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PREDGOVOR 
 
Spoštovani, 

 

košarka in šport v celoti se v obdobju novih okoliščin srečujeta s številnimi izzivi. Ti se med 

drugim nanašajo tako na organizacijski, finančni, športni kot tudi zdravstveni vidik delovanja 

klubov. 

 

Zavedati se moramo, da športne prireditve v prihodnjem obdobju ne bodo mogle biti 

organizirane na način, kot smo ga bili vajeni pred izbruhom novega koronavirusa. Zato je 

Košarkarska zveza Slovenije pripravila protokol izvedbe in organizacije tekem pod svojim 

okriljem. 

 

Dokument, ki je pred vami, predstavlja pomembno izhodišče za organizacijo tekem vseh 

starostnih kategorij: od najmlajših pa do članov. Seveda je potrebno pri organizaciji tekem 

upoštevati tudi določila ostalih pravilnikov Košarkarske zveze Slovenije, hkrati pa tudi vsa 

splošna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

Menimo, da bo preventivno ravnanje, ki ga klubi sicer že izvajate znotraj svojih aktivnosti - 

tako na treningih kot tudi na tekmah, v skladu s tem protokolom, omogočilo lažjo operativno 

izvedbo vseh procesov, ki so s tem povezani.  

 

Ob upoštevanju vseh priporočil in sledenju zapisanim protokolom bomo dober zgled vsem, 

hkrati pa si bomo s tem ustvarili tudi zaupanje do tistih, ki nam izvajanje naših dejavnosti 

omogočajo: navijači, sponzorji, lastniki športnih objektov in drugi. 

 

Klube, igralce, uradne osebe in ostale, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi tekem 

naprošamo, da se ravnajo po navodilih in na ta način prispevajo k uspešni izvedbi tekmovanj 

ter skrbi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.  

 

Za morebitna dodatna vprašanja ali informacije vam je v okviru strokovne službe KZS na 

voljo tekmovalna komisija. 

 

S spoštovanjem, 

 

Košarkarska zveza Slovenije 

Radoslav Nesterović 

Generalni sekretar  

  



 

1. SPLOŠNA NAVODILA 
 
 

Ta navodila veljajo za vsa tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije:  

tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah in članska tekmovanja. 

 

Ta navodila veljajo za vse vrste tekem: prvenstvene in pokalne tekme, pripravljalne, prijateljske, 

tekme zaprtega in odprtega tipa, turnirje, ter vse ostale vrste tekem, ki se igrajo na področju 

Republike Slovenije in na katerih sodelujejo klubi, člani Košarkarske zveze Slovenije. 

 

Ta navodila so pripravljena z namenom:  

- čim bolj zaščititi zdravje in varnost igralcev, trenerjev, sodnikov in njihovih družinskih 

članov 

- čim bolj zaščititi zdravje in varnost klubskih delavcev, tehničnega osebja v dvorani, 

predstavnikov medijev in drugih uradnih oseb na tekmi 

- zmanjšati tveganje širjenja virusa z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem tega 

protokola in ostalih navodil in priporočil, katere podajajo uradne ustanove na področju 

zdravstva v Republiki Sloveniji 

  

- Organizator dogodka je dolžan o protokolih, določenih s tem dokumentom, obvestiti 

gledalce, ki se bodo udeležili tekme / dogodka. 

- Število oseb, ki so potrebne za organizacijo in izvedbo tekme, se zniža na najmanjše možno. 

- Vsi prisotni v dvorani morajo ves čas upoštevati osnovne higienske standarde v skladu z 

režimom COVID-19 (nošenje maske razen tistih oseb, ki so izvzete s tem protokolom, redno 

razkuževanje rok, higiena kašlja in varnostna razdalja). 

- Uporaba zaščitne maske je obvezna za osebe, starejše od 12 let, razen za osebe na igrišču 

izvzete s tem protokolom, igralce na klopi ter glavnega trenerja ekipe. Navodila za pravilno 

namestitev zaščitne maske so na voljo na tej povezavi. 

- Pri izvajanju medijskih aktivnosti novinarjev z ekipami je uporaba zaščitne maske za 

novinarje in ostale obvezna (izjema so ekipe). 

- Vsi udeleženci si pred prihodom v dvorano zagotovijo svojo zaščitno masko, ki jo uporabljajo 

v opredeljenih okoliščinah.  

- Organizator ima pravico, da osebo, ki krši osnovne higienske standarde pospremi iz dvorane 

ter ji ne dovoli ponovnega vstopa na isti tekmi. 

  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf


 

1.1. SPLOŠNA HIGIENSKA PRIPOROČILA 
 

- Umivanje rok z milom in razkuževanje rok z ustreznim razkužilom 
- Vzdrževanje higiene rok (pristriženi nohti) 
- Upoštevajte higieno kašlja  
- Izogibajte se dotikanju oči, ust in nosu  
- Denarnice in mobilne telefone hranite pospravljene 
- Upoštevajte varnostno razdaljo vsaj 1,5m 
- Pravilno si namestite in v zaprtih prostorih vedno nosite masko (razen izjem, 

določenih s tem protokolom) 
- Prezračujte prostore in puščajte vrata posameznih prostorov odprta v kolikor je to 

možno 
 

1.2. DNEVNO SPREMLJANJE LASTNEGA ZDRAVJA 
 
Vsem uradnim osebam in udeležencem tekem se priporoča, da: 

-  si dnevno merijo telesno temperaturo,  
- spremljajo morebiten pojav simptomov okužbe, ki so povezani s COVID-19,  
- spremljajo zdravstveno stanje svojih najbližjih kontaktov doma in na delovnem 

mestu. 
 

2. PRIJAVA PRIREDITVE 
 
Klub mora prijaviti prireditev v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih. 

 

V skladu z odlokom Vlade o začasni splošni omejitvi zbiranja mora organizator javno prireditev 

prijaviti na pristojni policijski postaji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, 

če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane 

dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ.  

