
 
 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 | Sklepi za organizacijo tekem pod okriljem NZS v primeru prisotnosti gledalcev 

1. DOVOLJENJE NIJZ 

Prisotnost gledalcev na tekmi je dovoljena, če je organizirana v skladu z omejitvami in zahtevami 
veljavnih predpisov in odlokov vlade RS, ter izključno v primeru pridobljenega pozitivnega mnenja 
NIJZ v zvezi z organizacijo tekme s prisotnostjo gledalcev. Klub je dolžan pred tekmo delegatu predložiti 
veljavno pozitivno mnenje NIJZ, skupaj z odločbo UE oziroma potrdilom pristojne policijske postaje o 
prijavi prireditve. 

2. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV 
Organizator mora imenovati osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov. Odgovorna 
oseba se mora pred začetkom tekme zglasiti pri delegatu. Delegat mora v zapisnik vpisati ime 
odgovorne osebe.  

Naloge odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov v povezavi s prisotnostjo gledalcev so: 
• poskrbeti, da so v vseh prostorih, kjer se zadržujejo prisotni, na vidnem mestu izobešeni 

plakati o osnovnih higienskih standardih; 
• poskrbeti, da se na vseh zahtevanih območjih zagotovi ustrezna varnostna razdalja; 
• poskrbeti, da so na vseh vhodih na stadion, na tribunah in v sanitarijah na voljo razkužila; 
• poskrbeti, da se dosledno izvaja razkuževanje rok ob vstopu na stadion ter ob prehodu med 

različnimi območji stadiona; 
• 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 

porabljenimi zaščitnimi maskami. 

Organizator tekme po potrebi zagotovi dodatno osebje za skrb za izvajanje higienskih standardov. 

3. INFORMIRANJE GLEDALCEV 

Organizator tekme je dolžan poskrbeti za informiranost vseh gledalcev v zvezi s protokolom obiska 
tekme ter osnovnimi higienskimi standardi. Priporočljivo je, da organizator tekme v zvezi z navedenim 
vnaprej obvesti gledalce preko običajnih medijev obveščanja (spletna stran, družbena omrežja ipd.), 
obvezno pa mora na vidno mesto na vse vhode na stadion izobesiti priložene NZS in NIJZ infografike.   

4. VARNOSTNA RAZDALJA IN ZAŠČITNA SREDSTVA 

Organizator tekme poskrbeti, da gledalci ves čas prisotnosti upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m, 
predvsem na naslednjih območjih: vhod na stadion, tribuna, sanitarije, izhod iz stadiona.  

4.1.  VHOD/IZHOD 
Medsebojno razdaljo na vhodih organizator tekme zagotovi z vzpostavitvijo »koridorjev«, npr. z 
uporabo talnih označb in/ali usmerjevalnih stebričkov s trakovi, ki določajo smer gibanja obiskovalcev. 
Če je možno, organizator loči vhodna in izhodna mesta. Uporaba zaščitne maske je obvezna na vhodu 
in izhodu. Organizator tekme na vseh vhodih in izhodih zagotovi dostopnost razkužila. 

Navedeno mora biti zagotovljeno tudi na točki za prodajo/prevzem vstopnic. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

NZS organizatorjem tekme toplo priporoča, da pred vstopom gledalcev na stadion gledalcem izmerijo 
temperaturo in jih vprašajo o morebitnih simptomih COVID-19. Gledalcem, ki kažejo simptome COVID-
19 ali izjavijo, da jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva oziroma so bili v zadnjih 14 dneh v 
stiku z okuženo osebo ali imajo ob meritvi povišano temperaturo (nad 37°C, merjeno na čelu), se vstop 
na stadion prepove. 

Organizator ima pravico in dolžnost, da osebam, ki kršijo osnovne higienske standarde, ne dovoli 
vstopa na stadion oziroma jih odstrani s stadiona. 

4.2.  TRIBUNA 
Organizator tekme mora zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo med sedeži oziroma gledalci na tribuni, 
in sicer najmanj 1,5 m. Organizator tekme mora po potrebi zagotoviti zadostno število redarjev, ki ves 
čas prisotnosti gledalcev na stadionu zagotavljajo ustrezno razdaljo.  

Gledalci morajo biti strogo ločeni od igralcev in strokovnih vodstev obeh ekip.  

Na tribuni se priporoča uporaba zaščitne maske, je pa le ta obvezna pri vhodu na stadion, ob izhodu 
iz stadiona, ob uporabi sanitarij in če na tribuni ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje. 

4.3.  ZAPRTI PROSTORI 

V sanitarijah in v zaprtih prostorih, ki so dostopni gledalcem, je obvezna uporaba zaščitne maske, 
organizator pa mora v teh prostorih zagotoviti razkužila. Organizator tekme mora v skladu s 
smernicami NIJZ zagotoviti ustrezno čiščenje in razkuževanje sanitarij in drugih prostorov. 

5. NADZOR 
Delegat pred pričetkom tekme preveri spoštovanje protokola, in sicer predvsem: 

• pozitivno mnenje NIJZ; 
• prisotnost odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov; 
• ustrezne označbe na vhodih in izhodih za zagotovitev varnostne razdalje; 
• nameščenost plakatov na vseh vhodih; 
• prisotnost razkužil na vseh vhodih/izhodih, v sanitarijah in drugih prostorih. 

 
Delegat je dolžan v poročilu o tekmi označiti spoštovanje zadevnega protokola oziroma navesti 
morebitne pomanjkljivosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja udeležencev. Delegat je dolžan v 
poročilo navesti: dovoljenje NIJZ, spoštovanje ukrepov (varnostna razdalja in maske, razkužilo, plakati) 
na vhodih, spoštovanje ukrepov (varnostne razdalje) na tribuni, uporaba maske v zaprtih prostorih 
(sanitarije) idr. 

6. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  

Neizpolnjevanje obveznosti, navedenih v tem dokumentu, se kaznuje v skladu z Disciplinskim 
pravilnikom NZS. 


