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P R A V I LNIK 
tekmovanja v prvenstvu Športne zveze Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje 

 v malem nogometu 
 
 

1. člen 
 
Tekmovanja v prvenstvu Športne zveze Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje (v nadaljevanju: ŠZ) vodi 
komisija za mali nogomet (v nadaljevanju: KMN).  
 
Tekme se igrajo na travnatih igriščih, ki jih verificira KMN.  
 
Pred pričetkom vsake tekmovalne sezone morajo ekipe ob prijavi dostaviti tudi pisno soglasje lastnika 
zemljišča za igranje nogometnih tekem na zemljišču.   
 

2. člen 
 
Način tekmovanja za posamezno tekmovalno sezono ter oblikovanje skupin določi KMN na podlagi 
prijav ekip in rezultatov v pretekli tekmovalni sezoni. 

 
3. člen 

 
Pravico nastopanja v ligi imajo ekipe športnih društev in klubov, ki so člani ŠZ in imajo poravnano 
članarino za tekoče leto in ob prijavi predložijo seznam igralcev in poravnajo prijavnino do roka, ki je 
naveden v razpisu tekmovanja za naslednjo tekmovalno sezono. Prijava ekipe mora biti potrjena s 
strani športne organizacije iz katere je razvidno, da so vsi igralci ekipe člani te organizacije in so plačali 
članarino za tekoče leto. 
 
Na seznamu mora biti najmanj 10 (deset) in največ 20 (dvajset) igralcev. Igralci morajo imeti stalno 
bivališče v Republiki Sloveniji. Ob prijavi novih igralcev mora klub ŠZ dostaviti ustrezno potrdilo.  
 
Pravico nastopanja imajo le igralci, registrirani pri ŠZ. 
 
V ekipah lahko igrajo igralci, ki so na dan tekme dopolnili 16 (šestnajst) let in starejši. Igralci, ki so 
mladolenti in ustrezajo zgoraj navedenim pogojem za igranje, potrebujejo soglasje staršev, ki se nahaja 
na spletni strani ŠZ. Soglasje staršev mora ekipa poslati ob prijavi igralca, ravno tako pa mora ekipa 
imeti soglasje med dokumentacijo na tekmi. 
 
Igralci svojo identiteto na tekmah izkazujejo z osebnim dokumetom, če svoje igralec nima osebnega 
dokumenta se mu nastopanje ne dovoli. 
 
Registracija novega igralca je možna do 5 (pet) dni pred začetkom jesenskega in spomladanskega dela 
prvenstva.  Med potekom prvenstva (trajanjem prvega in drugega dela) ni možen prestop, možna pa 
je prijava novega igralca, najkasneje do srede do 16h za tekoče kolo, na email: 
malinogomet.radovljica@gmail.com. Za registracijo novega igralca je potrebno izpolniti obrazec, ki se 
nahaja na spletni strani ŠZ.    
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Prestopi igralcev iz ene ekipe v drugo so dovoljeni po končanem prvenstvu ali v času odmora med 
jesenskim in spomladanskim delom tekmovanja.  
 
Igralec, ki želi prestopiti v drugo ekipo, mora imeti pisno soglasje ekipe iz katere prestopa in ga mora 
nova dostaviti vodstvu tekmovanja.  
 

4. člen 
 
Tekme sodijo sodniki, usposobljeni za sojenje tekem malega nogometa, v kolikor KMN ne odredi 
drugače. 
 
V kolikor na tekmo ob določenem času ni delegiranega sodnika se nastopajoča kluba dogovorita, kdo 
bo sodil tekmo.   

 
Sodniki so dolžni na dan tekme do 17. ure v uradni poštni nabiralnik ŠZ dostaviti zapisnik tekme s 
potrebnimi izjavami, oz. posredovati zapisnik tekme s prilogami na e-naslov vodja tekmovanja, ravno 
tako do 17. ure.  
 

5. člen 
 
Igrišče mora biti pripravljeno za tekmo najmanj 15 minut pred časom določenim za pričetek tekme.  
 
Za označbe in ustreznost igrišča je odgovorna domača ekipa. 
 
V primeru, da se označbe na igrišču med tekmo zbrišejo oz. postanejo slabo vidne, lahko sodnik od 
domače ekipe zahteva, da se označbe med polčasom popravijo. 
 
Pritožbe na neustreznost igrišča mora vodja ekipe sodniku ustno podati pred pričetkom tekme.  
 
O primernosti igrišča odloča sodnik.  Vse pritožbe glede neustreznosti igrišča morajo biti vnesene v 
poročilo o tekmi pred začetkom tekme. 
 
Če tekma ni odigrana zaradi nepripravljenega igrišča in ni dogovora, se tekma registrira 0:3 za 
gostujočo ekipo, domači ekipi pa se odvzame ena točka. Pri drugem primeru neigranja zaradi 
neurejenega igrišča se domačinu odvzameta dve točki. V kolikor se to pojavi tretjič, se ekipa izključi iz 
tekmovanja.  V primeru prijave v tekmovanje v naslednji tekmovalni sezoni, se jo uvrsti v najnižjo 
skupino. 
 