 

Elektronsko vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ pridobite na tej povezavi, pojasnilo Odloka 

o začasni splošni omejitvi zbiranja pa je na voljo na tej povezavi.   

 

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. 

 

V kolikor se klub odloči, da ne bo dovolil vstopa v dvorano osebam, ki nimajo možnosti sedeti na 

klopi za rezervne igralce, oziroma so kako drugače uradne osebe, mora o tem obvestiti gostujočo 

ekipo in vodstvo tekmovanja. V tem primeru tehnični komisar oziroma prvi sodnik ne bosta dovolila, 

da bi bili na tribunah prisotni gledalci. 

  

https://nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz
https://www.gov.si/novice/2020-07-01-pojasnilo-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/


 

3. ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE HIGIENSKIH STANDARDOV - 
VODJA COVID-19 PROTOKOLA 

 
Vsak klub mora določiti osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov – vodja COVID-19 

protokola. Ta oseba je lahko uradni predstavnik ekipe ali pa druga oseba.  

Klubi bodo pozvani k posredovanju kontaktov odgovorne osebe (ali več oseb), seznam vseh pa bo 

objavljen in dostopen vsem klubom. 
 

 

Vodja COVID-19 protokola mora: 

- poskrbeti, da so v vseh prostorih in tudi na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni, na vidnem 

mestu izobešeni plakati o širjenju virusa COVID-19, ki so na voljo na tej povezavi.  

- poskrbeti, da je na voljo razkužilo za roke, ki mora biti na voljo: 

o pri vhodu za uradne osebe, 
o pri vseh vhodih za gledalce, 
o v garderobah ekip in uradnih oseb, 
o pri zapisnikarski mizi, 
o v vseh ostalih zaprtih prostorih, ki se uporabljajo med tekmo, 
o v sanitarijah, 
o ob klopeh za rezervne igralce, 
o v obliki manjših pakiranj za vsakega brisalca parketa, 
o na območju za TV produkcijo. 

- poskrbeti mora, da ima osebje, zadolženo za čiščenje, na razpolago dovolj razkužila za 

površine 

- že razkuženi prostori morajo biti ustrezno označeni (na vrata se izobesi ustrezen napis) 

- poskrbeti, da se izvaja razkuževanje površin v garderobah pred prihodom ekip in sodnikov 

ter med tekmo, ko sta ekipi in sodnik na igrišču 

- poskrbeti, da se izvaja razkuževanje žog pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme, med 

polčasom in po končani tekmi 

- poskrbeti, da je na voljo dovolj brezkontaktnih termometrov za merjenje temperature 

udeležencev 

- poskrbeti, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke za primerno ravnanje z 

uporabljenimi zaščitnimi maskami 
 

Vodja COVID-19 protokola je odgovorna za zbiranje podatkov po pravilih elektive o obeh ekipah na 

večer pred tekmo in podatke o vseh udeležencih ob prihodu v dvorano. Elektiva zajema podatke o 

povišani telesni temperaturi (merjeno na čelu), simptome respiratornega infekta (kašelj, bolečine v 

grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah) ali bolečine v trebuhu in drisko ter o morebitnem 

kontaktu s COVID-19 okuženim/potencialno okuženim bolnikom (oboleli svojci, člani skupnega 

gospodinjstva).  
 

Proces elektive pomeni, da, če v kolikor ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali 

člani skupnega gospodinjstva, se udeležencu priporoča, da ostane doma ter se mu prepove vstop v 

dvorano. Udeleženca se napoti k osebnemu zdravniku in v kolikor gre za uradno osebo nemudoma 

obvesti vodstvo tekmovanja. 

Celotna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in 

dogodke so na voljo na tej povezavi.  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf


 

3.1. PROTOKOL IZVAJANJA ZBIRANJA HIGIENSKIH PODATKOV 
 
Protokoli zbiranja higienskih podatkov veljajo za vse ekipe v vseh starostnih kategorijah in na vseh 

nivojih tekmovanj za vse vrste tekem. 

 

3.1.1. PROTOKOL ZBIRANJA HIGIENSKIH PODATKOV DAN PRED TEKMO PO PRAVILIH 
ELEKTIVE 

 
V kolikor ekipa gostuje: vodja COVID-19 protokola dan pred tekmo, najkasneje do 22. ure, posreduje 

seznam vseh uradnih oseb (OBRAZEC 2 – SEZNAM VSEH URADNIH OSEB NA TEKMI – GOSTUJOČA 

EKIPA), ki bodo prispele na tekmo.  

 

Seznam posreduje po elektronski pošti na naslov vodje COVID-19 protokola domače ekipe – kluba 

organizatorja tekme in na elektronski naslov tekmovanja@kzs.si.  

Zaradi preglednosti elektronskih sporočil pošiljatelj oblikuje elektronsko pošto tako, da v zadevo 

elektronske pošte vpiše: EKIPA 1 : EKIPA 2, rang tekmovanja, datum tekme (na primer: ELEKTRA : 

CELJE, 1. SKL FANTJE U15, 15. 10. 2020).  
 

Podatke je potrebno pošiljati za vse uradne tekme.  
 

Vodji COVID-19 protokola obeh ekip dan pred tekmo preverita pri zdravniški službi ekipe oz. pri 

trenerju ekipe, v kolikor ekipa nima zdravniške službe, ali so bili pri kateremkoli članu ekipe zaznani 

simptomi na sum z okužbo z novim koronavirusom. 

 

Vodji COVID-19 protokola morata preveriti pri ostalih uradnih osebah in spremljevalcih, ki niso 

neposredno člani ekip (za neposredne člane ekip štejejo igralci, trenerji, uradni predstavnik, 

fizioterapevt/i, zdravnik) ali so pri njih zaznani simptomi na sum z okužbo z novim koronavirusom. Po 

prejemu vseh informacij pripravita seznam in ga posredujeta v skladu z zgoraj navedenim 

protokolom. 

