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Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Navodila za posamezna tekmovanja za tekmovalno
leto 2021/2022, zaradi še vedno trajajoče zdravstvene situacije s pojavom virusa COVID-19 pa so z
namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve, ki so navedene
v tem dokumentu. Prilagoditve veljajo do preklica. O spremembi ukrepov boste obveščeni tudi s
strani NZS.
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila
začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Trenutno
veljavne omejitve so objavljene na naslednji povezavi, kjer se nahajajo tudi vsi relevantni
dokumenti:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije
Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu, se kaznuje v skladu z disciplinskim
pravilnikom.
Organizator ima pravico, da osebi, ki krši osnovne higienske standarde, odvzame akreditacijo in jo
pospremi s stadiona ter ji ne dovoli ponovnega vstopa.

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV
•
•

Organizator mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov.
Naloge odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov na stadionu so:
• preveriti izpolnjevanje PCT pogojev;
• poskrbeti, da so v vseh vhodih, prostorih in na tribunah, na vidnem mestu izobešeni
plakati o preprečevanju širjenja virusa COVID-19 in pogojih za vstop (PCT);
• poskrbeti, da je vsem prisotnim na vseh vhodih in ključnih točkah na voljo razkužilo
za roke;
• poskrbeti, da se dosledno izvaja razkuževanje rok ob vstopu na stadion ter ob
prehodu med različnimi območji stadiona;
• 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 so table za menjave pred uporabo razkužene;
• poskrbeti, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke za primerno ravnanje z
uporabljenimi zaščitnimi maskami.

RAZKUŽEVANJE ŽOG IN POBIRALCI ŽOG
•
•
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Žoge za tekmo morajo biti razkužene pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme, ob polčasu
in po končani tekmi.
Pobiralci žog si morajo razkužiti roke po vsakem stiku z žogo. V ta namen jim mora
organizator priskrbeti manjše embalaže razkužil.
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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 2m. Vsi prostori, kjer se izvaja fizioterapija, morajo
biti skrbno razkuženi in dobro prezračeni.

PROTOKOL ZA EKIPI NA STADIONU
•
•
•
•

Organizator mora poskrbeti, da ekipi na stadion ter v uradne prostore vstopata in izstopata
ločeno.
Najprej gredo na igrišče sodniki, temu sledita ekipi, ki na igrišče odideta ločeno in sicer
najprej domača ekipa, za njo gostujoča.
Izhodni protokol izključuje spremljevalce igralcev in uporabo maskot.
Ekipi in sodniki se ne rokujejo, prav tako se ne rokujeta kapetana po metu kovanca.

ZAKLJUČEK
Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna izpeljava NZS tekmovanj v danih okoliščinah.
Nogometne klube, igralce, uradne osebe in ostale, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi tekem
naprošamo, da se ravnajo v skladu z navodili. 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
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