
 

 

 

 

 

Okrožnica 19/11 
 

 

Ljubljana, 06.07.2011 Št.: 19/11 Ozn.: GS SK/AZ 

 

 

Zadeva: Spremembe Pravil futsal igre 2011/2012 

 

 

Spoštovani! 
 

Obveščamo Vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na 125. Letnem srečanju, ki je bilo 5. marca 

2011 v Walesu, sprejel naslednje spremembe Pravil nogometne igre ter navodila in direktive, in sicer: 

 

SPREMEMBE PRAVIL IGRE IN ODLOČBE IB 
 
1. Pravilo 16 – Udarec od vrat 
(predložila FIFA) 
Kršitve in kazni 

 

Obstoječe besedilo 

V kolikor žoga pri udarcu od vrat ni vržena direktno 
izven kazenskega prostora: 

• Udarec od vrat se ponovi, štetje štirih sekund 
se ne ustavi in se nadaljuje potem ko je vratar 
pripravljen na ponovitev udarca od vrat 

 

V kolikor je žoga v igri in se žoge vratar ponovno 
dotakne (razen s svojima rokami) preden se jo je 
dotaknil nasprotnik (razen če se je nenamerno 
dotakne drug igralec njegovega moštva ): 

• Bo dosojen indirektni prosti udarec za 
nasprotnika, z mesta kjer se je kršitev 
dogodila (glej Pravilo 13 – mesto izvedbe prostega udarca). 

 

V kolikor je žoga v igri in vratar namerno igra z žogo z 
roko preden se jo je dotaknil drug igralec: 

 

Novo besedilo 

V kolikor žoga pri udarcu od vrat ni vržena direktno 
izven kazenskega prostora: 

• Udarec od vrat se ponovi, štetje štirih 
sekund se ne ustavi in se nadaljuje potem 
ko je vratar pripravljen na ponovitev 
udarca od vrat 

 
V kolikor je žoga v igri in se vratar ponovno 
dotakne žoge (razen s svojimi rokami) preden se je 
dotakne drug igralec: 

• Bo dosojen indirektni prosti udarec za 
nasprotnika, z mesta kjer se je kršitev 
dogodila (glej Pravilo 13 – mesto izvedbe prostega 

udarca). 

 

V kolikor je žoga v igri in vratar namerno igra z žogo 
z roko preden se jo je dotaknil drug igralec: 
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• Bo dosojen direktni prosti udarec za 
nasprotnika, v kolikor se je kršitev dogodila 
izven kazenskega prostora, z mesta, kjer je 
kršitev storjena (glej Pravilo 13 – mesto prostega udarca) 
in njegovo moštvo bo kaznovano z 
akumuliranim prekrškom. 

 

• Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, v kolikor je kršitev storjena 
znotraj kazenskega prostora, s črte 
kazenskega prostora najbližje točki mesta 
kršitve (glej Pravilo 13 – mesto izvedbe prostega udarca ). 

 

V kolikor udarec od vrat ni izveden v času  štirih 
sekund: 

• Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, s črte kazenskega prostora  
najbližje točki mesta kršitve (glej Pravilo 13 – mesto 

izvedbe prostega udarca). 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor je izvajan udarec od vrat in pri tem so 
nasprotni  igralci znotraj kazenskega prostora: 

• Udarec od vrat se ponovi v kolikor se je 
nasprotnik dotaknil žoge ali je preprečil 
pravilno izvedbo udarca od vrat. 
 

V primeru drugih kršitev Pravila: 

• Udarec od vrat se ponovi. V kolikor je bila 
kršitev storjena s strani moštva, ki izvaja 
udarec od vrat, štetje štirih sekund se ne 
ustavi in se nadaljuje potem ko je vratar 
pripravljen na ponovitev udarca od vrat. 
 

 

• Bo dosojen direktni prosti udarec za 
nasprotnika, v kolikor se je kršitev dogodila 
izven kazenskega prostora, z mesta, kjer je 
kršitev storjena (glej Pravilo 13 – mesto prostega 

udarca) in njegovo moštvo bo kaznovano z 
akumuliranim prekrškom 
 

• Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, v kolikor je kršitev storjena 
znotraj kazenskega prostora, s črte 
kazenskega prostora najbližje točki mesta 
kršitve (glej Pravilo 13 – mesto izvedbe prostega udarca). 

 

V kolikor je žoga v igri in se vratar ponovno 
dotakne žoge na svoji polovici igrišča, potem ko jo 
je namerno prejel od svojega soigralca, brez da bi 
predhodno z njo igral ali se je dotaknil nasprotnik: 

• Bo dosojen indirektni prosti udarec za 
nasprotnika z mesta, kjer je kršitev bila 
storjena (glej Pravilo 13 – mesto izvedbe prostega 

udarca). 

 
V kolikor udarec od vrat ni izveden v času  štirih 
sekund: 

• Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, s črte kazenskega prostora  
najbližje točki mesta kršitve (glej Pravilo 13 – 

mesto izvedbe prostega udarca). 