 

3.1.2. PROTOKOL ZBIRANJA HIGIENSKIH PODATKOV NA DAN TEKME PO PRAVILIH 
ELEKTIVE 

 
Vodja COVID-19 protokola na dan tekme zbere sezname uradnih oseb, te osebe in ekipe pričaka pri 

službenem vhodu in izmeri ter zapiše telesno temperaturo (brezstično merjenje na čelu).  

 

Vsak udeleženec vodji COVID-19 protokola preda izjavo (OBRAZEC 4A – IZJAVA  POLNOLETNIH 

URADNIH OSEB NA TEKMI ali OBRAZEC 4B – IZJAVA STARŠEV MLADOLETNE URADNE OSEBE NA 

TEKMI – odvisno od starosti). 

 
Klubom, organizatorjem tekem, ni potrebno zbirati higienskih podatkov gledalcev tekme. 

Če ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva, se 

udeležencu prepove vstop v dvorano, udeleženca se napoti k osebnemu zdravniku in v kolikor gre 

za uradno osebo nemudoma obvesti vodstvo tekmovanja. 

 

mailto:tekmovanja@kzs.si


 

3.1.3. PROTOKOL HRANJENJA PODATKOV 
 
Po končani tekmi vodja COVID-19 protkola v klubski arhiv organizatorja tekme preda vso 

dokumentacijo, ki jo je zbral. Dokumentacija se hrani za vsako tekmo posebej z navedbo: datuma in 

ure tekme ter navedbo domače in gostujoče ekipe. Podatki se hranijo 30 dni po odigrani tekmi 

potem pa se uničijo in zavržejo. 

 

3.1.4. PROTOKOL ZBIRANJA HIGIENSKIH PODATKOV NA TRENINGIH 
 
Klub določi osebo, ki bo zbirala higienske podatke na treningih (to je lahko trener ekipe ali vodja 

COVID-19 protokola). Oseba za vsak trening vodi seznam prisotnih oseb ter podatke o izmerjeni 

telesni temperaturi pred začetkom treninga. Temperatura se meri na čelu, brezstično.   

 

Podatki se hranijo 30 dni po vsakem treningu potem pa se uničijo in zavržejo. 

 

Celotna priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju 

športne vadbe so na voljo na tej povezavi. 

 

3.1.5. PRAVNA PODLAGA ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV  
 

V skladu z 2. členom odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 

Sloveniji lahko sklicatelj organizira zbiranje več kot 10 ljudi le, če vodi seznam prisotnih ljudi. 

 

NIJZ lahko za potrebe spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolezni COVID-19 ter izvajanja 

posebnih ukrepov iz 10. člena Zakona o nalezljivih boleznih v zvezi s 3. in 4. členom Zakona o zbirkah 

podatkov s področja zdravstvenega varstva od udeležencev zbiranja pridobi ime in priimek ter naslov 

stalnega prebivališča (tretji odstavek 2. člena Odloka). Te osebne podatke pa na zahtevo NIJZ v obliki 

seznama posreduje sklicatelj, ki organizira zbiranja (četrti odstavek 2. člena Odloka). Če NIJZ v enem 

mesecu od dneva izvedbe zbiranja ne pošlje zahteve, sklicatelj seznam uniči (četrti odstavek 2. člena 

Odloka). 

 

  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf


 

3.2. SEZNANJANJE S PROTKOLOM ZNOTRAJ KLUBA 
 

Vodja COVID-19 protokola naj v sodelovanju s klubsko zdravniško službo/s klubskim zdravnikom (v 

kolikor deluje znotraj kluba) organizira sestanek (priporoča se sestanek na daljavo) na katerem naj 

vse udeležene pri izvedbi in organizaciji tekem seznani: 

- s higienskimi protokoli, 

- s simptomi bolezni COVID-19, 

- s protokolom vstopa v dvorano za uradne osebe in gledalce, 

- s protokolom merjenja telesne temperature in povišane telesne temperature (nad 37,5 °C), 

- z načelom ohranjanja varnostne razdalje najmanj 1,5m, 

- z ustreznim načinom umivanja rok, 

- z ustrezno osebno higieno za preprečevanje širjenja bolezni, 

- z nošenjem mask s primeri dobre prakse in z opozorili glede napačnega načina nošenja mask, 

- z načinom dnevnega spremljanja lastnega zdravja. 

 

Klubu se priporoča, da z zgoraj navedenimi priporočili in protokoli seznani tudi vse ostale klubske 

delavce, igralce in člane ekip. 



 

4. ŠTEVILO PRISOTNIH OSEB V DVORANI 
 
Število prisotnih oseb v dvorani je omejeno. Vstop v dvorano imajo: 

- igralci 

- strokovno vodstvo ekipe 

- delegacija domače in gostujoče ekipe 

- vodja COVID-19 protokola 

- uradne osebe tekme (delegirani sodniki, tehnični komisar, spremljevalec sojenja) 

- pomožni sodniki 

- statistiki 

- uradni napovedovalec, DJ 

- brisalci parketa 

- reševalci 

- gasilci in policija 

- predstavniki Košarkarske zveze Slovenije 

- novinarji in fotografi 

- predstavnika za odnose z javnostmi, v kolikor ju klub ima 

- osebe, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu tekme 

- klubsko osebje domačega kluba – organizatorja, ki skrbijo za organizacijo tekme 

- predstavniki/upravitelji dvorane 

- LED operaterji 

- dva predstavnika SLOADO 

- catering osebje 

- spremljevalci ekipe 

 

Varnostna služba / reditelji so dolžni nadzirati vstopna mesta v dvorano. 

 

Vse prisotne uradne osebe morajo predložiti podpisan obrazec za izvajanje higienskih standardov  

(OBRAZEC 4A – IZJAVA  POLNOLETNIH URADNIH OSEB NA TEKMI ali OBRAZEC 4B – IZJAVA STARŠEV 

MLADOLETNE URADNE OSEBE NA TEKMI –glede na starost). 

