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Red na športnih in drugih javnih prireditvah

RED NA ŠPORTNIH IN DRUGIH JAVNIH PRIREDITVAH
Organizator športne ali druge javne prireditve mora, da na prireditvenem prostoru z neposredno okolico
ne bi prišlo do neredov, ki bi ogrožali osebno varnost ljudi, javni red in mir, varnost prometa ali
premoženja, izvajati v Zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah določene ukrepe in aktivnosti. Ukrepi
so s tem hišnim redom razdeljeni na obveznosti organizatorja pred, med in po končani prireditvi.

I. UKREPI ORGANIZATORJA PRED PRIREDITVIJO
1. člen
V neposredni bližini prireditvenega prostora in na samem prireditvenem prostoru odstraniti vse
predmete, ki bi lahko služili za napad na življenje in telo ter premoženje.

2. člen
Zagotoviti zadostno število parkirnih mest na predvideno število obiskovalcev in zagotoviti fizično
varovanje parkiranih avtomobilov.

3. člen
Zagotoviti, da na prostorih pred vhodi na prireditveni prostor, v širino najmanj 50 metrov, ne bo
parkiranih vozil, da bodo dovozi na prireditveni prostor prevozni za intervencijska vozila in za njih
zagotovljeni parkirni prostori.

4. člen
V prodajo dati le toliko vstopnic, kot je za posamezni prireditveni prostor predpisan normativ števila
gledalcev, ki jih lahko dvorana, štadion ali drug prostor sprejme. Določeno število vstopnic zadržati za
prodajo na dan tekme.

5. člen
Na vstopnicah s posebno oznako označiti vhode, na katerih bodo lahko gledalci vstopali na prireditveni
prostor in določiti del tribune, kjer se lahko s posamezno oznako na vstopnici zadržujejo. Na hrbtni strani
vstopnice z grafičnim ali pisnim opozorilom opozoriti gledalce na predmete, ki jih je prepovedano
prinašati na prireditveni prostor.
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6. člen
Določiti poseben prostor, varovan z redarjem, v katerega bodo lahko obiskovalci do zaključka prireditve
shranjevali predmete, ki jih ni dovoljeno nositi na prireditev.
Če je prireditev v zaprtih prostorih, zagotoviti prostor, kjer bodo obiskovalci shranjevali svojo garderobo.

7. člen
Za novinarje, športne funkcionarje, nastopajoče in druge osebe vključene v organizacijo prireditve, izdati
posebne oznake in določiti območja, na katerih se z posamezno oznako lahko gibljejo.

8. člen
Na vsakih 1000 obiskovalcev zagotoviti prodajno mesto za prodajo vstopnic. Prodajna mesta ne smejo
biti skupaj na enem mestu, temveč na različnih mestih v okolici prireditvenega prostora.

9. člen
Vidno označiti vhode na prireditveni prostor in dele tribun, z oznakami s katerimi so označene vstopnice.

10. člen
Na športnih prireditvah, zagotoviti posebna mesta na tribuni za domače in gostujoče navijače.
Navijači morajo biti na takih mestih, da navijači domačega in gostujočega moštva ne morejo priti v
neposredni fizični stik.

11. člen
Organizator športne prireditve se mora povezati z odgovornimi gostujočega moštva in si zagotoviti, da bo
pravočasno obveščen o številu, času in kraju prihoda gostujočih navijačev.
Obvestilo o nameravanem prihodu gostujočih navijačev, takoj posredovati pristojni policijski postaji.

12. člen
Organizator športne prireditve z domačimi in gostujočimi navijači opravi razgovor, v katerem navijače
opozori na obnašanje in korektno navijanje.
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13. člen
Organizator opravi razgovor z odgovornimi osebami v gostinskih lokalih, ki bodo na dan prireditve na
prireditvenem prostoru gledalcem nudili gostinske usluge in jih opozori na:
– v času od odprtja vhodov na prireditveni prostor do konca prireditve je na športnih
prireditvah prepovedano točenje alkoholnih pijač,
– na prireditvi je dovoljeno točenje pijač le v plastične kozarce,
– točilna mesta morajo biti zavarovana tako. da je gledalcem onemogočen dostop do
embalaže in drugih predmetov, ki bi lahko služili za napad,
– dostava na prireditveni prostor mora biti opravljena najmanj 3 ure pred začetkom prireditve.

14. člen
Za vzdrževanje reda in miru organizator prireditve zagotovi zadostno število usposobljenih redarjev, ki
mora biti sorazmerno z predvidenim številom obiskovalcev, strukture obiskovalcev, različnost tekme,
predvidenega števila in problematičnosti domačih in gostujočih navijačev, ter drugih predvidenih
dogodkov in pojavov, ki bi lahko vplivali na potek prireditve.
Število redarjev na športnih prireditvah mora biti v razmerju najmanj 2 redarja na 100 gledalcev, na
ostalih javnih prireditvah pa vsaj 1 redar na 100 gledalcev.

15. člen
Organizator lahko pristojno Policijsko postajo ali Upravo za notranje zadeve zaprosi za pomoč pri
usposabljanju redarjev.
Usposabljanje redarjev mora biti opravljeno najmanj dvakrat letno (če so stalni redarji), oz. pred vsako
prireditvijo.

16. člen
Organizator zagotovi na vsak vhod na prireditveni prostor po najmanj 2 usposobljena biljeterja.
Na športnih prireditvah mora organizator na vhode kjer vstopajo domači in gostujoči navijači zagotoviti
po najmanj 4 biljerterje.

