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NAVODILA ZA ORGANIZACIJO TEKEM  V  LIGAH MNZ PTUJ POD 
PRILAGOJENIMI POGOJI ZA  TL 2021/22 

 
 

1. UVOD 
Za izvedbo prvenstvenih in pokalnih tekem v ligah MNZ Ptuj za TL 2021/2022, so zaradi še vedno 
trajajoče  zdravstvene situacije s pojavom  virusa COVID-19 v nadaljevanju podana dodatna navodila  z 
namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve, ki so navedene v 
tem dokumentu.  
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila 
začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Trenutno 
veljavne omejitve so objavljene na naslednji povezavi, kjer se nahajajo tudi vsi relevantni 
dokumenti: 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije 
 

2. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV 
Organizator mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov. 
Naloge odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov na stadionu so: 

• preveriti izpolnjevanje PCT pogojev nastopajočih ter organizacijskega osebja ob 
vstopu na stadion; 

• poskrbeti, da so v vseh vhodih, prostorih in na tribunah, na vidnem mestu izobešeni 
plakati o preprečevanju širjenja virusa COVID-19 in pogojih za vstop (PCT); 

• poskrbeti, da je vsem prisotnim na vseh vhodih in ključnih točkah na voljo razkužilo 
za roke; 

• poskrbeti, da so že razkuženi prostori ustrezno označeni. 
 
3. GARDEROBE IN OSTALI ZAPRTI PROSTORI 

• Vsi zaprti prostori naj se prezračujejo v čim večji možni meri. 
• 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 
• Pripomočke za vadbo oz. ogrevanje je pred in po uporabi potrebno temeljito razkužiti. 
 

4. PROTOKOL  ZA URADNE OSEBE 

• Ekipi na igrišče odideta ločeno in sicer najprej domača ekipa, za njo gostujoča. 

•  Ekipi in sodniki se ne rokujejo, prav tako se ne rokujeta kapetana po metu kovanca. 
 

5.  ZAKLJUČEK 
Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna izpeljava tekmovanja v ligah MNZ Ptuj v danih 
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 zagotovili vse zahteve relevantnih državnih 
organov in predvsem zagotovili varno in zdravo okolje za vse sodelujoče. 

 
                                                                                       Vodja tekmovanja:  Janko TURK, l.r.                                                                                                                                               
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