  



 

4.1. OBMOČJA ZADRŽEVANJA 
 
Področje dvorane se zaradi opredelitve največjega dovoljenega števila prisotnih oseb razdeli na dve 

območji: 

 

OBMOČJE 1: območje igrišča in uradnih prostorov (garderob za ekipe, uradne osebe) 

OBMOČJE 2: območje tribun za gledalce in območje za medije 

OBMOČJE 3: območje izven dvorane – okolica dvorane 

 

4.1.1. NAJVEČJE DOVOLJENO ŠTEVILO PRISOTNIH OSEB PO OBMOČJIH IN PO ČASOVNICI 
NA DAN TEKME 

 
OBMOČJE 1: območje igrišča in uradnih prostorov (garderob za ekipe, uradne osebe) 
 

OBMOČJE 1 Priprava 
dvorane 
(več kot 

1,5 ure do 
tekme) 

Priprava 
dvorane 
(0 – 1,5 
ure do 
tekme) 

Čas 
tekme 

Konec tekme in 
aktivnosti po 

tekmi 

Nošenje mask in 
upoštevanje 

varnostne razdalje 
na območju 1 

Igralci posamezne 
ekipe 

0 12 12 12 NE 

Igralci, ki niso v 
ekipi 

0 0 0 0 / 

Strokovno vodstvo 
posamezne ekipe 

0 8 8 2 (trener in 
uradni 

predstavnik) 

VSI razen glavni 
trener 

Delegaciji obeh 
ekip 

0 0 0 0 DA 

Sodniki 0 2 – 3  
(odv. od 

ranga 
tekme) 

3 3 samo v skupnih 
prostorih do 

prihoda na igrišče 

Tehnični komisar 0 1 1 1 DA 

Spremljevalec 
sojenja 

0 0 0 0 / 

Pomožni sodniki 0 2 – 4 
(odv. od 

ranga 
tekme) 

2 – 4  1 
(ostali pomožni 

sodniki zapustijo 
območje) 

DA 

Statistiki 0 2 – 3  2 – 3  1  
(ostali statistiki 

zapustijo 
območje) 

DA 

Uradni napov., DJ 0 1 – 2 1 – 2 0 DA,  
razen ur. napov. v 

času tekme 

Brisalci parketa 0 2 – 4 2 – 4  0 DA 



 

(odv. od 
ranga 

tekme) 

Varnostniki / 
reditelji* 

1 2 2 1 DA 

Reševalci* 0 2 2 0 DA 

Gasilci* 0 1 1 0 DA 

Policija* 0 0 0 0 / 

Predstavniki KZS** 0 do 5 do 5 do 5 DA 

Novinarji 0 0 0 0 / 

Fotografi 0 0 6 0 DA 

Predstavnika za 
odnose z 
javnostmi** 

0 0 0 2 DA 

Osebe, ki 
sodelujejo pri TV / 
spletnem prenosu 

8 – 10 
 

8 – 10  8 – 10  8 – 10  DA 

(število oseb, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu se lahko spremeni glede na produkcijo) 

Klubsko osebje 
domačega kluba** 

5 5 5 5 DA 

Osebe za izvajanje 
higienskih 
standardov** 

1 1 1 1 DA 

Predstavniki / 
upravitelji 
dvorane** 

2 2 2 2 DA 

LED operaterji 2 0 0 2 DA 

Predstavnika 
SLOADO** 

0 2 0 2 DA 

Catering osebje 0 0 0 0 / 

Prostovoljci 0 0 0 0 / 

Spremljevalci 
ekipe 

0 0 0 0 / 

 
*Opomba: dejansko število prisotnih reševalcev, gasilcev, varnostnikov/rediteljev ter ostalih oseb, 

opredeljenih v prijavi prireditve in načrtu varovanja mora ustrezati dokumentaciji, podani v sklopu 

prijave prireditve pristojnemu državnemu organu. 

 

**Dovoljeno prehajanje med območji. 

 

Ob igrišču, kjer se nahajata klopi za igralce in mesta za uradne osebe tekme (pomožni sodniki, 

statistiki, tehnični komisar, uradni napovedovalec, DJ) se lahko nahajajo še:  

- reševalci 

- kamerman in asistent režije 

- varnostnik 

 
  



 

OBMOČJE 2: območje tribun za gledalce in območje za medije 
 

OBMOČJE 2 Priprava 
dvorane 
(več kot 

1,5 ure do 
tekme) 

Priprava 
dvorane 
(0 – 1,5 
ure do 
tekme) 

Čas 
tekme 

Konec tekme 
in aktivnosti 

po tekmi 

Nošenje mask in 
upoštevanje 

varnostne razdalje 
na območju 2 

Igralci posamezne 
ekipe 

0 0 0 0 / 

Strokovno vodstvo 
posamezne ekipe 

0 0 0 0 / 

Igralci, ki niso v 
ekipi 

0 10 10 0 DA 

Delegaciji obeh 
ekip 

0 10 10 0 DA 

Sodniki 0 0 0 0 / 

Tehnični komisar 0 0 0 0 / 

Spremljevalec 
sojenja 

0 1 1 0 DA 

Pomožni sodniki 0 0 0 0 / 

Statistiki 0 0 0 0 / 

Uradni napov., DJ 0 0 0 0 / 

Brisalci parketa 0 0 0 0 / 

Varnostniki / 
reditelji* 

1 2 2 1 DA 

Reševalci* 0 0 0 0 / 

Gasilci* 0 0 0 0 / 

Policija* 0 0 0 0 / 

Predstavniki KZS** 0 do 10 do 10 do 10 DA 

Novinarji 0 20 20 20 DA 

Fotografi 0 0 0 0 / 

Predstavnika za 
odnose z 
javnostmi** 

0 0 2 0 DA 

Osebe, ki 
sodelujejo pri TV / 
spletnem prenosu 

8 – 10 8 – 10 8 – 10 8 - 10 DA 

(število oseb, ki sodelujejo pri TV/spletnem prenosu se lahko spremeni glede na produkcijo) 

Klubsko osebje 
domačega kluba** 

5 5 5 5 DA 

Osebe za izvajanje 
higienskih 
standardov** 

1 1 1 1 DA 

Predstavniki / 
upravitelji 
dvorane** 

2 2 2 2 DA 

LED operaterji 0 0 0 0 / 

Predstavnika 
SLOADO** 

0 0 2 0 DA 



 

Catering osebje* 0 3 3 3 / 

Prostovoljci 0 0 0 0 / 

Spremljevalci 
ekipe 

0 do 12 do 12 0 / 

 

*Opomba: dejansko število prisotnih reševalcev, gasilcev, varnostnikov/rediteljev ter ostalih oseb, 

opredeljenih v prijavi prireditve in načrtu varovanja mora ustrezati dokumentaciji, podani v sklopu 

prijave prireditve pristojnemu državnemu organu. 

