
 

 
 

 
 
 

Okrožnica 26/21 
 
 
Brdo pri Kranju, 7. 6. 2021 Št.: 26/21 Ozn.: GP JP/VŠ 

 
 

Zadeva: Spremembe pravil igre 2021/2022 
 
 

Spoštovani. 
 
International Football Association Board (v nadaljevanju: IFAB) je na svojem 135. rednem letnem zasedanju 
sprejel več sprememb in razjasnitev Pravil igre. Podrobno besedilo je podano v spremnem dokumentu. 
 
Glavne spremembe Pravil 2021/22 
Pravilo 12 – Prekrški in nešportno obnašanje – Igra z roko 
 
Ker interpretacija igre z roko zaradi nepravilne uporabe pravila ni bila vedno dosledna, je IFAB potrdil, da ni 
vsak dotik žoge z roko prekršek. 
 
V zvezi s kriterijem, ko roka napravi telo igralca »nenaravno večje«, je bilo potrjeno, da naj sodniki še naprej 
uporabljajo svojo presojo pri opredelitvi pravilnosti položaja roke glede na gibanje igralca v konkretni situaciji. 
 
Po tej razjasnitvi je prekršek igre z roko, če se igralec: 

- namerno dotakne žoge z roko, na primer z gibanjem roke proti žogi 
- dotakne žoge z roko, ko je ta napravila njegovo telo nenaravno večje. Smatra se, da je igralec napravil 

svoje telo nenaravno večje, ko položaj roke ni posledica ali ni opravičljiv z gibanjem igralca v konkretni 
situaciji. Ko ima igralec roko v takšnem položaju, prevzame rizik, da ga bo žoga zadela v roko in bo 
kaznovan ali 

- doseže zadetek v nasprotnikova vrata: 
o Neposredno z roko, čeprav slučajno, vključno z vratarjem 
o Takoj po tem, ko se je žoge dotaknil z roko, čeprav slučajno. 

 
Slučajna igra z roko soigralca, ki privede do zadetka ali ustvari priložnost za zadetek, se ne bo več štela za 
prekršek. 
 
Pravilo 12 – Prekrški in nešportno obnašanje - Indirektni prosti udarec 
Indirektni prosti udarec je dosojen, če igralec: 
• (...), 
• sproži nameren trik, da bi podal žogo (vključno iz prostega udarca ali udarca od vrat) svojemu vratarju z 

glavo, prsmi, kolenom itd. in da bi obšel Pravila, ne glede na to, ali se je vratar žoge dotaknil z rokami ali 
ne. Vratar bo kaznovan, če je odgovoren za sprožitev namernega trika. 

• napravi kateri drug prekršek (...) 
 
Disciplinske kazni – Prekrški zaradi nešportnega obnašanja 
V različnih okoliščinah mora biti igralec opomnjen zaradi nešportnega obnašanja, npr. če: 



• (...) 
• sproži nameren trik, da bi bila žoga podana vratarju (vključno iz prostega udarca ali udarca od vrat) z glavo, 

prsmi, kolenom itd. in da bi obšel Pravila, ne glede na to, ali se je vratar žoge dotaknil z rokami ali ne. 
Vratar bo opomnjen, če je odgovoren za sprožitev namernega trika. 

 
Pravila igre 2021/22 stopijo v veljavo s 1. julijem 2021. 
 
Predsednik komisije NZS za pravila igre Vlado Šajn. 
 
V primeru morebitnih vprašanj je na voljo sodniški oddelek 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. 

 


