
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 24/17 

 

 

Brdo pri Kranju Št.: 28/15 Ozn.: GP VŠ/JP/EČ 

 

 

Zadeva: Spremembe Pravil nogometne igre 2017/2018 

 

 

Spoštovani, 

 

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

marca 2017 v Londonu, sprejel spremembe in dopolnitve Pravil nogometne igre ter navodila in 

direktive. 

 

PODROBNOSTI O SPREMEMBAH PRAVIL 

Spodaj so navedene vse glavne spremembe Pravil. Pri vsaki spremembi je, kjer je mogoče predstavljeno 

obstoječe besedilo in novo/spremenjeno/dopolnjeno besedilo, ki mu sledi obrazložitev spremembe, kjer 

je to potrebno. 

 

VSA PRAVILA – Prekrški in kršitve 

Izraz »kršitev« je bil zamenjan z izrazom »prekršek«, saj je bila razlika med njima pogosto nejasna, 

uporaba pa nedosledna. 

 

Pravilo 1 – IGRIŠČE 

2. Označevanje igrišča 

Dodatno besedilo 

Igrišče mora biti pravokotne oblike in označeno z neprekinjenimi črtami, ki ne smejo biti nevarne. Za 

označevanje naravnih podlag se lahko uporabljajo umetne igralne podlage, če niso nevarne. Te črte 

pripadajo prostorom, ki jih omejujejo. 
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Pravilo 3 – IGRALCI 

1. Število zamenjav – Uradna tekmovanja 

Obstoječe besedilo 

Na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega 

tekmovanja pod okriljem FIFA, konfed-eracij ali 

nacionalnih zvez, so dovoljene največ tri 

zamenjave igralcev z rezervnimi igralci. 

Novo besedilo 

Število dovoljenih zamenjav  - največ pet - na 

katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega 

tekmovanja, bo določila FIFA, konfederacija ali 

nacionalna zveza, razen v moških ali ženskih 

tekmovanjih prvih ekip najvišjega nivoja 

tekmovanja ali tekmah članskih državnih 

reprezentanc, ko so dovoljene največ tri 

zamenjave. 

 

2. Število zamenjav – Povratne zamenjave 

Obstoječe besedilo 

Uporaba povratnih zamenjav je dovoljena le na 

najnižjih stopnjah tekmovanja (grassroots/ 

rekreativnih), pod pogojem, da to dovoli 

pristojna nacionalna zveza. 

Novo besedilo 

Uporaba povratnih zamenjav je dovoljena le v 

nogometu mladih, veteranskem, rekreativnem 

in nogometu invalidov, pod pogojem, da to 

dovoli pristojna nacionalna zveza, konfederacija 

ali FIFA. 

 

3. Postopek zamenjave 

Obstoječe besedilo 

Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec vstopi 

na igrišče. Od tega trenutka rezervni igralec 

postane igralec, igralec, ki ga je zamenjal, pa 

postane zamenjani igralec. Rezervni igralec 

lahko izvede vsako nadaljevanje igre, pod 

pogojem da najprej stopi na igrišče. 

Novo besedilo 

Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec vstopi 

na igrišče. Od tega trenutka rezervni igralec 

postane igralec in lahko izvede vsako 

nadaljevanje igre, igralec, ki ga je zamenjal, pa 

postane zamenjani igralec. 

Obrazložitev: Jasnejše besedilo. 
 
3. Postopek zamenjave 
Dodatno besedilo 

Če je zamenjava izvršena med odmorom med polčasoma ali pred podaljškom, se mora postopek 
dokončati pred začetkom drugega polčasa ali podaljška. Če sodnik ni obveščen, lahko imenovani 
rezervni igralec nadaljuje z igro, disciplinske kazni ni, o zadevi pa se poroča pristojnim organom. 