 

**Dovoljeno prehajanje med območji. 

 
OBMOČJE 3: območje izven dvorane – okolica dvorane 

 
Organizatorju tekme se priporoča, da gledalce preko svojih medijev poziva k ohranjanju razdalje 

najmanj 1,5m tudi na območju izven dvorane – v okolici dvorane. 

 

Organizatorju tekme se priporoča, da v času trajanja pandemije na območju izven dvorane ne 

organizira nobenih aktivnosti, ki bi imele za posledico zbiranje oseb iz različnih gospodinjstev. 

 

Organizatorju tekme se priporoča, da v območju izven dvorane namesti ustrezno število razkužil in 

označi mesta za vhod/izhod iz dvorane ter s talnimi označbami pri vhodu označi razdaljo najmanj 

1,5m , ki jo naj gledalci spoštujejo ob prihodu na tekmo. 

 

4.2. ŠTEVILO PRISOTNIH OSEB V DVORANI GLEDE NA DOLOČILA TEKMOVALNIH 
PROPOZICIJ 

 

 sodniki tehn. komisar pomožni sodniki statistiki brisalci parketa ur. napov., DJ 

1. SKL 3 1 4 2 4 2 

1. Ž SKL 2 0 3 2 2 2 

2. SKL 2 1 3 2 2 2 

3. SKL 2 1 3 0 1 0 

4. SKL 2 1 3 0 1 0 

MU19 
1. SKL 

2/3 1 (instruktor) 3 0 2 0 

MU19 
2. SKL 

2 0 3 0 1 0 

ŽU19 2 0 3 0 1 0 

MU17 
ŽU17 

2 0 3 0 1 0 

MU15 
ŽU15 

2 0 3 0 1 0 
 

MU13 
ŽU13 

2 0 3 0 1 0 

  



 

5. PROTOKOL VSTOPA V DVORANO 
 

Ob vstopu v dvorano mora biti vsem uradnim osebam izmerjena telesna temperatura 
(brezstično, na čelu). 

 
Smatra se, da ima oseba povišano telesno temperaturo, v kolikor izmerjena telesna 

temperatura (brezstično, na čelu) presega 37,5 °C. 
 
Organizator pred tekmo s pomočjo redarske in varnostne službe vsaki uradni osebi izmeri telesno 

temperaturo. Priporoča se, da organizator s pomočjo redarske in varnostne službe izmeri telesno 

temperaturo tudi gledalcem, vendar njihovih izmerjenih vrednosti ni potrebno vpisati v tabelo in 

hraniti 30 dni. 

 

V kolikor ima oseba povišano telesno temperaturo (merjeno na čelu), ali vidne simptome 

respiratornega infekta (kašelj, nahodni znaki) se taki osebi prepove vstop v dvorano. Udeleženca se 

napoti k osebnemu zdravniku in v kolikor gre za uradno osebo nemudoma obvesti vodstvo 

tekmovanja. 

 

Organizator mora podatke (tabelo) o izmerjenih vrednostih za uradne osebe hraniti 30 dni. 

 

Člani ekip (igralci, trenerji) naj osebne predmete, ki niso nujno potrebni, pustijo v garderobi. Pred 

vstopom na območje igrišča si morajo vsi člani ekipe razkužiti roke. 

 

Celotna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in 

dogodke je na voljo na tej povezavi. 

 

5.1. PROTOKOL VSTOPA V DVORANO ZA GLEDALCE 
 
Število gledalcev, ki so lahko prisotni na tekmi je odvisno od trenutno veljavnega Odloka o začasnih 

pogojih za opravljanje športnih dejavnosti ob upoštevanju števila prisotnih oseb potrebnih za 

izvedbo tekme, navedenih v poglavju Omejitev števila prisotnih oseb. 

 

Skupno število v dvorani ne sme presegati zakonsko določenega števila. Varnostna služba mora 

poskrbeti, da število dovoljenih oseb, ki je določeno v skladu z odloki in predpisi, organizatorji 

dogodka ne bodo presegli. 

 

Organizator z varnostno / redarsko službo pri vstopu v dvorano zagotovi, da se vzdržuje zadostna 

medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Priporoča se, da se medosebna razdalja označi s talnimi 

označbami. 

 

Priporočamo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo smer 

gibanja obiskovalcev tako, da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer. V kolikor 

organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo vhodi in izhodi ločeni. 

 

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf


 

Največje število obiskovalcev v prostoru naj bo prilagojeno velikosti prostora z upoštevanjem 

zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. 

 

Priporoča se, da klub organizator z varnostno / redarsko službo ob vhodu vsakemu gledalcu izmeri 

telesno temperaturo (brezstično, na čelu).  

 

Klub organizator mora poskrbeti, da je gledalcem na voljo dovolj razkužil: pri vhodu v dvorano in v 

sanitarijah. 

 

Gledalci, osebe starejše od 12 let, morajo ves čas uporabljati zaščitno masko. 

 

Sedišča v dvorani morajo biti oštevilčena. V kolikor so v dvorani klopi namesto stolov mora 

organizator ustrezno označiti sedišča s številkami in onemogočiti, da bi gledalci sedeli na razdalji 

manjši od 1,5m. Gledalci lahko sedijo skupaj v kolikor gre za dokazljivo člane istega gospodinjstva.  

