
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 23/19 

 

 

Brdo pri Kranju, 20.08.2019 Št.: 23/19 Ozn.: ZNSS VŠ/DČ  

 

 

Zadeva: Obrazložitev / Pravilo 16 - Udarec od vrat 
 
 

Spoštovani, 

 

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je pripravila obrazložitev pravila 16 – Udarec od vrat. 

 

Vratar dvigne žogo z nogo soigralcu, ki mu jo vrne z glavo ali prsmi 
 
V zadnjem obdobju/po spremembah PNI je prišlo do kar nekaj situacij, ko je pri udarcu od vrat vratar žogo z 
nogo dvignil do soigralca, ki mu je žogo z glavo ali prsmi vrnil in vratar je nadaljeval z igro. Ker je pri tem prišlo 
do različnih tolmačenj PNI, je IFAB sprejel odločitev, da bodo o tem razpravljali na naslednjem sestanku 
tehničnega podkomiteja. Do takrat pa taka izvedba ni dovoljena, niti se ne kaznuje. Če se zgodi, mora sodnik 
ponoviti udarec od vrat - brez disciplinske kazni. 
 
Nahajanje nasprotnega igralca v kazenskem prostoru ob izvedbi udarca od vrat. 
 
Pravilo 16 govori, da se morajo nasprotni igralci ob izvedbi udarca od vrat nahajati izven kazenskega prostora 
do izvedbe udarca. Če se je nasprotnik ob izvedbi udarca od vrat namerno zadržal v kazenskem prostoru ali 
vstopil v kazenski prostor pred izvedbo udarca ter se dotakne žoge ali se bori za žogo, se udarec od vrat ponovi 
(brez disciplinske kazni). 
Vendar pa Pravilo 16 dovoljuje ''hitro'' izvedbo udarca od vrat. Če se nasprotnik nahaja v kazenskem prostoru, 
ker ga dejansko ni utegnil zapustiti, sodnik dovoli nadaljevanje igre, vendar pod pogojem, da ta igralec ni oviral 
ali preprečeval izvedbe; lahko pa prestreže žogo, ko je ta v igri. 
Enaka načela veljajo za izvedbo prostih udarcev za branečo se ekipo v njenem kazenskem prostoru. 
Sodniki so izkušeni pri nadzorovanju izvedbe prostih udarcev, to svoje znanje in načela pa naj uporabijo tudi pri 
nadzorovanju izvedbe udarcev od vrat in prostih udarcev za branečo se ekipo v njenem kazenskem prostoru. 
 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

Generalni sekretar NZS 
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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. 

 


