
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 44/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 06.08.2020 Št.: 44/20 Ozn.: GP NM/JP 

 

 

Zadeva: Sprememba pravil igre 2020/21 
 

Spoštovani. 

 

International Football Association Board (v nadaljevanju: IFAB) je na 134. rednem srečanju, ki je bilo 29. februarja 

2020 v Belfastu, sprejel nekatere spremembe Pravil nogometne igre, kot so navedene v nadaljevanju.  

 

Vse spremembe Pravil so za tekmovanja in tekme obvezujoče z začetkom novega tekmovanja. 

 

Glavne spremembe Pravil 

 

Kazenski udarci in udarci s kazenske točke 

• Če je kršitelj vratar, udarec pa zgreši vrata ali se odbije od vratnice / prečke, se udarec ne ponovi, razen če je 

vratarjeva kršitev očitno vplivala na izvajalca 

• Če je udarec ponovljen, se vratarja prvič opozori (med igro ali med udarci s kazenske točke), oziroma opomni 

(rumeni karton) ob vsaki nadaljnji kršitvi 

• Rumeni kartoni igralcev se ne prenašajo na udarce s kazenske točke. Če je igralec opomnjen (rumeni karton) 

med igro in med udarci s kazenske točke, se beležita dva opomina, ne pa izključitev. 

• Če vratar in izvajalec kršita pravila popolnoma istočasno, je kaznovan izvajalec. 

 

Druge pomembne razjasnitve Pravil 

• Če sodnik dovoli hitro izvedbo prostega udarca ali prednost po prekršku, ki prepreči obetaven napad, se 

opomina (rumeni karton) ne izreče. 

• Igralec, ki ne spoštuje predpisane razdalje 4 m ob izvedbi sodniškega meta, bo opomnjen (rumeni karton) 

• Če vratar ob izvedbi udarca od vrat ali prostega udarca dvigne žogo soigralcu, ki mu jo nato vrne z glavo ali 

prsmi, da bi jo vratar prijel, se udarec ponovi, vendar brez disciplinske kazni, razen če se to ponavlja. 

 

Video pomočniki sodnika (VAR) 

IFAB izraža zadovoljstvo ob občutnem povečanju števila držav in tekmovanj, ki uporabljajo ali nameravajo 

uporabljati VAR. IFAB priznava, da so bile med organizatorji visoko prepoznavnih tekmovanj določene 

nedoslednosti pri uporabi VAR protokola, kot je predpisan v Pravilih igre. Vendar je zadnja komunikacija s temi 

organi prinesla pozitiven premik k univerzalni uporabi protokola v naslednji sezoni. 

 

Vse podrobnosti o spremembah, si lahko preberete tudi v novi knjigi PNI.  



Dokument pripravil  Vlado Šajn, predsednik Komisije za Pravila igre pri NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

Generalni sekretar 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. 

 