 

V kolikor so v dvorani oštevilčena sedišča mora organizator ustrezno označiti sedišča/stole tako, da 

gledalcem onemogoči, da bi sedeli na medsebojni razdalji manjši od 1,5m. 

Klubom, organizatorjem tekem, ni potrebno zbirati higienskih podatkov gledalcev tekme. 

 

Celotna priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 na športnih 

tribunah so na voljo na tej povezavi. 

 

5.2. PROTOKOL VSTOPA V DVORANO ZA EKIPE IN SODNIKE 
 
Organizator mora poskrbeti, da ekipe v dvorano vstopajo in izstopajo ločeno. Tudi domača ekipa 

mora na tekmo priti skupaj in v skupini vstopi v dvorano. 

 

Organizator pred tekmo s pomočjo redarske in varnostne službe vsakemu članu ekipe izmeri telesno 

temperaturo v skladu s tem protokolom.  

 

Ekipe in uradne osebe, starejše od 12 let, v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno opremo – maske.  

 

Gostujoča ekipa in sodniki pol ure pred predvidenim prihodom v dvorano pokličejo odgovorno osebo 

za izvajanje higienskih standardov in najavijo čas svojega predvidenega prihoda. Odgovorno osebo 

pokliče uradni predstavnik gostujoče ekipe ali oseba, odgovorna za izvajanje higienskih standardov, 

ter tehnični komisar oz. prvi sodnik na tekmah, kjer ni prisotnega tehničnega komisarja. 

 

Ekipa se pred odhodom na igrišče ne zadržuje v skupnih prostorih (na hodnikih), temveč posamezniki 

individualno odhajajo na in iz igrišča. 

 

5.2.1. PROTOKOL PRED TEKMO 
 
Sodniki/sodnika pridejo na igrišče 20 minut pred začetkom tekme. Od garderobe do vstopa na igrišče 

nosijo maske. Sodniki pridejo do zapisnikarske mize, kjer se ob upoštevanju razdalje 1,5m pozdravijo 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sportne_tribune.pdf


 

z ostalimi akterji tekme (pomožni sodniki, statistiki, trenerja obeh ekip), vendar se z nikomer ne 

rokujejo. Odsvetuje se kakršno koli rokovanje. Odložijo opremo in zaščitne maske na za to primerno 

mesto (na primer v svojo jakno) ob ali za zapisnikarsko mizo. Pri tem jim ostale osebe ne pomagajo. 

Nato odidejo na rob igrišča na nasprotni strani od zapisnikarske mize. Vso nenujno opremo in 

predmete naj pustijo v garderobi. 

 
Ob pozivu sodnika, 6 minut pred začetkom tekme (v kolikor je na tekmi predstavitev igralcev) igralci 

zapustijo igrišče in odidejo na klop ekipe. Po predstavitvi igralcev se igralci obeh ekip in spremljevalci 

na klopi ne rokujejo med sabo, prav tako se ne rokujejo z ostalimi uradni osebami na tekmi (sodniki, 

tehnični komisar, pomožni sodniki, idr.). Nato sledi zaključni del ogrevanja. 

 
Ne glede na prisotnost gledalcev v dvorani je obvezna predstavitev igralcev 6 minut pred tekmo na 

tekmah, kjer je to določeno s Tekmovalnimi propozicijami. 

 
V kolikor na tekmi ni predstavitve ekipi ob pozivu sodnika 1,5 minute pred tekmo odideta na klop, na 

igrišče pa se vrnejo igralci, ki bodo začeli tekmo. Igralci in spremljevalci na klopi obeh ekip se med 

sabo ne rokujejo, prav tako se ne rokujejo z ostalimi uradnimi osebami na tekmi (sodniki, tehnični 

komisar, pomožni sodniki). Dovoljeno je, da se pozdravijo z dotikom komolca. 

 
Zagotoviti je potrebno, da ekipi pred tekmo, ob polčasu in po koncu tekme ne prideta v stik med 

seboj (predvsem ob izhodu in vhodu, na hodnikih ter v tunelu v kolikor je postavljen v dvorani) ter da 

se ves čas razen med tekmo upošteva varnostna razdalja 1,5m. V kolikor obe ekipi uporabljata iste 

izhode in vhode ob istem času ima prednost gostujoča ekipa. 

 

5.2.2. PRIPOROČILA MED TEKMO 
 
V kolikor je mogoče se vzdržuje varnostna razdalja 1,5m do sodnikov in ostalih prisotnih ob in na 

igrišču. 

 

Vsak igralec naj uporablja svojo brisačo in svojo steklenico z osvežilno pijačo. 

 

Posamezniki na in ob igrišču naj se izogibajo: 

- pljuvanju in čiščenju nosu 

- brisanju žoge s katerimkoli delom oblačil ali brisače 

- lizanju rok 

- dotikanju ust 

- rokovanju (v kakršnikoli obliki – na primer »high five«) s komerkoli 

- deljenju pijače, hrane, brisač in oblačil z drugimi 

 

Sodniki naj tudi med tekmo v čim večji meri upoštevajo načelo varnostne razdalje najmanj 1,5m. 

 

  



 

5.3. PROTOKOL VSTOPA V DVORANO ZA OSTALE URADNE OSEBE IN 
SPREMLJEVALCE 

 
Pomožni sodniki ob prihodu pred dvorano pokličejo odgovorno osebo za izvajanje higienskih 

standardov. Organizator pred tekmo s pomočjo redarske in varnostne službe vsakemu od ostalih 

uradnih oseb izmeri telesno temperaturo v skladu s tem protokolom.  

 

Skupaj odidejo do zapisnikarske mize in se ne zadržujejo v drugih prostorih. Ves čas uporabljajo 

zaščitno opremo - maske. 

 

Oprema, ki jo uporabljajo pomožni sodniki mora biti ustrezno razkužena. 

