je odgovoren hišnik NK Miklavž.  

 Za red in uporabnost pisarne namenu je odgovoren sekretar NK Miklavž. 

 Za red in uporabnost prostora za gledalce skrbi organizirana varnostna služba in hišnik NK 
Miklavž 

 
 

D. Odlok ali prekinitev tekme 
 

 V primeru, da varnostna služba ne more zagotoviti spoštovanja hišnega reda se tekma prekine 
in obvesti PP Maribor. Ce se skupaj s PP Maribor lahko vzpostavi spoštovanje hišnega reda se 
tekma lahko nadaljuje 

 V primeru da varnostna služba vključno z delavci PP Maribor ne more zagotoviti spoštovanja 
hišnega reda in normalnih pogojev za tekmo se le ta prekine. 

 
 

E. Ukrepi v primeru kršitev  

 
V primeru kršitev določil hišnega reda se proti kršitelju izvedejo naslednji ukrepi: 

 opozorilo in prošnja za upoštevanje hišnega reda 

 prepoved vstopa v prostore in na vadbene površine, 

 začasni odvzem predmetov, 

 odstranitev iz prostorov ali vadbenih površin, 
Ukrepe med prereditvijo sprovede redarska oziroma varnostna služba. Izven časa prereditev to 

sprovede prisoten član NK Miklavž. V primeru, da kršitelj ne upošteva ukrepov se obvesti PP 
Maribor. 

 
Prav tako se vse večje kršitve hišnega reda, ki imajo posledico materialno škodo ali telesne poškodbe 

prijavijo PP Maribor in se hkrati pričnejo izvajati ukrepi: 

 začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti, 

 zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode, 

 prepoved obiska športnih prireditev na objektu. 
 

         Miran Đuran 

         Predsednik NK Miklavž 