Obrazložitev: Pojasnjuje, da zamenjava v tem času, ne da bi bil obveščen sodnik, ni prekršek, ki se 
kaznuje z opominom. 
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5. Prekrški in kazni 
Dodatno besedilo 

Če igralec zamenja mesto z vratarjem brez sodnikovega dovoljenja pred zamenjavo, sodnik: 
• Dovoli nadaljevanje igre.  
• Sodnik opomni oba igralca ob naslednji prekinitvi igre, vendar ne, če je do zamenjave mest 
prišlo med odmorom med polčasoma (vključno z odmorom med podaljškoma) ali v času med koncem 
normalnega časa tekme in začetkom podaljškov in / ali udarcev s kazenske točke. 

Obrazložitev: Pojasnjuje, da zamenjava v tem času, ne da bi bil obveščen sodnik, ni prekršek, ki se 
kaznuje z opominom. 
 
8. Igralec izven igrišča 

Obstoječe besedilo 

Če se igralec, ki je zapustil igrišče z dovoljenjem 

sodnika, vrne na igrišče brez dovoljenja sodnika, 

mora sodnik: 

• Prekiniti igro (čeprav ne takoj, če igralec 

ne vpliva na igro ali če lahko upošteva 

prednost). 

• Opomniti igralca za vstop v igrišče brez 

dovoljenja. 

• Zahtevati od igralca, da zapusti igrišče, 

če je to potrebno  

Če sodnik igro prekine, jo mora nadaljevati: 

• Z indirektnim udarcem za nasprotno 

ekipo z mesta žoge ob prekinitvi  

• V skladu s Pravilom 12, če je igralec kršil 

to pravilo. 

Novo besedilo 

Če se igralec, ki mora dobiti dovoljenje sodnika 

za vrnitev na igrišče, vrne na igrišče brez 

dovoljenja sodnika, mora sodnik: 

• Prekiniti igro (čeprav ne takoj, če igralec 

ne vpliva na igro ali na sodnika ali če 

lahko upošteva prednost). 

• Opomniti igralca za vstop v igrišče brez 

dovoljenja. 

 

Če sodnik igro prekine, jo mora nadaljevati: 

• Z direktnim prostim udarcem z mesta 

vpliva  

• Z indirektnim prostim udarcem z mesta 

žoge ob prekinitvi, če je bila igra 

prekinjena, ko ni bilo vpliva. 

Obrazložitev: 
• Igralec, ki se vrne na igrišče brez dovoljenja sodnika, ko je to potrebno in vpliva na igro, se sedaj 

kaznuje z direktnim prostim udarcem (tako kot rezervni igralec / uradna oseba ekipe). 
• Ni potrebno zahtevati, da kršitelj po opominu zapusti igrišče. 
 
9. Zadetek dosežen z dodatno osebo na igrišču 

Obstoječe besedilo 

Če sodnik po tem, ko je bil dosežen zadetek in 

preden je bila igra nadaljevana, ugotovi, da je 

bila, ko je bil dosežen zadetek, na igrišču dodatna 

oseba: 

• Sodnik mora zadetek razveljaviti, če: 

• je bila dodatna oseba igralec, rezervni 

igralec, zamenjani igralec ali uradna 

oseba ekipe, ki je dosegla zadetek. 

Novo besedilo 

Če sodnik po tem, ko je bil dosežen zadetek in 
preden je bila igra nadaljevana, ugotovi, da je 
bila, ko je bil dosežen zadetek, na igrišču dodatna 
oseba: 

 Sodnik mora zadetek razveljaviti, če je bila 
dodatna oseba:  

• igralec, rezervni, zamenjani ali izključeni 
igralec ali uradna oseba ekipe, ki je dosegla 
zadetek. Igra se nadaljuje z direktnim 
prostim udarcem z mesta dodatne osebe. 

Obrazložitev: To Pravilo je sedaj skladno s spremembo 2016/17, ki kaznuje rezervnega igralca / uradno 
osebo ekipe, ki vstopi na igrišče brez dovoljenja sodnika, z direktnim prostim udarcem. 
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Pravilo 4 – OPREMA IGRALCEV 
4. Druga oprema – Pokrivala Glave 
Dodatno besedilo 

Če se nosijo pokrivala glave (razen kap vratarjev)... 

