
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 03/17 
 

 

Brdo pri Kranju, 25.01.2017 Št.: 03/17 Ozn.: GP/GS VŠ/JP 

 

 

Zadeva: Dopolnitve k spremembam Pravil nogometne igre 2016 

 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je International Board (v nadaljevanju: IB) na 131. rednem letnem srečanju, ki je bilo 3. 

novembra 2016 v Londonu, obravnaval odzive na eksperimente in novosti, ki so jih predvidele zadnje 

spremembe pravil nogometne igre, predvsem v zvezi z uporabo sistemov z video pomočniki sodnika, četrto 

zamenjavo igralcev v podaljških, začasno odstranitvijo igralcev in pravilom 12 – preprečitvijo čiste priložnosti 

za doseganje zadetka. 

Glede na obsežno in večinoma dovršeno revizijo pravil igre je bilo dogovorjeno, da bo strategija IB za 

morebitne bodoče spremembe pravil igre temeljila na treh pomembnih področjih in sicer: 

- Poštenost in integriteta 

- Univerzalnost in vključenost 

- Rast tehnologije 

Vse predlagane spremembe bodo obravnave v kontekstu navedenih treh strateških stebrov. 

 

V nadaljevanju navajamo podrobnosti nekaterih odločitev IFAB, katerih prevod je pripravila Komisija NZS za 

sodniške zadeve. 

 

1. Nešportno obnašanje 

 

International Board se je strinjal s predlogom FIFA glede izpostavitve dveh področij nešportnega obnašanja, 

ki sta naraščajoči: 

- Ob udarcu od vrat, branilec namerno igra z žogo preden le–ta zapusti kazenski prostor. 

- Igralec namerno izvaja vmetavanje na način, da žoga ni v igri. 

Pogosto igralec namerno poskuša izgubljati igralni čas zavedajoč se, da se udarec od vrat/vmetavanje 

ponovi, saj žoga v tem primeru ni v igri. Sodniki naj bodo pozorni na te primere – igralec, ki na tak način 

namerno izgublja igralni čas pa mora biti opomnjen (rumeni karton). Izgubljeni igralni čas se mora ustrezno 

nadomestiti. 

 

 

 

 

 



2. Pojasnila k spremembam pravil igre 2016/17 

 

International Board je bil zaprošen za razjasnitev določenih delov pravil nogometne igre 2016/17, pogosto 

za prevajalne namene. Besedilo za vsa ta pojasnila bo del predlogov za spremembo pravil igre 2017/18, ne 

glede na to, pa želi International Board poudariti naslednja pomembna pojasnila: 

 

PRAVILO 5 – SODNIK 

Kolikor je zdravnik odstranjen iz tehničnega prostora lahko še vedno pomaga poškodovanim igralcem, če 

noben drug zdravnik ni prisoten. 

 

PRAVILO 10 – DOLOČANJE IZIDA TEKME 

 

Udarci s kazenske točke 

 

Kršitev s strani izvajalca 

Če je kršitelj izvajalec, se šteje njegov udarec kot zgrešen. 

 

Kršitev s strani vratarja in izvajalca 

Če sta kršitelja oba, izvajalec in vratar: 

- če je zadetek dosežen, je izvajalec opomnjen, udarec se šteje kot zgrešen; 

- če zadetek ni dosežen, sta opomnjena oba igralca, udarec se ponovi. 

 

PRAVILO 12 – PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 

 

Indirektni prosti udarci 

Kršitve, storjene verbalno ali s kretnjami, se kaznujejo z indirektnim prostim udarcem, četudi je igralec za to 

opomnjen ali izključen. Direktni prosti udarcec zaradi kršitev storjenih proti sodnikom, je dosojen le v 

primeru neposrednega fizičnega kontakta (porivanje, držanje, udarjanje, itd.) in ne za kršitve, storjene 

verbalno ali s kretnjami. 

