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VARNOST NA STADIONIH

1. člen

S tem predpisom so opredeljene osnovne naloge vseh subjektov pri organizaciji nogometne tekme v
Republiki Sloveniji.

2. člen

Vsaka prvenstvena ali pokalna tekma mora biti prijavljena pri pristojni upravni enoti za notranje zadeve.
Odločbo tega organa je potrebno pred tekmo izročiti delegatu tekme.

3. člen

Organizator tekme glede na okoliščine (pomembnost tekme, predvideno število gledalcev, prihod
navijačev gostujoče ekipe, ipd.) predvidi ukrepe za nemoten potek prireditve:

– določi odgovorno osebo za varnost na tekmi (vodja redarjev),
– določi število redarjev,
– organizira morebitno prisotnost gasilcev in gasilskega vozila na tekmi,
– organizira prisotnost vozila prve pomoči,
– se s predstavniki policije dogovori o prisotnosti policajev na tekmi in predvidi ter izvede vse

druge ukrepe, ki so potrebni za nemoten in varen potek prireditve,
– izdela varnostni načrt prireditve, ki zajema:

o • predvidene ukrepe pred tekmo,
o • predvidene ukrepe v času tekme,
o • predvidene ukrepe po tekmi.

4. člen

V kolikor na tekmo pridejo tudi navijači gostujoče ekipe:
– če so na tribunah skupaj z navijači domačega moštva, za njihovo obnašanje in postopke

odgovarja organizator tekme,
– če so na tribunah navijači ločeni med seboj, odgovarja za njihove postopke gostujoč klub.

5. člen

Najstrožje je prepovedan vnos predmetov na štadion (kamenje, steklenice, palice, petarde, dimne
bombe, bakle ipd.), ki se lahko uporabijo za medsebojno fizično obračunavanje ali metanje na igrišče.
Klubske zastave ne smejo biti pritrjene na palicah iz trdih materialov.
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6. člen

Transparenti z žaljivimi napisi ne smejo biti izobešeni na štadionu. Na zahtevo delegata jih je organizator
dolžan odstraniti.

7. člen

Pijačo je dovoljeno točiti le v plastične kozarce.
Točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom in med tekmo je v skladu z Zakonom o športu
prepovedano. Prav tako osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator ne sme dovoliti vstopa na
tekmo.

8. člen

Organizator tekme ne sme prodati več vstopnic, kot je kapaciteta štadiona.

9. člen

Vodstva klubov so dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih opozarjati na športno navijanje.
Gostujoča ekipa je dolžna obvestiti organizatorja tekme o prihodu navijačev na tekmo (kdaj, koliko in na
kakšen način bodo prišli).

10. člen

Dokler vsi igralci, sodniki in ostale osebe, ki so lahko med tekmo na igrišču, ne zapustijo igrišča, gledalci
ne smejo na igrišče.

11. člen

Organizator tekme je dolžan pred tekmo, v času tekme in po tekmi poskrbeti za varnost sodnikov,
delegata in gostujoče ekipe, kakor tudi za njihove avtomobile in avtobus, vse do odhoda iz mesta
odigravanja tekme.

12. člen

V prostorih, kjer se nahajajo uradne osebe in igralci obeh ekip – pred tekmo, v času tekme in po tekmi,
tretje osebe nimajo vstopa.
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13. člen

V primeru, da gledalci mečejo na igrišče razne predmete, ki so lahko nevarni za igralce, ima sodnik
pravico zahtevati izpraznitev dela tribune iz katere gledalci mečejo predmete na igrišče. V kolikor
organizator tekme ne izvrši sodnikove zahteve, sodnik tekmo prekine.

14. člen

Delegat tekme ima na tekmi nadzorno funkcijo; njegove odločitve so v zvezi z zagotavljanjem in
izvajanjem predpisom s področja varnosti dokončne.

15. člen

Vsi subjekti so dolžni v celoti spoštovati in izvajati vse prepise, ki se nanašajo na varno organizacijo
tekme.

16. člen

Zoper kršitelje organizator tekmovanja ukrepa v skladu s pooblastili in veljavnimi predpisi.

17. člen

Te določbe so izdane na podlagi tretjega odstavka 25. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in začnejo
veljati 20. 2. 1997 na vseh tekmah v organizaciji Nogometne zveze Slovenije.

FAIR PLAY!

Ljubljana, 20.2.1997

Nogometna zveza Slovenije:
Predsednik NZS: Rudi Zavrl l.r.


