
Navodila za organizacijo tekem 
pod prilagojenimi pogoji

POVZETEK



Organizacijske aktivnosti

 prijava na PP
 prijava na UE
 pozitivno mnenje NIJZ
 organizacijski sestanek in ostali potrebni sestanki se 

izvedejo na prostem 



Omejitev števila prisotnih oseb

Pravico do vstopa na stadion imajo, poleg igralcev,
strokovnega vodstva ter delegacije obeh ekip in uradnih oseb
(sodniki, kontrolor, delegat), samo osebe, ki neposredno
sodelujejo pri organizaciji tekme:

• pobiralci žog,
• reševalci,
• gasilci,
• novinarji in fotografi,
• osebje, ki sodeluje pri TV prenosu tekme in
• klubsko osebje ter predstavniki stadiona, ki skrbijo za

organizacijo tekme.



Omejitev števila prisotnih oseb

PLTS
Za opredelitev največjega dovoljenega števila prisotnih oseb se
področje stadiona razdeli na naslednja območja:
• območje 1: območje igrišča in uradnih prostorov,
• območje 2: tribune in območje za medije,
• območje 3: varovana območja izven stadiona - TV

compound oz. površina za TV produkcijo, mešana cona,
uradno parkirišče.



Omejitev števila prisotnih oseb

PLTS
Akreditacijski sistem se vzpostavi 2 uri pred
tekmo, podrobnosti akreditiranja so
zapisane v prilogi 1: Akreditacijski sistem.

Klub, ki organizira tekmo (organizator), je
dolžan na obrazcu (priloga 2: Poimenski
seznam_domači klub) posredovati
poimenski seznam oseb, ki bodo opravljale
posamezne funkcije. Seznam je potrebno
poslati na naslov: tekmovanja@nzs.si
najkasneje 24 ur pred pričetkom tekme. Prav
tako najkasneje 24 ur pred pričetkom tekme
na omenjeni naslov posreduje seznam
prisotnih gostujoči klub (priloga 3: Poimenski
seznam_gostujoči klub).

Sezname bodo delegati prejeli po e-pošti
dan pred tekmo ali na dan tekme.

Ostala tekmovanja
Oba kluba sta dolžna delegatu oziroma
sodniku (velja za tekme, kjer ni delegatov)
predložiti poimenski seznam oseb (priloga 1
in 2), ki bodo opravljale posamezne funkcije:
• domači klub – Poimenski seznam

prisotnih_domači klub;
• gostujoči klub – Poimenski seznam

prisotnih_gostujoči klub.

Delegat oziroma sodnik (velja za tekme, kjer
ni delegatov) oba seznama priloži
delegatskemu poročilu, klub organizator pa
je dolžan oba seznama hraniti mesec dni.



Medijske aktivnosti

PLTS
 Delovna soba za novinarje na stadionu je

dovoljena pod pogojem, da je prostor, ki
je temu namenjen dovolj velik.

 Konferenca za medije se po končani
tekmi izvede le v primeru, da prostori na
stadionu to omogočajo.

 Mešana cona - v primeru, da se
konferenca za medije ne izvede, je
organizacija mešane cone obvezna.
Novinarji morajo v mešani coni
uporabljati zaščitne maske in vseskozi
ohranjati varnostno razdaljo.

Ostala tekmovanja
Predstavniki medijev morajo spoštovati
varnostno razdaljo (najmanj 1,5m razdalje
med osebami), ves čas na stadionu pa nositi
zaščitno masko, ter skrbeti za razkuževanje
rok in higieno kašlja. V času podajanja izjav
za TV kamere lahko igralci in trener
umaknejo zaščitno masko, sicer pa jo morajo
uporabljati ves čas druženja z mediji.



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

SPLOŠNO:
minimalno/omejeno število oseb
 zadrževanje na prostem
upoštevanje higienskih standardov
uporaba zaščitne maske
medijske aktivnosti
elektiva
 razkuževanje rok
merjenje temperature

Organizator ima pravico, da osebi, ki krši osnovne higienske standarde,
odvzame akreditacijo in jo pospremi s stadiona ter ji ne dovoli ponovnega
vstopa.



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV:
 imenovanje osebe odgovorne za izvajanje hig. stan.
naloge osebe odgovorne za izvajanje hig. stan.
 zbiranje podatkov po pravilih elektive

Če ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali člani skupnega
gospodinjstva, se:
• udeležencu prepove vstop na stadion;
• udeleženca napoti k osebnemu zdravniku;
• nemudoma obvesti tekmovalni sektor NZS.



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

RAZKUŽEVANJE ŽOG IN POBIRALCI ŽOG:
 žoge za tekmo morajo biti razkužene pred ogrevanjem, pred

pričetkom tekme, ob polčasu in po končani tekmi;
pobiralci žog morajo:

• nositi maske;
• imeti žogo pri nogah, dokler je potrebno;
• razkužiti roke pred in po ogrevanju igralcev, pred in po

vsakem polčasu ter po vsakem stiku z žogo. V ta namen
jim mora organizator priskrbeti manjše embalaže
razkužil;

• ves čas vzdrževati varnostno razdaljo do igralcev.
 za vsakega pobiralca žog je potrebno pridobiti pisno

dovoljenje staršev za sodelovanje na tekmi.