 
4. Druga oprema – Elektronska komunikacija 

Obstoječe besedilo 

Uporaba elektronskih komunikacijskih sistemov 

med igralci (vključujoč rezervne / zamenjane in 

izključene igralce) in/ali tehničnim osebjem ni 

dovoljena. 

Novo besedilo 

Igralci (vključujoč rezervne, zamenjane in 

izključene igralce) ne smejo nositi ali uporabljati 

nikakršne oblike elektronske ali komunikacijske 

opreme (razen kjer so dovoljeni EPTS).  

Uradne osebe ekipe ne smejo uporabljati 

nikakršne oblike elektronske ali komunikacijske 

opreme, razen kjer je neposredno povezana z 

dobrobitjo ali varnostjo igralcev. 

 
4. Druga oprema – Elektronski sistemi nadzora delovanja oziroma sledenja 
Dodatno besedilo 

Kjer se na uradnih tekmovanjih, ki jih organizira FIFA, konfederacije ali nacionalne nogometne zveze, 
kot del EPTS uporablja tehnologija, ki jo nosijo igralci, mora tehnologija, pritrjena na igralčevo opremo 
imeti naslednjo oznako: 
 

 
Ta oznaka kaže, da je bila uradno testirana in ustreza minimalnim varnostnim zahtevam International 
Match Standard, ki ga je razvila FIFA in ga je odobril IFAB. Inštitute, ki izvajajo testiranja, odobri FIFA. 
Prehodno obdobje teče do 31. maja 2018. 

 
Pravilo 5 - SODNIKI 
Dodatno besedilo 

Odločitve sodnika o dejstvih v zvezi z igro, vključujoč odločitve o tem, ali je dosežen zadetek ali ne, in 
o rezultatu tekme,  so dokončne. Odločitve sodnika in vseh drugih sodnikov se morajo vedno 
spoštovati. 

Obrazložitev: To je bistveno načelo v nogometu, da se morajo odločitve sodnikov vedno spoštovati, 
tudi ko so napačne. 
 
3. Pravice in dolžnosti – Disciplinski ukrepi 
Dodatno besedilo 

• Sodnik ima pravico pokazati rumeni ali rdeči karton in kjer to predvidevajo tekmovalna pravila 
tudi začasno izključiti igralca,  od vstopa na igrišče ob začetku tekme vse do konca tekme, vključno z 
odmorom med polčasoma, s podaljški in udarci s kazenske točke. 

Obrazložitev: Nacionalne zveze lahko dovolijo začasne izključitve v mladinskem, veteranskem, 
rekreativnem in nogometu invalidov. 
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3. Pravice in dolžnosti - Disciplinski ukrepi 
Dodatno besedilo 

• Ukrepa proti uradnim osebam ekip, ki se ne obnašajo odgovorno in jih lahko odstrani iz 
ograjenega dela igrišča. Medicinska uradna oseba ekipe, ki stori prekršek za odstranitev, sme ostati, če 
ni na razpolago druge medicinske osebe in ukrepati, če igralec potrebuje medicinsko pomoč.  

 
 
Pravilo 7 – TRAJANJE IGRE 
1. Odmor med polčasoma 
Dodatno besedilo 

Igralci so upravičeni do odmora med polčasoma, ki ni daljši od 15 minut. Kratek odmor za osvežitev je 
dovoljen v odmoru med podaljškoma. 

Obrazložitev: V skrbi za igralce je razumno dovoliti igralcem hitro osvežitev tudi v odmoru med 
podaljškoma. Ta odmor ni namenjen nasvetom. 
  
