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I.

UVOD

Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Navodila za posamezna tekmovanje za tekmovalno
leto 2020/2021, zaradi nastale zdravstvene situacije s pojavom novega virusa COVID-19 pa so z
namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve, ki so navedene
v tem dokumentu. Prilagoditve veljajo do zaključka TL 2020/2021 oz. do preklica posebnih ukrepov
za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 na državni ravni. O spremembi ukrepov boste, v primeru
da do tega pride, obveščeni tudi s strani NZS.
Za izvajanje nogometnih treningov veljajo navodila in
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf.

priporočila

NZS/NIJZ:

Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu, se kaznuje v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

II.

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI

V kolikor se bodo tekme odigrale brez prisotnosti gledalcev je priporočljivo, da organizator tekme
dogodek najavi policijski postaji. V primeru, da se klub organizator odloči za izvedbo tekme s
prisotnostjo gledalcev je tekmo potrebno prijaviti na pristojno policijsko postajo oziroma na UE
(odvisno od posameznega tekmovanja), hkrati pa je potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.
Organizacijski sestanek in ostali potrebni sestanki se izvedejo na prostem (npr. na tribuni) ob
upoštevanju varnostne razdalje 1,5m.

III.

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 (odvisno od ranga tekmovanja):
•
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.
Posamezniki morajo nositi veljavne akreditacije na vidnem mestu. Za TL 2020/2021 bodo izdane
akreditacije glede na prilagojen akreditacijski sistem, ki ustreza pogojem za organizacijo tekem,
navedenim v tem dokumentu.
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Vrste akreditacij:
 akreditacija za uradne osebe kluba, delegacijo ekipe, osebe za izvajanje higienskih
standardov, PR, klubskega fotografa:

 akreditacija za novinarje in fotografe:

 akreditacija za osebje, ki sodeluje pri TV prenosu tekme:

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.
Varnostniki/reditelji so dolžni kontrolirati vstopna mesta na stadion.
V primeru, da se klub organizator odloči za izvedbo tekme s prisotnostjo gledalcev mora upoštevati
trenutni Odlok o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. Ob tem mora klub upoštevati
priporočene smernice Ministrstva pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom
COVID-19, ki so objavljena na spletni strani pristojnega Ministrstva.
Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitevpozitivnega-mnenja-nijz.
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IV.

MEDIJSKE AKTIVNOSTI

Organizator mora pred vsako domačo tekmo vzpostaviti akreditacijski sistem za novinarje, saj mora
klub zaradi potreb elektive natančno vedeti, kdo se nahaja na stadionu. Novinarji se zato za vsako
posamezno tekmo akreditirajo pri domačem klubu, najkasneje 27 ur pred tekmo. Domači klub
predstavnike medijev doda na seznam akreditiranih oseb, ki ga odda delegatu tekme.
V obdobju, ko veljajo posebni pogoji za organizacijo tekem, je potrebno pri izvajanju morebitnih
medijskih aktivnosti spoštovati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19. To pomeni,
da morajo predstavniki medijev 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.

V.

SMERNICE ZA VZPOSTAVITEV HIGIENSKIH STANDARDOV

SPLOŠNO
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Število oseb, ki so potrebne za organizacijo tekme, se zniža na najmanjše možno.
Prisotni se v času prisotnosti na stadionu v čim večji možni meri zadržujejo na prostem (torej
na igrišču, na tribuni, pred stadionom).
Vsi prisotni na stadionu morajo ves čas upoštevati osnovne higienske standarde v skladu z
režimom COVID-19 (uporaba zaščitne maske, redno razkuževanje rok, higiena kašlja in
varnostna razdalja).
Uporaba zaščitne maske je obvezna v notranjih prostorih in na območjih, kjer ni možno
zagotoviti varnostne razdalje. Vsi udeleženci si pred prihodom na stadion zagotovijo svojo
zaščitno masko.
Pri izvajanju medijskih aktivnosti novinarjev (v notranjih prostorih in na prostem) z
ekipami je uporaba zaščitne maske za novinarje in ostale obvezna (izjema so ekipe).
Organizator ima pravico, da osebi, ki krši osnovne higienske standarde, odvzame
akreditacijo in jo pospremi s stadiona ter ji ne dovoli ponovnega vstopa.
Za osebe, ki vstopajo na stadion, veljajo pravila elektive (izpolnjena Epidemiološka
anamneza in Vprašalnik o simptomih in znakih bolezni).
Pred vstopom na stadion je za ekipe, uradne osebe, klubsko osebje idr. obvezno
razkuževanje rok in merjenje temperature.
Obvezno je razkuževanje rok med prehajanjem posameznih območij.