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

SANITETNI MATERIAL in DODATNO OSEBJE:
 razkužila za roke
 razkužila za površine
brezkontaltni termometri
primerni koši za odpadke
dodatno osebje za izvajanje higienskih standardov



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

GARDEROBE in OSTALI ZAPRTI PROSTORI:
prezračevanje
odprta vrata
 razkuževanje garderob
uporaba večih garderob
 razkuževanje pripomočkov za vadbo
 ločeni prostori za masažo
ustrezen prostor za doping kontrolo



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

KLOPI ZA REZERVNE IGRALCE:
Na klopi za rezervne igralce lahko igralci in strokovno osebje
posamezne ekipe sedijo na sedežih brez upoštevanja
varnostne razdalje 1,5m. Priporoča se uporaba zaščitne maske.



Smernice za vzpostavitev higienskih 
standardov

GLEDALCI:
odlok
upoštevanje varnostne razdalje pri vhodu na stadion, na

tribuni, pri uporabi sanitarij in pri izhodu iz stadiona
 razkužila na vhodu na stadion in sanitarijah ter izvajanje

razkuževanja rok ob vstopu na stadion ter uporabi sanitarij

Priporoča se uporaba zaščitne maske, je pa le ta obvezna pri vhodu na
stadion, ob izhodu iz stadiona, ob uporabi sanitarij in v kolikor na tribuni ni
mogoče zagotoviti varnostne razdalje.



Protokol za ekipi in sodnike

SPLOŠNO:
uporaba zaščitne maske
upoštevanje varnostne razdalje
Razkuževanje rok
Zadrževanje v zaprtih prostorih naj bo omejeno na najkrajši

možni čas
Elektiva

Večer pred tekmo odgovorni osebi obeh ekip potrdita odgovorni osebi za
izvajanje higienskih standardov organizatorja, da nihče od članov ne kaže
simptomov okužbe z virusom COVID-19. V primeru, da kdorkoli kaže
simptome okužbe:
• ga je potrebno napotiti k osebnemu zdravniku,
• se mu prepove udeležbo na tekmi,
• se nemudoma obvesti tekmovalni sektor NZS.



Protokol za ekipi in sodnike

PRIHOD EKIP NA STADION:
gostujoča ekipa
domača ekipa
uporaba zaščitne maske
 ločen prihod ekip, ločen vhod na igrišče/iz garderob
najava predvidenega prihoda (gostujoča ekipa in sodniki)



Protokol za ekipi in sodnike

GARDEROBE IN AKTIVNOSTI V GARDEROBAH:
uporaba večih garderob
 tuširanje se izvaja ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5m
 razkuževanje pripomočkov za vadbo
medicinsko osebje uporablja zaščitno opremo
 ločeni prostori za masažo
uporaba medicinske opreme naj bo skrčena na nujno

potrebno (razkuževanje)
 za hrano in pijačo, ki jo ekipa potrebuje v času prisotnosti na

stadionu, poskrbi vsaka ekipa sama
vsak igralec mora uporabljati svoj bidon oz. plastenko za

pijačo
 razkuženi prostori morajo biti po končanem razkuževanju

označeni, da so razkuženi



Protokol za ekipi in sodnike

PREGLED OPREME:
 izvede se na klopi za rezervne igralce oziroma na drugem

dogovorjenem mestu
pomočnik sodnika ob izhodu igralcev iz garderobe pred

posamezno garderobo pregleda ustreznost opreme
(uporaba zaščitne maske in razkužila)



Protokol za ekipi in sodnike

TUNEL:
 zadrževanje v tunelu ni dovoljeno
ekipa se pred odhodom na igrišče ne zbira v tunelu, temveč

posamezniki individualno odhajajo na in z igrišča
v tunelu je potrebno ves čas vzdrževati varnostno razdaljo

1,5m



Protokol za ekipi in sodnike

IZHOD in PROTOKOL PRED TEKMO:
ob prvem pozivu sodnika garderobo zapusti domača ekipa,

ob drugem pozivu garderobo zapusti gostujoča ekipa
upoštevanje varnostne razdalje v tunelu, ob prihodu na

igrišče in postavitvi v vrsto
 izhodni protokol izključuje spremljevalce igralcev in uporabo

maskot
 skupinsko fotografiranje se ne izvaja
ekipi in sodniki se ne rokujejo, prav tako se ne rokujeta

kapetana po metu kovanca.
 izmenjava klubskih zastavic se ne izvaja



Protokol za ekipi in sodnike

PRIPOROČILA MED TEKMO:
vsakršen nepotreben telesni stik se odsvetuje
 igralcem se ob doseženem zadetku telesni stik odsvetuje
v kolikor je mogoče se vzdržuje varnostna razdalja 1,5m do

sodnikov in ostalih prisotnih ob igrišču
 table za menjave morajo biti razkužene, z njimi upravlja

izključno 4. sodnik oziroma oseba za nakazovanje menjav



Za morebitna dodatna vprašanja ali informacije vam je v okviru 
strokovne službe NZS na voljo tekmovalno-licenčni sektor. 