 
Pravilo 8 – ZAČETEK IN NADALJEVANJE IGRE 
1. Začetni udarec 
Dodatno besedilo 

Pri vsakem začetnem udarcu: 
• Vsi igralci, razen izvajalca, morajo biti na svoji polovici igrišča. 
• .... 
• Iz začetnega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek. Če je žoga neposredno udarjena v 
izvajalčeva vrata, je dosojen udarec iz kota za nasprotnike. 

 
 
Pravilo 10 – DOLOČANJE IZIDA TEKME 
2. Zmagovalec 
Dodatno besedilo 

Če tekmovalna pravila zahtevajo zmagovalca po neodločeni tekmi (ali dvoboju, ko ekipi igrata med 
seboj doma in v gosteh), so edini dovoljeni postopki za določitev zmagovalca: 
• Pravilo zadetkov v gosteh. 
• Dva enaka podaljška, ne daljša od 15 minut vsak. 
• Udarci s kazenske točke. 
Lahko se uporablja kombinacija zgoraj navedenih postopkov. 

 
3. Udarci s kazenske točke 
Pred začetkom izvajanja udarcev s kazenske točke 

Obstoječe besedilo 

Vratarja, ki ni sposoben nadaljevati pred 

začetkom ali med izvajanjem udarcev s kazenske 

točke, lahko zamenja eden izmed imenovanih 

rezervnih igralcev ali igralec izločen, da bi se 

izenačilo število igralcev pod pogojem, da 

njegova ekipa ni izvršila največjega dovoljenega 

števila zamenjav. Vendar zamenjani vratar ne 

more več sodelovati in ne sme izvajati udarcev. 

Novo besedilo 

Vratarja, ki ni sposoben nadaljevati pred 

začetkom ali med izvajanjem udarcev s 

kazenske točke, lahko zamenja eden izmed 

imenovanih rezervnih igralcev pod pogojem, da 

njegova ekipa ni izvršila največjega dovoljenega 

števila zamenjav ali igralec izločen, da bi se 

izenačilo število igralcev. Vendar zamenjani 

vratar ne more več sodelovati in ne sme izvajati 

udarcev. 
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Obrazložitev: Igralec, ki je bil izločen, da bi se izenačilo število igralcev, lahko nadomesti vratarja, četudi 
je njegova ekipa že izvršila vse dovoljene zamenjave. Zamenjani vratar ni več udeleženec izvajanja 
udarcev s kazenske točke. 
 
Med izvajanjem udarcev s kazenske točke 
Dodatno besedilo 

• Če vratar stori prekršek in je posledično udarec ponovljen, mora biti vratar opomnjen. 
• Če je izvajalec kaznovan zaradi prekrška, storjenega po znaku sodnika za izvedbo udarca, se 

udarec šteje kot zgrešen, izvajalec pa je opomnjen. 
• Če vratar in izvajalec istočasno storita prekršek: 
• Če je udarec zgrešen ali ubranjen, se ponovi, oba igralca pa sta opomnjena. 
• Če je dosežen zadetek, se razveljavi, udarec se šteje kot zgrešen, izvajalec pa je opomnjen. 

 
Obrazložitev: Pojasnjuje izid, če vratar in izvajalec istočasno kršita Pravilo, kar je redko, saj običajno 
nekdo krši Pravilo prvi. Možna sta različna izida, ker: 
• Če je udarec zgrešen (zaradi vratarjevega prekrška), sta oba igralca storila prekršek za opomin, 
zato sta oba opomnjena, udarec pa se ponovi. 
• Če je dosežen zadetek, vratar ni napravil prekrška za opomin, ker pa ga izvajalec je, je to 
“resnejši” prekršek (glej Pravilo 5) in se zato kaznuje. 
 
 
Pravilo 11 – OFSAJD 
2. Prekršek ofsajda 
Dodatno besedilo 

“Branjenje” je, ko igralec s katerim koli delom telesa, razen z rokami (z izjemo vratarja v kazenskem 
prostoru) zaustavi ali poskusi zaustaviti žogo, ki gre v vrata ali zelo blizu vrat. 