17. člen
Organizator na vsakih 1000 gledalcev zagotovi najmanj 3 gasilce, ki morajo biti opremljeni in usposobljeni
tudi za nevtraliziranje, oz. odstranitev že aktiviranih pirotehničnih sredstev (svetleče in dimne rakete itd.)
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18. člen
Organizator en dan pred prireditvijo obvesti pristojno policijsko postajo o številu prodanih vstopnic.

19. člen
Organizator prireditve je dolžan pristojno policijsko postajo pravočasno obvestiti o izvedenih ukrepih in
izvršiti še dodatne ukrepe, ki mu bodo naloženi s strani policijske postaje.

20. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na prireditvi kjer se pričakujejo hujše kršitve, je organizator dolžan
pristojno Upravo za notranje zadeve, proti plačilu, zaprositi za dodatno pomoč določenega števila
policistov.

21. člen
Organizator zagotovi, da bodo obiskovalci po ozvočenju pred in med prireditvijo večkrat v slovenskem
jeziku opozorjeni na prepovedi, ki veljajo na prireditvi.
Na prireditvah, na katerih so gledalci iz drugih držav, je potrebno obvestila gledalcem sporočati tudi v
njihovem jeziku.

22. člen
Na športnih prireditvah organizator zagotovi od domačega in gostujočega kluba osebi, ki bosta v primeru
neredov po zvočniku pozivali gledalce, da se umirijo oz. prenehajo z ravnanjem, ki na prireditvi ni
dovoljeno.

23. člen
Napovedovanje programa na prireditvi mora biti v slovenskem jeziku.

24. člen
Organizator zagotovi, da bodo občani preko javnih glasil seznanjeni o ukrepih organizatorja za
vzdrževanje reda in miru ter varnosti prometa na prireditvi.
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II. UKREPI ORGANIZATORJA NA DAN PRIREDITVE
25. člen
Na vsako prodajno mesto za prodajo vstopnic odrediti po enega redarja z nalogo, da skrbi za red pri
prodaji vstopnic in preprečuje morebitno nasilno jemanje vstopnic.
S prodajo vstopnic pričeti najmanj 2 uri pred začetkom prireditve.

26. člen
Najmanj 2 uri pred začetkom prireditve razporediti na vhode biljeterje.
Biljeterji na vhodih morajo preprečevati vnos predmetov, ki bi lahko služili za napad, orožja in
pirotehničnih sredstev, ter preprečevati vstopanje pijanim osebam na prireditveni prostor.
Osebe, pri katerih dobijo zgodaj navedene predmete, izročijo policistom.

27. člen
Pred odprtjem vhodov razporedi organizator redarje predvsem na naslednja mesta:
– dele tribun, kjer so gostujoči in domači navijači, tako, da navijače fizično ločijo od ostalih
gledalcev,
– na mesta, od koder bodo lahko preprečevali prehajanje gledalcev iz enega dela tribun na
drugi del, hkrati pa usmerjali gledalce na tiste dele tribun, za katere imajo vstopnice,
– na mesta, kjer bodo lahko preprečevali morebitne poskuse vdora gledalcev na igrišče, oz.
oder,
– na mesta, kjer bodo imeli nadzor nad dogajanji v sanitarijah,
– na mesta, kjer je gledalcem prepovedan vstop in zadrževanje,
– na mesta, kjer bodo lahko uspešno preprečevali dostop gledalcev do naprav za uspešno
izvedbo prireditve (semaforji, električna napeljava, svetlobni stolpi, ozvočenje, RTV naprave
itd.),
– na mesta, kjer bodo preprečevali novinarjem, funkcionarjem in drugim osebam, ki imajo
posebne oznake, gibanje izven območja, ki jim je s posamezno oznako dovoljeno.

28. člen
Organizator stalno skrbi, da bodo redarji vestno izvajali naloge, predvsem pa da bodo ob pojavih
posameznih ekscesov takoj reagirali tako, da bodo posameznika ali skupino odstranili iz prireditvenega
prostora na način, ki ne bo vznemirjal ostalih gledalcev.
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29. člen
Pred začetkom prireditve organizator razporedi gasilce na mesta, kjer bodo skupaj z redarji preprečevali
kajenje (zaprti prostori), prižiganje pirotehničnih ter drugih sredstev in s posebno opremo za
nevtraliziranje in uničenje odstranjevali že aktivirana sredstva.

30. člen
Odgovorna oseba organizatorja se mora zadrževati na takem mestu, kjer bo ob vsakem času dosegljiva
vodji policistov in na katerem bo lahko nemoteno opazovala dogajanje na prireditvi in odrejala takojšnjo
izvedbo nalog in ukrepanje redarjev.

III. NALOGE ORGANIZATORJA PO KONČANI PRIREDITVI
31. člen
Po končani športni prireditvi z redarji preprečevati, da bi med navijači gostujočega in domačega moštva
prišlo do fizičnega kontakta (domače navijače zadržati do odhoda gostujočih navijačev).

32. člen
Z redarji zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih iz prireditvenega prostora.

33. člen
Z redarji opraviti pregled prireditvenega prostora z namenom, da na prireditvenem prostoru ne ostane
nobena nepoklicana oseba in morebitno najdbo izgubljenih ali kako drugače puščenih predmetov.

Ljubljana, 15. 1. 1997

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