 

Enak protokol velja tudi za ostale uradne osebe – tehničnega komisarja, statistike, uradnega 

napovedovalca, DJ-ja, ter druge. Enak protokol velja tudi za predstavnike akreditiranih medijev le da 

ti kontaktirajo predstavnika za odnose z javnostmi pri domači ekipi. 

 

Organizator mora pridobiti in 30 dni po tekmi hraniti poimenski seznam vseh uradnih oseb z 

njihovimi kontakti (ime, priimek, GSM številka). 

 

V kolikor klub za prevoz na tekme v mlajših starostnih kategorijah ne uporablja organiziranega 

prevoza na tekmo se osebe, ki igralce pripeljejo na tekmo smatrajo za spremljevalce ekipe. Klub te 

spremljevalce ekipe (največ toliko odraslih oseb kolikor je na seznamu Prijava ekipe za tekmo 

zapisanih igralcev) navede na seznamu ekipe. Te osebe se pred in med tekmo zadržujejo na tribuni 

za gledalce, ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5m, nosijo maske ter si redno razkužujejo roke. V 

kolikor se klub, organizator tekme, odloči, da bo zaprl področje tribun in s tem ne bo omogočil tem 

osebam vstopa v dvorano, mora o tem obvestiti nasprotni klub najmanj tri dni pred tekmo. V takem 

primeru te osebe niso del seznama uradnih oseb ekipe. 

 

5.4. PRIPOROČILO O UPORABI MOBILNE APLIKACIJE #OSTANIZDRAV 
 
Vsem udeležencem tekme, ki se zadržujejo v območju 1 ali v območju 2 se priporoča uporaba 

mobilne aplikacije #ostanizdrav na svojem telefonu.  

 

  



 

6. PROTOKOL PRIDOBIVANJA PODATKOV 
 

1. Klub, ki organizira tekmo (organizator), je dolžan na obrazcu (OBRAZEC 1 – SEZNAM VSEH 

URADNIH OSEB NA TEKMI – ORGANIZATOR, DOMAČA EKIPA) pripraviti in 30 dni po tekmi 

hraniti poimenski seznam oseb, ki bodo opravljale posamezne funkcije na tekmi.  

 

2. Prav tako mora gostujoči klub pripraviti seznam oseb (OBRAZEC 2 – SEZNAM VSEH URADNIH 

OSEB NA TEKMI – GOSTUJOČA EKIPA) in ga ob prihodu na tekmo predati organizatorju 

tekme.  

 

Oba seznama kluba posredujeta po elektronski pošti na elektronski naslov tekmovanja@kzs.si, 

gostujoči klub pa seznam posreduje tudi klubu organizatorju tekme – do 22. ure dan pred 

tekmo.  

Zaradi preglednosti elektronskih sporočil pošiljatelj oblikuje elektronsko pošto tako, da v zadevo 

elektronske pošte vpiše: EKIPA 1 : EKIPA 2, rang tekmovanja, datum tekme (na primer: ELEKTRA : 

CELJE, 1. SKL FANTJE U15, 15. 10. 2020).  

 

3. Organizator pripravi poimenski seznam ostalih uradnih oseb na tekmi z njihovimi funkcijami 

in kontakti (OBRAZEC 3 – SEZNAM VSEH URADNIH OSEB NA TEKMI – ORGANIZATOR, OSTALE 

URADNE OSEBE NA TEKMI).  

 

Na vse sezname organizator ob prihodu v dvorano doda tudi podatke o izmerjeni telesni temperaturi 

posameznika in opombo ob morebitnem zavrnjenem vstopu. 

 

Organizator tekme je dolžan sezname hraniti 30 dni po tekmi, nato pa jih uniči in zavrže.  

mailto:tekmovanja@kzs.si


 

7. MEDIJSKE AKTIVNOSTI  
 

Predstavniki medijev svoje delo opravljajo z upoštevanjem varnostne razdalje vsaj 1,5m, ves čas pa 

je obvezna uporaba zaščitnih mask. 

 

Vse aktivnosti predstavnikov medijev potekajo v za to določenih prostorih (medijska tribuna oz. del 

tribun ali prostor za košem, namenjen medijem).  

 

Mešana cona po tekmi se ne izvaja. Konferenca za medije se po končani tekmi ne izvede. 

 

Prednost pri akreditiranju imajo nacionalni mediji, vsak medij pa predstavlja en novinar. 

 

Za izjave medijem po tekmi morata biti po tekmi iz vsakega kluba na voljo po najmanj en igralec in 

trener. 

 

Medijem so igralci in trener na voljo na prostem, v bližini uradnega vhoda. Pomembno je, da je 

prostor dovolj velik, da omogoča varnostno razdaljo med akterji in novinarji, kot tudi novinarji med 

seboj. Novinarji morajo uporabljati zaščitne maske tudi v primeru, da so igralci in trener na voljo na 

prostem. 

 

Izvedbo protokola medijskih aktivnosti izjav po tekmi koordinira domači predstavnik za odnose z 

javnostmi, ki se za izjave gostujočih igralcev usklajuje z gostujočim predstavnikom za odnose z 

javnostmi ali z gostujočim uradnim predstavnikom v kolikor predstavnik za odnose z javnostmi ni 

prisoten. 

  



 

8. RAZKUŽEVANJE ŽOG IN BRISALCI PARKETA 
 

Žoge za tekmo morajo biti razkužene pred ogrevanjem, pred začetkom tekme in ob polčasu ter po 

končani tekmi. 
 

Brisalci parketa si morajo, v primeru kontakta z žogo, razkužiti roke.  
 

Za vsakega brisalca parketa je potrebno pridobiti pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov za 

sodelovanje na tekmi (OBRAZEC 4B – IZJAVA STARŠEV MLADOLETNE URADNE OSEBE NA TEKMI). 
 

9. SANITETNI MATERIAL IN DODATNO OSEBJE ZA IZVAJANJE 
HIGIENSKIH UKREPOV 

 
Organizator mora priskrbeti zadostne količine naslednjega sanitetnega materiala: 

• razkužilo za roke; 

• razkužilo za površine; 

• brezkontaktni termometri; 

• primerni koši za odpadke. 
 