 
 
2. Prekršek ofsajda 
Dodatno besedilo 

V situacijah ko: 
• Igralec stoji v ali se giblje iz ofsajd položaja ter je na poti nasprotniku in ovira nasprotnikovo 
gibanje proti žogi, je to prekršek ofsajda, če vpliva na zmožnost nasprotnika igrati ali se boriti za žogo; 
če se igralec giblje na pot nasprotnika in ovira njegovo napredovanje (npr. ga blokira), se ta prekršek 
kaznuje po Pravilu 12. 
• Igralec v ofsajd položaju se giblje proti žogi z namenom igrati z njo in je nad njim storjen 
prekršek, preden igra ali poskuša igrati z žogo ali napada nasprotnika v boju za žogo, se kaznuje 
prekršek, ker se je zgodil pred prekrškom ofsajda. 
• Prekršek je storjen nad igralcem v ofsajd položaju, ki že igra ali poskuša igrati z žogo ali napada 
nasprotnika v boju za žogo, se kaznuje prekršek ofsajda, ker se je zgodil pred nepravilnim napadom. 

Obrazložitev: Pojasnjuje situacije, ko: 
• Igralec v ofsajd položaju, ki ni blizu žoge, stori prekršek, ki vpliva na zmožnost branilca(ev) igrati 
z žogo ali se boriti za žogo 
• Je prekršek storjen nad nasprotnikom v ofsajd položaju. 
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Pravilo 12 – PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 
2. Indirektni prosti udarec 
Dodatno besedilo 

Indirektni prosti udarec je dosojen, če igralec: 
• .... 
• je kriv nestrinjanja s sodnikovo odločitvijo ali uporabe nespodobnih ali žaljivih besed in/ali 
kretenj ali drugih verbalnih prekrškov 
• .... 

 
Obrazložitev: Pojasnjuje, da se verbalni ali prekrški z gestami kaznujejo z indirektnim prostim udarcem, 
četudi se kaznujejo z opominom ali izključitvijo; nekateri so napačno interpretirali “direktni prosti 
udarec za prekrške proti sodnikom” in smatrali, da se to nanaša tudi na zavračanje odločitev itd, čeprav 
se navedeno nanaša le na fizične prekrške. 
 
3.Disciplinske kazni - Prednost 
Dodatno besedilo 

Prednosti naj se ne dovoli v primerih, ki vključujejo resen prekršek, nasilno obnašanje ali prekršek za 
drugi opomin, razen če je bila jasna priložnost za doseganje zadetka. Sodnik mora igralca izključiti ob 
prvi prekinitvi; vendar če ta igralec igra z žogo ali napada / vpliva na nasprotnika, bo sodnik igro prekinil, 
izključil igralca in igro nadaljeval z indirektnim prosti udarcem, razen če je igralec storil resnejši 
prekršek. 

 
3.Disciplinske kazni - Prekrški zaradi nešportnega obnašanja 
Dodatno besedilo 

V različnih okoliščinah mora biti igralec opomnjen zaradi nešportnega obnašanja, npr. če: 
• stori prekršek, da bi oviral ali preprečil obetaven napad, razen če sodnik dosodi kazenski udarec 
zaradi prekrška pri poskusu igrati z žogo 

Obrazložitev: Ni več opomina za prekinitev obetavnega napada, ko je dosojen kazenski udarec zaradi 
prekrška, ki je poskes igranja z žogo. To je konsistentno s spremembo, ko za prekršek, ki je poskus 
igranja z žogo in ki prepreči čisto priložnost za doseganja zadetka, ni več izključitve, pač pa opomin v 
primerih, ko sodnik dosodi kazenski udarec. 
 
3. Disciplinske kazni - Prekrški zaradi nešportnega obnašanja 
Dodatno besedilo 

• prepreči nasprotniku čisto priložnost za doseganje zadetka s prekrškom pri poskusu igrati z 
žogo in ko sodnik dosodi kazenski udarec. 

