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Navodila za organizacijo tekem pod okriljem MNZ Celje pod prilagojenimi 
pogoji  (COVID-19) za tekmovalno leto 2020/2021 

 
 
 
I. UVOD 
 
Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Tekmovalne propozicije v ligah MNZ Celje za TL 
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, pravočasno obveščeni. 
 
Za izvajanje nogometnih treningov veljajo splošna navodila in priporočila NZS/NIJZ: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf 
 
Vsak klub mora za potrebe izvajanja teh ukrepov imenovati osebo, ki je zadolžena za izvajanje 
higienskih standardov predpisanih s strani NIJZ in tega dokumenta. Oseba mora biti prisotna na 
štadionu najmanj od uradnega časa za prihod ekip in do takrat ko vse osebe zapustijo štadion. 
 
Vsi sodelujoči so dolžni spremljati zdravstveno stanje igralcev in strokovnega osebja. V primeru, da 
se v klubu pojavi oseba, ki je pozitivna na COVID-19 o tem nemudoma obvešča vodstvo tekmovanja. 
 
Priporočamo, da vsi klubi vzpostavijo evidence o zagotavljanju minimalnih higijenskih standardov 
(razkuževanje prostorov, razkuževanje opreme, zdravstveno stanje igralcev ….) 
 
Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu, se kaznuje v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 
 
II. OMEJITEV ŠTEVILA PRISOTNIH OSEB 
 
Pravico do vstopa na stadion imajo, poleg igralcev, strokovnega vodstva in uradnih oseb (sodniki, 
kontrolor, delegat), samo osebe, ki neposredno sodelujejo pri organizaciji tekme: 
• pobiralci žog, 
• klubsko osebje, ki skrbi za organizacijo tekme. 
 
Vse osebe, ki sodelujejo pri organizaciji tekme je potrebno vpisati  v seznam, z navedbo njene 
funkcije.  
 
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, ter pridobiti pozitivno soglasje 
NIJZ. 
 
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-zapridobitevpozitivnega-
mnenja-nijz 
 
Priporočamo, da tekme organizirate brez gledalcev. 
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III. 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 ma ske, 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. 

• Organizator ima pravico, da osebi, ki krši osnovne higienske standarde, odstrani s 
stadiona ter ji ne dovoli ponovnega vstopa. 

• Pred vstopom na stadion je za ekipe, uradne osebe, klubsko osebje idr. Obvezno 
razkuževanje rok in merjenje temperature. 

 
ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV 
 

• 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,· na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni,· na klopeh za rezervne igralce,· v obliki 
manjših pakiranj za vsakega od pobiralcev žog, 

- poskrbeti, da se dosledno izvaja razkuževanje rok ob vstopu na stadion, 
- 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 brezkontaktni termometer 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 izjav o 

zdravstvenem stanju vseh udeležencev. 
• Osebi, ki ne odda izjave o zdravstvenem stanju oziroma ima na vhodu izmerjeno 

temperaturo višjo od 37 °C, se prepove vstop na stadion. O tem se obvesti tudi vodstvo 
tekmovanja. 

• Izjave o zdravstvenem stanju udeležencev posamezne tekme hrani klub domačin do konca 
tekmovalnega leta. 
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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. 

Število pobiralcev žog je potrebno zmanjšati na minimum. 
 
Za vsakega pobiralca žog je potrebno pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje na tekmi. 
 
SANITETNI MATERIAL IN DODATNO OSEBJE ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV 
SANITETNI MATERIAL IN DODATNO OSEBJE ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV 

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

 
• 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. 

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. 
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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. 
 
 
IV. PROTOKOL ZA EKIPI IN SODNIKE 
 
SPLOŠNO 
 

• 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. 

PRIHOD EKIP NA STADION 
 

• Pri organizaciji prevoza je potrebno upoštevati vsa veljavna navodila pristojnih institucij. 
• Obe ekipi morata uporabljati zaščitne maske od prihoda na štadion do garderob. 
• Organizator mora poskrbeti, da ekipi na stadion ter v uradne prostore vstopata in izstopata 

ločeno. 

GARDEROBE IN AKTIVNOSTI V GARDEROBAH 
 

• 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. 
• 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. 
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• Razkuženi prostori (garderobe, uradni prostori 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. 

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 na igrišče) ter da se ves čas 
razen med tekmo upošteva varnostna razdalja 1,5m. 

• Upoštevanje varnostne razdalje ob prihodu na igrišče in postavitvi v vrsto. 
• Ekipi in sodniki se ne rokujejo, prav tako se ne rokujeta kapetana po metu kovanca. 

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 oseba za nakazovanje 

menjav. 

V. ZAKLJUČEK 
 
Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna in varna izpeljava tekmovanj v novih okoliščinah. 
Nogometne klube, igralce, uradne osebe in ostale, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi tekem 
naprošamo, da se striktno ravnajo po navodilih in na ta način prispevajo k uspešni izpeljavi 
posameznih tekmovanj. Prepričani smo, da bomo z doslednim upoštevanjem navodil in priporočil 
MNZ/NIJZ zagotovili vse zahteve relevantnih državnih organov in predvsem zagotovili varno in zdravo 
okolje za vse sodelujoče. 
 
          
Celje, 10.08.2020         Vlado Močnik 

      Predsednik MNZ Celje 
 


