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Ljubljana, 07.07.2015 Št.: 28/15 Ozn.: GP JP/AZ/EČ 

 

 

Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2015/2016 

 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na rednem letnem srečanju, ki je bilo 

28. februarja 2015 v Belfastu na Irskem, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter 

navodila in direktive: 

 

INTERPRETACIJA PRAVIL IGRE IN NAVODILA SODNIKOM 

1. Pravilo 3 – Število igralcev – vrnitev že zamenjanih igralcev na igrišče 

Mednarodni odbor nogometnih zvez (v nadaljevanju: IFAB)  je odobril, da se lahko že zamenjani 

igralci po opravljeni zamenjavi vrnejo na igrišče pod pogojem, da se za to odloči posamezna zveza 

članica in določi v katerih tekmovalnih nivojih je to mogoče. 

Obstoječe besedilo 

Že zamenjani igralci se v nadaljevanju tekme na 

igrišče kot igralci ne morejo več vrniti. 

Novo besedilo 

Vrnitev že zamenjanih igralcev je dovoljena le 

na nižjih tekmovalnih ravneh (nogomet za vse), 

če to dovoljuje pristojna nacionalna zveza. 

 

Postopek zamenjave 

Že zamenjani igralci se v nadaljevanju tekme na 

igrišče kot igralci ne morejo več vrniti, razen na 

tekmovanjih, kjer je to dovoljeno. 

Obrazložitev: 

Dvoletni eksperiment z vrnitvijo že zamenjanih igralcev na igrišče izveden s pomočjo angleške in 

škotske nogometne zveze se je izkazal za zelo uspešnega v amaterskem in rekreativnem nogometu. 

Število udeleženih igralcev v igri se je namreč bistveno povečalo, poleg tega pa se je končalo 

predčasno izstopanje posameznih ekip v ligi sredi sezone in olajšalo vračanje poškodovanih igralcev 

na igrišča. 

 



 

2. Pravilo 4 – Oprema igralcev  – uporaba elektronskih in sledilnih naprav 

Uporaba elektronskih in sledilnih naprav je v principu dovoljena. Dokler se pri uporabi elektronskih in 

sledilnih naprav ne dokaže preventivni zdravstveni učinek, se le-te ne smejo uporabljati med tekmo 

znotraj tehničnih prostorov. Potrebna je nadaljnja raziskava o kakovosti različnih sistemov, uporabi 

podatkov, kakor tudi o postopku licenciranja. 

Obstoječe besedilo 

Uporaba elektronskih in sledilnih naprav kot del 

igralčeve opreme ni dovoljena. 

Novo besedilo 

Kadar so elektronske in sledilne naprave v 

uporabi  (če uporabo dovoljuje nacionalna zveza 

oz. organizator tekmovanja): 

- ne smejo povzročati nevarnosti igralcem in/ali 

uradnim osebam 

- informacije in podatki prenešeni iz teh naprav 

ne smejo biti sprejeti ali uporabljeni v 

tehničnem prostoru med tekmo.  

Obrazložitev: 

 
Veliko ekip in igralcev nosi elektronske in sledilne naprave že tekom treningov z namenom nadzirati 

in še izboljšati njihovo pripravljenost. Temu posledično so bile na IFAB vložene zahteve po uporabi 

teh naprav tudi v času tekme, upoštevajoč zgoraj omenjena kriterija.  

IFAB poudarja, da je uporaba elektronskih in sledilnih naprav v principu dovoljena, končna odločitev 

o uporabi teh naprav pa je vendarle prepuščena posamezni zvezi, ligi oziroma tekmovanju. 

V sodelovanju s FIFA je bil ustanovljen kvaliteten program z namenom kategorizacije možnih 

sistemov in določitvijo kriterijev, ki bodo zagotovili, da bodo podatki pridobljeni iz različnih sistemov 

zanesljivi in natančni. 

 
Implementacija 
 

Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. julija 2015 dalje. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo oddelek za sodniške zadeve v okviru strokovne službe NZS. 
 
 
S spoštovanjem, 

 
 

 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

Pripravil: Jure Praprotnik, vodja oddelka za sodniške zadeve; 
 



 

 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 

 

 