Obrazložitev: Ker se preprečitev čiste situacije za doseganje zadetka s prekrškom pri poskusu igrati z 
žogo 
v kazenskem prostoru sedaj kaznuje z opominom, je ta prekršek dodan na ta seznam. 
 
3. Disciplinske kazni - Proslavljanje zadetka 
Dodatno besedilo 

Igralec mora biti opomnjen, če: 
• napravi kretnje ali dejanja, ki so provokativna, podcenjujoča ali podžigajoča 
• pleza na ogrado okoli igrišča in / ali se približuje gledalcem na način, ki povzroči varnostne 
probleme 
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 3. Disciplinske kazni - Prekrški, ki se kaznujejo z izključitvijo 

Obstoječe besedilo 

 preprečevanje čiste priložnosti za doseganje 

zadetka nasprotniku, ki se giblje proti 

kršiteljevim vratom, s prekrškom, ki se 

kaznuje s prostim udarcem (razen v spodaj 

opisanih primerih), 

Novo besedilo 

 preprečevanje zadetka ali čiste priložnosti za 

doseganje zadetka nasprotniku, ki se na 

splošno giblje proti kršiteljevim vratom, s 

prekrškom, ki se kaznuje s prostim udarcem 

(razen v spodaj opisanih primerih), 

 
3. Disciplinske kazni - Preprečitev čiste priložnosti za doseganje zadetka 

Obstoječe besedilo 

Če igralec stori nad nasprotnikom prekršek, ki 
prepreči nasprotniku čisto priložnost za 
doseganje zadetka in sodnik dosodi kazenski 
udarec, bo opomnjen, razen če: 
je bil prekršek držanje, vlečenje ali porivanje ali 
kršitelj ni imel namena igrati z žogo ali ni imel 
možnosti boriti se za žogo ali 
je bil prekršek tak, ki se kaznuje z isključitvijo, 
kjerkoli se zgodi (npr. resen prekršek, nasilno 
obnašanje itd.) 
 

Novo besedilo 

Če igralec stori nad nasprotnikom prekršek, ki 
prepreči nasprotniku čisto priložnost za 
doseganje zadetka in sodnik dosodi kazenski 
udarec, bo opomnjen, če je bil prekršek storjen 
pri poskusu igrati z žogo. V vseh drugih 
okoliščinah (npr. vlečenje, držanje ali porivanje 
ali ni možnosti igrati z žogo itd.), mora biti 
kršitelj izključen. 

 

Obrazložitev: Jasnejše besedilo. Ni spremembe v Pravilu ali njegovi uporabi. 
 
3. Disciplinske kazni - Preprečitev čiste priložnosti za doseganje zadetka 
Dodatno besedilo 

Če igralec, izključeni, rezervni ali zamenjani igralec vstopi na igrišče brez potrebnega dovoljenja sodnika 
in vpliva na igro ali na nasprotnika ter prepreči nasprotni ekipi zadetek ali čisto priložnost za doseganje 
zadetka, mora biti izključen. 

Obrazložitev: Pojasnjuje, da kdor vstopi na igrišče brez dovoljenja sodnika (vključno z igralcem, ki 
potrebuje dovoljenje za vrnitev na igrišče, npr. po poškodbi) in prepreči zadetek ali čisto priložnost za 
doseganje zadetka, stori prekršek, ki se kaznuje z izključitvijo, četudi ni storil kakšnega drugega 
prekrška. 
 