Organizator mora angažirati naslednje dodatno osebje za izvajanje higienskih standardov v povezavi 

s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19: 

• odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov, 

• povečano število osebja za čiščenje, 

• potrebno število oseb za izvajanje postopkov pravil elektive ob prihodu udeležencev v 

dvorano. 
 

Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-
19 so na voljo na tej povezavi. 

10. GARDEROBE IN OSTALI PROSTORI 
 

• Vsi zaprti prostori naj se prezračujejo v čim večji možni meri. 

Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe 

COVID-19 so na voljo na tej povezavi. 

• V izogib uporabe kljuk naj bodo vrata odprta, če je to le mogoče. 

• V kolikor v garderobi ni možno zagotoviti varnostne razdalje 1,5m naj osebe v garderobi 

nosijo maske. 

• Površine v garderobah morajo biti razkužene pred prihodom ekip in sodnikov, prav tako se 

površine v garderobah razkužijo v času ogrevanja (priporočilo) ter med tekmo, ko sta ekipi in 

sodniki na igrišču. 

• V primeru, da prostori v dvorani omogočajo, se priporoča, da ena ekipa uporabi več 

garderob – ločeno za uradne osebe kluba ter igralce. 

• Tuširanje se izvaja ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5m. Priporoča se tuširanje doma. 

• Pripomočke za vadbo oz. ogrevanje je pred in po uporabi potrebno temeljito razkužiti.  

• Če prostori omogočajo, naj se za masažo uporabljajo ločeni prostori. Razdalja med 

masažnimi mizami mora biti najmanj 1,5m. Vsi prostori, kjer se izvaja fizioterapija, morajo 

biti skrbno razkuženi in dobro prezračeni. 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19


 

• Zagotoviti je potrebno dva ločena in ustrezno opremljena prostora za izvajanje doping 

kontrole (najvišji rang tekmovanja). 

11. KLOPI ZA EKIPE 
 
Na klopi za ekipe lahko igralci in strokovno osebje posamezne ekipe sedijo na sedežih brez 

upoštevanja varnostne razdalje 1,5m. 

 

Za glavnega trenerja in rezervne igralce uporaba maske na klopi ni obvezna. 

 

Uporaba maske je obvezna za vse ostale osebe, starejše od 12 let, ki so prisotne na klopi. 

12. PROTOKOL V PRIMERU OKUŽBE 
 
Vsaka uradna oseba na tekmi (igralec, trener, pomožni sodnik, uradni napovedovalec, brisalec 

parketa, statistik, itd.), ki prejme pozitiven izvid testa na koronavirus o tem obvesti svoj klub oziroma 

klub organizatorja tekme, oziroma zdravniško službo Košarkarske zveze Slovenije, v kolikor je bil na 

tekmo napoten iz strani KZS. 

 

Predstavnik kluba, odgovoren za izvajanje higienskih priporočil, katerega igralec (ali druga uradna 

oseba na tekmi) je prejel pozitiven izvid testa na koronavirus o tem obvesti zdravniško službo 

Košarkarske zveze Slovenije.  

Kontaktna oseba je: Branko Cvetičanin, dr. med., 031 707 013. 

 

Uradna oseba, ki je na tekmo napotena s strani KZS in ki prejme pozitiven izvid testa na koronavirus 

o tem obvesti zdravniško službo Košararske zveze Slovenije.  

Kontaktna oseba je: Branko Cvetičanin, dr. med., 031 707 013. 

 

Predstavnik zdravniške službe Košarkarske zveze Slovenije v vseh primerih o tem seznani vodstvo 

tekmovanja – komisarja tekmovanj in pristojno kontaktno osebo Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ). 

 

NIJZ po prejemu informacije v nadaljevanju postopa v skladu z dogovorjenim protokolom KZS-NIJZ. 

 

Upoštevajo se nadaljnji protokoli, določeni iz strani epidemiološke službe. 

 

Vse osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo treningov, tekem in ostalih klubskih dejavnosti (igralci, 

trenerji, fizioterapevti, sodniki, itd.) morajo v času, ko po testiranju čakajo na rezultat testa na 

koronavirus ostati v samoizolaciji. 

 

Klubom se priporoča, da v športnem objektu določijo prostor – izolacijsko sobo, ki je namenjena 

izolaciji vsakega posameznika, pri katerem bi se pokazali znaki okužbe v času trajanja tekme oziroma 

treninga. 

 



 

12.1. TEKMOVALNA DOLOČILA V PRIMERU OKUŽBE IN ODREJENE KARANTENE  
 

V primeru okužbe in/ali odrejene karantene celotni ekipi vodstvo tekmovanja postopa v skladu z 

določili tekmovalnih propozicij. 

 

13. POVEZAVE 
 

1. Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v obdobju sproščanja 

ukrepov so na voljo na tej povezavi. 

2. Celotna higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za 

prireditve in dogodke so na voljo na tej povezavi. 

3. Celotna priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 na 

športnih tribunah so na voljo na tej povezavi. 

4. Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane 

vadbe v času epidemije COVID-19 so na voljo na tej povezavi. 

5. Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času 
epidemije COVID-19 so na voljo na tej povezavi. 

6. Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe 

COVID-19 so na voljo na tej povezavi. 

7. Navodila za pravilno namestitev zaščitne maske so na voljo na tej povezavi. 

8. Gradiva za tisk o širjenju virusa COVID-19, so na voljo na tej povezavi.  

 

14. VIRI 
 

1. FIBA Restart Guidelines, Version 2.0 

2. NZS – Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) za tekmovalno 

leto 2019/2020, V5.0; 26.06.2020 

3. 2020-21 Euroleague Basketball Health & Safety protocols 

4. Hygiene Guidelines – Ljubljana beach volley 2020  

5. Priporočila NIJZ – spletna stran www.nijz.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument pripravila: 
Branko Cvetičanin, dr. med. 

Gorazd Trontelj 
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