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV
•
•

V1.0

Organizator mora angažirati osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov.
Naloge odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov na stadionu so:
• poskrbeti, da so v vseh prostorih in na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni, na
vidnem mestu izobešeni plakati o preprečevanju širjenja virusa COVID-19
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev
-sirjenja.pdf);
• poskrbeti, da je vsem prisotnim na voljo razkužilo za roke, ki mora biti na voljo:
• na vseh vhodih na stadion,
• v garderobah,
• v vseh ostalih zaprtih prostorih, ki se uporabljajo med tekmo,
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•

• na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni,
• na klopeh za rezervne igralce,
• v obliki manjših pakiranj za vsakega od pobiralcev žog,
• na območju oz. površini za TV produkcijo;
• poskrbeti, da se dosledno izvaja razkuževanje rok ob vstopu na stadion ter ob
prehodu med različnimi območji stadiona;
• poskrbeti, da ima osebje za čiščenje na razpolago dovolj razkužila za površine;
• poskrbeti, da so že razkuženi prostori ustrezno označeni;
• poskrbeti, da se izvaja razkuževanje površin v garderobah pred prihodom ekip in
sodnikov, v času ogrevanja (priporočilo) ter med tekmo, ko sta ekipi in sodniki na
igrišču;
• poskrbeti, da se izvaja razkuževanje žog pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme,
med polčasom in po končani tekmi;
• poskrbeti, da je na vstopnih točkah na stadion na razpolago dovolj brezkontaktnih
termometrov za merjenje temperature udeležencev;
• poskrbeti, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke za primerno ravnanje z
uporabljenimi zaščitnimi maskami.
Odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov je odgovorna za zbiranje podatkov po
pravilih elektive o obeh ekipah na večer pred tekmo in podatke o vseh udeležencih ob
prihodu na stadion. Elektiva zajema podatke o povišani temperaturi nad 37°C (merjeno na
čelu), simptome respiratornega infekta (kašelj, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine
v mišicah) ali bolečine v trebuhu in drisko ter o morebitnem kontaktu s COVID-19
okuženim/potencialno okuženim bolnikom (oboleli svojci, člani skupnega gospodinjstva). 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.

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:
o nositi maske;
o imeti žogo pri nogah, dokler je potrebno;
o 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;
o ves čas vzdrževati varnostno razdaljo do igralcev.
Za vsakega pobiralca žog je potrebno pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje na
tekmi.

SANITETNI MATERIAL IN DODATNO OSEBJE ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV
•

V1.0

Organizator mora priskrbeti zadostne količine naslednjega sanitetnega materiala:
• razkužilo za roke;
• razkužilo za površine;
• brezkontaktni termometri;
• primerni koši za odpadke.
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•

Organizator mora angažirati naslednje dodatno osebje za izvajanje higienskih standardov v
povezavi s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19:
• odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov,
• povečano število osebja za čiščenje,
• potrebno število oseb za izvajanje postopkov pravil elektive ob prihodu udeležencev
na stadion.

GARDEROBE IN OSTALI ZAPRTI PROSTORI
•
•
•

•
•
•

•

Vsi zaprti prostori naj se prezračujejo v čim večji možni meri.
V izogib uporabe kljuk naj bodo vrata odprta, če je to le mogoče.
Površine v garderobah morajo biti razkužene pred prihodom ekip in sodnikov, prav tako se
površine v garderobah razkužijo v času ogrevanja (priporočilo) ter med tekmo, ko sta ekipi
in sodniki na igrišču.
V primeru, da prostori na stadionu omogočajo, se priporoča, da ena ekipa uporabi več
garderob – ločeno za uradne osebe kluba, igralce v začetni postavi ter ostale.
Pripomočke za vadbo oz. ogrevanje je pred in po uporabi potrebno temeljito razkužiti.
Če prostori na stadionu omogočajo, naj se za masažo uporabljajo ločeni prostori. Razdalja
med masažnimi mizami mora biti najmanj 1,5m. Vsi prostori, kjer se izvaja fizioterapija,
morajo biti skrbno razkuženi in dobro prezračeni.
Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljen prostor za izvajanje doping kontrole.

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.

GLEDALCI
•

•

•

•

Število gledalcev, ki so lahko prisotni na tekmi je odvisno od trenutno veljavnega Odloka o
začasnih pogojih za opravljanje športnih dejavnosti ob upoštevanju števila prisotnih oseb
potrebnih za izvedbo tekme, navedenih v poglavju Omejitev števila prisotnih oseb. Skupno
število na stadionu ne sme presegati zakonsko določenega števila.
Klub organizator mora poskrbeti, da gledalci ves čas prisotnosti upoštevajo varnostno
razdaljo 1,5m: vhod na stadion, tribuna, uporaba sanitarij, izhod iz stadiona.
Klub organizator mora poskrbeti, da je gledalcem na voljo dovolj razkužil na vhodu na
stadion in sanitarijah ter da se izvaja razkuževanje 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.

Higienski ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na športnih tribunah:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sportne_tribune.pdf.
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VI.

