
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 39/21 
 
 
Brdo pri Kranju, 15. 7. 2021 Št.: 39/21 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: Sprememba točke 3 Odločb k pravilu 5 Pravil nogometne tekme  
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Odbor za nujne zadeve dne 14. 7. 2021 sprejel naslednji sklep: 
 
Spremeni se točka 3 Odločb k Pravilu 5 Pravil nogometne igre, tako da glasi: 
 
Če na tekmo ne pride imenovani sodnik, vodi tekmo (po vrstnem redu) imenovani in prisotni: 

• četrti sodnik 
• VAR 
• prvo-imenovani pomočnik sodnika  
• drugo-imenovani pomočnik sodnika.  

 
Enako velja v primeru, če sodnik ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, razen v primerih iz 6. točke odločb 
NZS k temu pravilu.  
 
Če VAR, AVAR ali operater posnetkov ne more začeti ali nadaljevati tekme, ga lahko zamenja le oseba, ki je za 
to vlogo usposobljena.  
Če na tekmo ne pride imenovani VAR ali ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, ga nadomesti (po vrstnem 
redu) imenovani in prisotni: 

• četrti sodnik, če je za to usposobljen 
• AVAR, če je za to usposobljen  
• sodnik, ki ne more nadaljevati s sojenjem, če je za to usposobljen. 

 
Če na tekmo ne pride imenovani AVAR ali ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, ga nadomesti (po vrstnem 
redu) imenovani in prisotni: 

• četrti sodnik, če je za to usposobljen  
• sodnik, ki ne more nadaljevati s sojenjem, če je za to usposobljen. 

Če ni usposobljene zamenjave za VAR, se tekma nadaljuje brez uporabe sistema VAR. Če ni usposobljene 
zamenjave za AVAR, se tekma nadaljuje brez uporabe sistema VAR, razen če ekipi pisno soglašata, da se tekma 
nadaljuje le z Video pomočnikom sodnika in operaterjem posnetkov 
 



Za dodatne informacije vam je na voljo oddelek za sodniške zadeve 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. 

 


