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NAVODILA ZA ORGANIZACIJO TEKEM  V  LIGAH MNZ PTUJ POD 
PRILAGOJENIMI POGOJI ZA  TL 2020/21 

 
 

1. UVOD 
Za izvedbo prvenstvenih in pokalnih tekem v ligah MNZ Ptuj za TL 2020/2021, so zaradi nastale 
zdravstvene situacije s pojavom novega virusa COVID-19 v nadaljevanju podana dodatna navodila  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.  
Za izvajanje nogometnih treningov veljajo navodila in priporočila NZS/NIJZ: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf  
 

2. OMEJITEV VSTOPA NA STADION 
Pravico do vstopa na stadion imajo, poleg igralcev, strokovnega vodstva ter delegacije obeh ekip in 
uradnih oseb (sodniki, kontrolor, delegat), samo osebe, ki neposredno sodelujejo pri organizaciji 
tekme.   
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 maske, 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. 
• Pred vstopom na stadion je za ekipe, uradne osebe, klubsko osebje, … obvezno razkuževanje rok  
• poskrbeti, da je vsem prisotnim na voljo razkužilo za roke 
 
Klub mora 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 
 

3. 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. 
• 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. 
 

4. 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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5. GLEDALCI 
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. 
• Klub organizator mora poskrbeti, da gledalci ves čas prisotnosti upoštevajo varnostno razdaljo 
1,5m: vhod na stadion, tribuna. 
 
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  
 

6. PROTOKOL  ZA URADNE OSEBE 
• Uporaba zaščitne maske je za vse prisotne obvezna v zaprtih prostorih v primeru ko ni mogoče 
zagotavljati ustrezne razdalje 1,5m. Vsi udeleženci si pred prihodom na stadion zagotovijo svojo 
zaščitno masko 
• Upoštevanje varnostne razdalje 1,5 m 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. 
 

7. PRIHOD EKIP NA STADION 
• Organizator mora poskrbeti, da ekipi na stadion ter v uradne prostore vstopata in izstopata 
ločeno. 
 

8. PROTOKOL PRED TEKMO 
• Upoštevanje varnostne razdalje ob prihodu na igrišče  
• Ekipi in sodniki se ne  pred in po koncu tekme ne rokujejo, prav tako se ne rokujeta kapetana po metu 
kovanca. 
 

9. 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. 
 

10.  ZAKLJUČEK 
Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna izpeljava tekmovanja v ligah MNZ Ptuj  v novih 
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 ustreznih  državnih 
organov in predvsem zagotovili varno in zdravo okolje za vse sodelujoče. 
 
 

                                                                                       Vodja tekmovanja:  Janko TURK, l.r.                                                                                                                                               
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