PROTOKOL ZA EKIPI IN SODNIKE

SPLOŠNO
•
•
•
•
•

•

Uporaba zaščitne maske je za vse prisotne obvezna ves čas. Izjema velja za igralce in sodnike
v času ogrevanja in med tekmo ter za trenerja v času vodenja tekme in izjav po tekmi.
Upoštevanje varnostne razdalje 1,5m je za vse prisotne obvezna ves čas. Izjema velja za
igralce in sodnike v času ogrevanja in med tekmo.
Obvezno je redno in temeljito razkuževanje rok.
Zadrževanje v zaprtih prostorih naj bo omejeno na najkrajši možni čas.
V skladu s Priporočili za izvajanje nogometnih treningov v običajnem obsegu so klubi dolžni
spremljati podatke pravil elektive za vse treninge do konca prvenstva (oz. do morebitne
spremembe priporočil).
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.

PRIHOD EKIP NA STADION
•

•
•
•

Gostujoča ekipa prispe na stadion z organiziranim prevozom, ki je urejen po trenutno
veljavnih smernicah (razdalja med potniki 1,5 m, uporaba zaščitnih mask od prihoda na
stadion do garderob).
Domača ekipa prispe na stadion z individualnim prevozom (uporaba zaščitnih mask od
prihoda na stadion do garderob).
Organizator mora poskrbeti, da ekipi na stadion ter v uradne prostore vstopata in izstopata
ločeno.
Gostujoča ekipa in sodniki pol ure pred predvidenim prihodom na stadion pokličejo
odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov in najavijo čas svojega predvidenega
prihoda.

GARDEROBE IN AKTIVNOSTI V GARDEROBAH
•
•
•
•
•

•

V1.0

V primeru, da prostori na stadionu omogočajo, se priporoča, da ena ekipa uporabi več
garderob – ločeno za uradne osebe kluba, igralce v začetni postavi ter ostale.
Tuširanje se izvaja ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5m.
Pripomočke za vadbo oz. ogrevanje je pred in po uporabi potrebno temeljito razkužiti.
Medicinsko osebje (zdravnik, fizioterapevt) pri svojem delu uporablja svojo zaščitno opremo
in sledi veljavnim standardom za preprečevanje okužb.
Če prostori na stadionu omogočajo, naj se za masažo uporabljajo ločeni prostori. Razdalja
med masažnimi mizami mora biti najmanj 1,5m. Vsi prostori, kjer se izvaja fizioterapija,
morajo biti skrbno razkuženi in dobro prezračeni.
Uporaba medicinske opreme (ultrazvok, električni masažni aparati, ipd.) naj bo skrčena na
nujno potrebno, pred in po uporabi pa mora biti razkužena.
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•
•
•

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 (garderobe, uradni prostori, prostor za doping kontrolo in drugi namenski
zaprti prostori) morajo biti po končanem razkuževanju označeni, da so razkuženi.

PREGLED OPREME
•
•

Pregled ustreznosti barve nogometnih dresov se izvede na klopi za rezervne igralce oziroma
na drugem dogovorjenem mestu.
Pomočnik sodnika ob izhodu igralcev iz garderobe pred posamezno garderobo pregleda
ustreznost opreme. Pri tem uporablja zaščitno masko in razkužilo.

TUNEL
•
•
•

Zadrževanje v tunelu ni dovoljeno.
Ekipa se pred odhodom na igrišče (pred, med in po tekmi) ne zbira v tunelu, temveč
posamezniki individualno odhajajo na in z igrišča.
V tunelu je potrebno ves čas vzdrževati varnostno razdaljo 1,5m.

IZHOD IN PROTOKOL PRED TEKMO
•

•
•
•
•

•

Ob prvem pozivu sodnika garderobo zapusti domača ekipa, ob drugem pozivu garderobo
zapusti gostujoča ekipa. Zagotoviti je potrebno, da ekipi pred tekmo, ob polčasu in po koncu
tekme ne prideta v stik med seboj (predvsem ob izhodu in vhodu v tunel ter v tunelu) ter da
se ves čas razen med tekmo upošteva varnostna razdalja 1,5m.
Upoštevanje varnostne razdalje 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.

PRIPOROČILA MED TEKMO
•
•
•
•

V1.0

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.
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VII.

ZAKLJUČEK

Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna izpeljava NZS tekmovanj v novih okoliščinah.
Nogometne klube, igralce, uradne osebe in ostale, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi tekem
naprošamo, da se ravnajo po navodilih in na ta način prispevajo k uspešni izpeljavi posameznih
tekmovanj. Prepričani smo, da bomo z doslednim upoštevanjem navodil in priporočil NZS/NIJZ
zagotovili vse zahteve relevantnih državnih organov in predvsem zagotovili varno in zdravo okolje za
vse sodelujoče.
Za morebitna dodatna vprašanja ali informacije vam je v okviru strokovne službe NZS na voljo
tekmovalno-licenčni sektor.
S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar

Priloge:
- Priloga 1: Poimenski seznam oseb_domači klub;
- Priloga 2: Poimenski seznam oseb_gostujoči klub.

V1.0

Navodila – COVID-19

NAV_2021