4. Nadaljevanje igre po prekrških in nešportnem obnašanju 
 

Obstoječe besedilo 

Če je žoga v igri in igralec stori prekršek na igrišču 
nad: 
• soigralcem, rezervnim igralcem, 
zamenjanim igralcem, uradno osebo ekipe ali 
katerim od sodnikov – direktni prosti udarec ali 
kazenski udarec 
 
Če je bila žoga v igri in se je prekršek zgodil izven 
igrišča: 

Novo besedilo 

Če je žoga v igri in igralec stori prekršek na igrišču 
nad: 
• soigralcem, rezervnim igralcem, 
zamenjanim ali izključenim igralcem, uradno 
osebo ekipe ali katerim od sodnikov – direktni 
prosti udarec ali kazenski udarec 
Če  ko je žoga v igri: 
• Igralec izven igrišča stori prekršek nad 
katerim od sodnikov ali nad nasprotnim 
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• če je igralec že izven igrišča − igra se 
nadaljuje s sodniškim metom  
• če igralec zapusti igrišče, da bi storil 
prekršek, se igra nadaljuje z indirektnim prostim 
udarcem. Vendar če igralec zapusti igrišče kot 
sestavni del igre in stori prekršek nad drugim 
igralcem, se igra nadaljuje s prostim udarcem s 
črte igrišča, ki je najbližja mestu prekrška. V 
primeru prekrška za direktni prosti udarcec 
znotraj kršiteljevega kazenskega prostora, je 
dosojen kazenski udarec. 

igralcem, rezervnim, zamenjanim ali 
izključenim igralcem ali uradno osebo 
nasprotne ekipe ali 
• rezervni, zamenjani ali izključeni igralec 
ali uradna oseba ekipe izven igrišča stori 
prekršek nad ali vpliva na nasprotnika ali 
katerega od sodnikov  
se igra nadaljuje s prostim udarcem / vpliva; v 
primeru prekrška za direktni prosti udarec 
znotraj kršiteljevega kazenskega prostora je 
dosojen kazenski udarec. 

Obrazložitev: Jasnejše besedilo. 
 
4. Nadaljevanje igre po prekrških in nešportnem obnašanju 

Obstoječe besedilo 

Če igralec, ki stoji na ali izven igrišča, vrže 
predmet na nasprotnega igralca, se igra 
nadaljuje z direktnim prostim udarcem ali 
kazenskim udarcem z mesta, kjer je predmet 
zadel ali bi zadel nasprotnika. 
 
Igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem, 
če: 
• igralec, ki stoji na igrišču, vrže predmet 
na osebo, ki stoji izven igrišča 
• rezervni ali zamenjani igralec, ki stoji 
izven igrišča, vrže predmet na nasprotnika, ki 
stoji na igrišču. 
 

Novo besedilo 

Če igralec, ki stoji na ali izven igrišča, vrže 
predmet (vključno z žogo) na nasprotnega 
igralca, rezervnega igralca, zamenjanega ali 
izključenega igralca ali uradno osebo nasprotne 
ekipe ali katerega od sodnikov ali na žogo, se 
igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem z 
mesta, kjer je predmet zadel ali bi zadel osebo ali 
žogo. Če je bilo to mesto izven igrišča, se prosti 
udarec izvede z najbližje točke na črti igrišča. Če 
je to znotraj kazenskega prostora kršitelja, je 
dosojen kazenski udarec. 
 
Če rezervni igralec, zamenjani ali izključeni 
igralec ali igralec, ki je začasno izven igrišča ali 
uradna oseba ekipe vrže ali brcne predmet na 
igrišče in ta vpliva na igro ali na nasprotnika ali 
na katerega od sodnikov, se igra nadaljuje z 
direktnim prostim udarcem (ali kazenskim 
udarcem) z mesta, kjer je predmet vplival na 
igro ali kjer je zadel ali bi zadel nasprotnika, 
katerega od sodnikov ali žogo. 
 