 
V kolikor je izvajan udarec od vrat in pri tem so 
nasprotni  igralci znotraj kazenskega prostora: 

• Udarec od vrat se ponovi v kolikor se je 
nasprotnik dotaknil žoge ali je preprečil 
pravilno izvedbo udarca od vrat 
 

V primeru drugih kršitev Pravila: 

• Udarec od vrat se ponovi. V kolikor je bila 
kršitev storjena s strani moštva, ki izvaja 
udarec od vrat, štetje štirih sekund se ne 
ustavi in se nadaljuje potem ko je vratar 
pripravljen na ponovitev udarca od vrat. 
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Obrazložitev:  
Zaradi preprečitve nerazumevanja je uporaba Pravila 16 izenačena s Pravilom 12. 
 
2. Pravilo 8 – Začetek in ponovni začetek igre (samo angleška in francoska verzija prevoda) 
(predložila FIFA) 
Začetni udarec 
Kršitve in kazni 

 

Obstoječe besedilo 

 

V kolikor je žoga v igri in se izvajalec začetnega 
udarca ponovno dotakne žoge (razen s svojima 
rokama), preden se jo je dotaknil drugi igralec: 

• Bo izvajan indirektni prosti udarec za 
nasprotnika z mesta žoge ob prekinitvi, ko  
je kršitev storjena (glej Pravilo 13 – mesto prostega 

udarca). 

 
V kolikor je žoga v igri in izvajalec začetnega udarca 
namerno igra žogo z roko, preden se jo je dotaknil 
drugi igralec:  

• Bo izvajan indirektni prosti udarec za 
nasprotnika z mesta žoge ob prekinitvi, ko je 
kršitev storjena (glej Pravilo 13 – mesto prostega 

udarca) in njegovo moštvo je sankcionirano z 
akumuliranim prekrškom. 

 
V primeru katerih koli drugih kršitev ob začetnem 
udarcu: 

Bo začetni udarec ponovljen in prednost v igri ne bo 
uporabljena. 

Novo besedilo 

 
V kolikor je žoga v igri in se izvajalec začetnega 
udarca ponovno dotakne žoge (razen s svojima 
rokama), preden se jo je dotaknil drugi igralec: 

• Bo izvajan indirektni prosti udarec za 
nasprotnika z mesta žoge ob prekinitvi, ko je 
kršitev storjena (glej Pravilo13 – mesto prostega 

udarca)  

 

V kolikor je žoga v igri in izvajalec začetnega udarca 
namerno igra žogo z roko, preden se jo je dotaknil 
drugi igralec:  

• Bo izvajan direktni prosti udarec za 
nasprotnika z mesta žoge ob prekinitvi, ko je 
kršitev storjena (glej Pravilo 13–mesto prostega 

udarca) in njegovo moštvo je sankcionirano z 
akumuliranim prekrškom. 

 

V primeru katerih koli drugih kršitev ob začetnem 
udarcu: 

Bo začetni udarec ponovljen in prednost v igri ne bo 

uporabljena. 

 
Obrazložitev: 
Popravljena napaka v angleški in francoski verziji Pravil 
 
 
3. Pravilo 12 – Prekrški in nešportno obnašanje (samo angleška verzija) 
(predložila FIFA) 
Prekrški kaznovani z indirektnim prostim udarcem 

 

Obstoječe besedilo 

 
Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, v kolikor vratar naredi eno od 

Novo besedilo 

 
Indirektni prosti udarec bo dosojen za 
nasprotnika, v kolikor vratar naredi eno od 
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naslednjih štirih kršitev:  

• V kolikor kontrolira žogo z rokami ali 
nogo na svoji polovici igrišča več kot štiri 
sekunde. 

• V kolikor se vratar po oddani žogi,  
ponovno dotakne žoge na svoji polovici 
igrišča, potem ko mu jo je namerno brcnil 
soigralec, brez da bi z njo igral ali se 
dotaknil žoge nasprotnik. 

• V kolikor se dotakne žoge z rokami 
znotraj svojega kazenskega prostora, 
potem ko mu jo je namerno brcnil 
soigralec. 

• V kolikor se dotakne žoge z rokami 
znotraj svojega kazenskega prostora, 
potem ko jo je direktno prejel od 
soigralca po izvedbi udarca iz auta.  

naslednjih štirih kršitev:  

• V kolikor kontrolira žogo z rokami ali 
nogo na svoji polovici igrišča več kot štiri 
sekunde. 

• V kolikor se vratar po oddani žogi,  
ponovno dotakne žoge na svoji polovici 
igrišča, potem ko mu jo je namerno podal 
soigralec, brez da bi z njo igral ali se 
dotaknil žoge nasprotnik. 

• V kolikor se dotakne žoge z rokami 
znotraj svojega kazenskega prostora, 
potem ko mu jo je namerno brcnil 
soigralec. 

• V kolikor se dotakne žoge z rokami znotraj 
svojega kazenskega prostora, potem ko jo je 
direktno prejel od soigralca po izvedbi udarca 
iz auta. 

 
Obrazložitev: 
Preprečitev možnega nerazumevanja besede brcniti (udariti) v angleški verziji. Kršitev je povzročena, četudi je 
žoga podana z glavo ali s katerim drugim delom telesa. 

 
Implementacija 
Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 01.07.2011 dalje. 
 
S spoštovanjem, 
 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

 

 

 
Pripravil: Štefan Tivold, odgovoren za strokovno delo pri SO FUTSAL ZNSS; 

 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Klubi malega nogometa (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS.  

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Arhiv, tu. 

 