 

Kršitve, ki imajo za posledico izključitev igralca 

Kolikor se v končni fazi napada napadalec giblje diagonalno, da bi šel mimo vratarja/branilca, še vedno 

obstaja čista priložnost za doseganje zadetka, če je bilo skupno/splošno gibanje igralca usmerjeno proti 

nasprotnikovim vratom. 

 

Preprečitev čiste priložnosti za doseganje zadetka z vstopom na igrišče 

Katerikoli igralec, rezervni igralec ali uradna oseba ekipe, ki vstopi na igrišče med igro brez sodnikovega 

dovoljenja in prepreči zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka, mora biti izključen, četudi ne stori 

nobene druge kršitve. 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVILO 14 – KAZENSKI UDAREC 

 

Kršitev s strani vratarja in izvajalca 

Če sta kršitelja oba, vratar in izvajalec: 

- Če je dosežen zadetek, je izvajalec opomnjen in se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem za 

branečo se ekipo s kazenske točke. 

- Če zadetek ni dosežen, sta opomnjena oba igralca, kazenski udarec se ponovi. 

 

 

3. Pravila nogometne igre 2017/18 

Manjše število sprememb pravil nogometne igre bo predlaganih za 2017/18; skoraj vse logično sledijo 

reviziji pravil nogometne igre 2016/17. 

 

Nadalje bo International Board preučil možnosti za spremembe pravil igre v delu, kjer bi nacionalnim 

nogometnim zvezam (in njim podrejenim tekmovanjem) dal večjo fleksibilnost prilagoditi določene 

organizacijske delov Pravil igre, kot npr. trajanje igre, rezervni igralci itd. z namenom koristiti in promovirati 

nogomet v njihovih državah. 

 

 

4. Video pomočniki sodnika (VARs) 

Na področju eksperimenta z video pomočniki sodnika je bil storjen velik napredek; 20 tekmovanj (vključno s 

FIFA) je vključenih v projekt. Glavne značilnosti: 

- »Minimalno vmešavanje – maksimalna korist«: video pomočnik sodnika je le za ključne dogodke na 

tekmi (zadetki, presoje kazenskih udarcev, direktna izključitev in napačna identiteta) in resne 

nekaznovane dogodke. Vse to z namenom preprečiti, da bi s stalnimi prekinitvami za ogled situacij 

izgubili pomemben potek in emocije igre.  

- »Ali je bila sodnikova odločitev OČITNO napačna?« Video pomočnik sodnika se uporabi le z 

namenom popraviti očitne napake. 

- »En postopek – enotna uporaba za vse« - vsako tekmovanje uporablja povsem enak postopek, ki je 

bil zasnovan, da bi dal eksperimentu z video pomočniki sodnika največjo možnost uspeha. 

 

Dodatne informacije v povezavi z  VAR eksperimentom so dostopne na www.theifab.com.  

 

5. Elektronska komunikacija 

International Board bo razpravljal o uporabi elektronskih komunikacijskih sistemov oseb v tehničnem 

prostoru. Želi pa International Board razjasniti, da: 

- Igralci ne smejo uporabljati ali nositi katerekoli oblike elektronske ali komunikacijske opreme (razen, 

kjer je to dovoljeno). 

- Uradne osebe ekip lahko uporabljajo elektronsko komunikacijo, kadar se to neposredno nanaša na 

dobrobit in varnost igralcev. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theifab.com/


6. Logotipi na mrežah v vratih 

Nacionalne zveze in konfederacije (ter njihova tekmovanja) se opozarja, da pravilo 1 prepoveduje uporabo 

logotipov, emblemov ali oglaševanja na mrežah v vratih, četudi so integrirane v same mreže (vključujoč 

klubske logotipe). 

 

Pravila igre so ključno orodje za nogomet, vse od rekreativnega nogometa pa tja do najvišjih nivojev, so 

pravična, dostopna in prijazna. 

 

V sodelovanju z FIFA bo International Board nadaljeval z delom z namenom zagotavljati, da bodo pravila 

nogometne igre služila in varovala poštenost in integriteto nogometne igre na igrišču. 

 

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: Oddelek 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. 

 