Obrazložitev:  
Če igralec vrže predmet na nekoga, ki je izven igrišča, je prosti udarec dosojen na črti, ki je najbližja 
mestu, kjer je predmet osebo zadel ali bi zadel. To pomeni kazenski udarec, če je to v kršiteljevem 
kazenskem prostoru. Izid / vpliv metanja ali brcanja predmeta na igrišče je enaka, kot če bi kršitelj storil 
prekršek neposredno; zato je tudi kazen enaka. 
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Pravilo 13 – PROSTI UDARCI 
3. Prekrški in  kazni 
Dodatno in spremenjeno besedilo: 

Če braneča se ekipa izvede prosti udarec iz svojega kazenskega prostora, eden ali več nasprotnikov pa 
so v kazenskem prostoru, ker ga niso imeli časa zapustiti, sodnik dovoli nadaljevanje igre. Če se 
nasprotnik, ki je bil ob izvedbi prostega udarca v kazenskem prostoru ali vstopi v kazenski prostor, 
preden je žoga v igri, dotakne žoge ali se bori za žogo, preden se žoge dotakne drug igralec, se prosti 
udarec ponovi. 

Obrazložitev: Konsistentno s Pravilom 16. 
 
Pravilo 14 – KAZENSKI UDAREC 
1. Postopek 

Obstoječe besedilo 

Izvajalec kazenskega udarca mora biti primerno 
identificiran. 
 

Novo besedilo 

Izvajalec kazenskega udarca mora biti jasno 
identificiran. 

 
1. Postopek 
Dodatno besedilo: 

Igralni čas na koncu vsakega polčasa ali podaljška se podaljša, da bi se omogočila izvedba in dovršitev 
kazenskega udarca. V tem primeru je kazenski udarec je dovršen, ko se po izvedenem udarcu žoga 
zaustavi, gre izven igre, z njo igra drug igralec (vključno z izvajalcem), ki ni vratar, ki brani udarec ali ko 
sodnik prekine igro zaradi prekrška izvajalca ali njegove ekipe. Če stori prekršek igralec braneče se 
ekipe (vključno z vratarjem) in zadetek ni dosežen, se kazenski udarec ponovi. 

 
2. Prekrški in kazni 
Dodatno besedilo: 

Če vratar in izvajalec istočasno storita prekršek: 
• Če zadetek ni dosežen, se udarec ponovi, oba igralca sta opomnjena 
• Če je dosežen zadetek, se razveljavi, izvajalec se opomni, igra pa nadaljuje z indirektnim 
udarcem za branečo se ekipo. 

Obrazložitev: Pojasnjuje izid, če vratar in izvajalec istočasno kršita Pravilo, kar je redko, saj običajno 
nekdo krši Pravilo prvi. Možna sta različna izida, ker: 
• Če je udarec zgrešen (zaradi vratarjevega prekrška), sta oba igralca storila prekršek za opomin, 
zato sta oba opomnjena, udarec pa se ponovi. 
• Če je dosežen zadetek, vratar ni napravil prekrška za opomin, ker pa ga izvajalec je, je to 
“resnejši” prekršek (glej Pravilo 5) in se zato kaznuje. 
 
2. Prekrški in kazni 
Dodatno besedilo: 

Žoge se, ko se premika naprej, dotakne zunanji dejavnik: 
• kazenski udarec se ponovi, razen če je žoga na poti v vrata in vpliv ne prepreči vratarju ali 
branilcu igrati z žogo, ko se v primeru, da žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je prišlo do dotika), 
razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih. 

 
 
 
 
 
 



 

11 

 

Pravilo 16 – UDAREC OD VRAT 
2. Prekrški in kazni 
Dodatno besedilo: 

Če se nasprotnik, ki je bil ob izvedbi udarca od vrat v kazenskem prostoru ali vstopi v kazenski prostor 
preden je žoga v igri, dotakne žoge ali se bori za žogo, preden se žoge dotakne drug igralec, se udarec 
od vrat ponovi. 

 
 
Implementacija 
 

Te spremembe in navodila so obvezujoče za konfederacije in nacionalne zveze od 1. junija 2017 dalje. 
 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo oddelek za sodniške zadeve v okviru strokovne službe NZS. 
 
 
S spoštovanjem, 

 
 

 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Matjaž Jaklič l. r.  
V. d. generalnega sekretarja NZS 
 
 
 

 
 

 

 

 

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. 

 

 