Če tekma ni odigrana zaradi nepripravljenega igrišča in obstaja dogovor o pripravi igrišča, se  tekma 
prestavi. Ekipi, ki je zadolžena za pripravo igrišča, se odvzame tri točke. Pri drugem primeru se ekipi, ki 
je zadolžena za pripravo igrišča odvzame štiri točke. V kolikor se to pojavi tretjič se ekipo izključi iz 
tekmovanja.  V primeru prijave v tekmovanje v naslednji tekmovalni sezoni, se jo uvrsti v najnižjo 
skupino. 
 
Igrišče mora biti pripravljeno za od igranje tekme, ne glede na vremenske razmere.  
 
Zaradi izrednih vremenskih razmer ali drugih ne prilik lahko celotni tekmovalni krog za vse nastopajoče 
ekipe odpove in prestavi le KMN. Odpovedani  tekmovalni krog se prestavi na prvo nedeljo po 
odigranem zadnjem tekmovalnem krogu. 
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6. člen 
 
Domača ekipa je dolžna zagotoviti zapisnik tekme, ki ga prejme vodja po e-pošti najkasneje v petek, za 
sledeče kolo. Vsaka ekipa mora v predizpolnjen zapisnik vpisati številke prisotnih igralcev, za igralce, ki 
niso prisotni pa se v polju za številko naredi križec. V primeru, da domača ekipa ne zagotovi zapisnika, 
se tekma registrira z rezultatom 0:3 v korist gostujoče ekipe, domači ekipi pa se odvzame ena točka.  
 
Najmanj 15 min. pred pričetkom tekem je potrebno poročilo o tekmi predložiti v pregled sodniku. Vodji 
ekip sta obenem dolžna predložiti osebne dokumnte ( lahko kopije ) za prijavljene  igralce. Po pregledu 
poročila sodnik v zapisniku tekme označi prazna polja in potem ni več možen naknadni vpis igralcev.    
 
Med tekmo igralci ne smejo menjati majic, ob dovoljenju sodnika je dovoljena le menjava igralca z 
vratarjem. Številke v poročilu o tekmi morajo biti identične s številkami na majicah igralcev. 
 
Na klopi za rezervne igralce je lahko poleg rezervnih igralcev samo vodja ekipe, ki je naveden v 
zapisniku tekme. Klop za rezervne igralce mora biti ločena od gledalcev. Rezervni igralci morajo imeti 
oblečene markirne majice, katerih barva se razlikuje od barve majic. 
 
Tekma se prične, ko imata ekipi na igrišču najmanj 4 igralce, od katerih je eden vratar, in imajo pravico 
nastopa. Šteje se, da je vsak igralec, ki je vpisan v zapisnik tekme, na tekmi tudi nastopil.  
 
Če se ekipa 10 minut po času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču z zadostnim številom 
igralcev, se tekma ne odigra. 
Sodnik izjemoma lahko počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in da bo ekipe 
prišla, pri tem pa mora upoštevati tudi pričetke tekem na drugih igriščih, na katere je delegiran.  
Če ekipa ni prišla na tekmo iz opravičenih razlogov, se tekmo registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 
3:0 za nasprotno ekipo,  ekipi se odvzame tudi eno točko. 
 
Pritožbo na identiteto igralcev mora vodja ekipe sodniku ustno podati pred pričetkom tekme, za 
igralce, ki so prišli na tekmo kasneje in so bili vpisani v poročilo o tekmi, pa takoj po zaključku tekme.  
 
V kolikor se ugotovi  pravilnost pritožbe, se tekma registrira z rezultatom 3:0 za nekrivo ekipo, razen 
če je dosegla ugodnejši izid. 
 
Pritožbe na materialno kršitev pravil nogometne igre je potrebno podati sodniku takoj po tekmi. Ekipa, 
ki je podala pritožbo, pa mora vodju tekmovanja v roku 24 ur po odigrani tekmi dostaviti tudi natančno 
obrazložitev pritožbe.  
 
Domača ekipa mora na vsaki tekmi zagotoviti predstavnika organizatorja, katerega ime je potrebno 
pred tekmo vpisati v poročilo o tekmi. Predstavnik organizatorja mora biti polnoletna oseba, ki na 
tekmi ne more biti igralec in mora skrbeti za nemoten potek tekme, skrbeti za red in disciplino ob 
igrišču ter za varnost sodnika. Med tekmo se mora nahajati ob igrišču in biti stalno na razpolago 
sodniku. 
 
Vodja ekipe je lahko igralec. 
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7. člen 
 
Preložitev tekme velja samo, če se o tem dogovorita vodji obeh ekip in o tem pisno obvestita vodjo 
tekmovanja,  dogovor mora vsebovati datum igranja preložene tekme. V primeru da se vodji ekip ne 
dogovorita o preložitvi tekme, se tekma ne preloži. Preložitev  tekme je možna najmanj 7 dni pred 
določenim terminom za  odigranje tekme. 
 
Preložena tekma mora biti do odigrana do zadnjega kola tekočega dela tekmovanja. Tekme zadnjega 
tekmovalnega kroga v spomladanskem in jesenskem delu tekmovanja se lahko preloži le ob soglasju 
vodje tekmovanja  in morajo biti najavljena najmanj 12 dni vnaprej. Če prestavljena tekma ni odigrana 
v predpisanem roku se registrira z rezultatom   3:0 za nekrivo ekipo, krivi ekipi pa se odvzame 1 točka 
 
Ekipa ne more imeti dveh prestavljenih tekem. Pred drugo predstavitvijo mora biti odigrana prva 
prestavljena tekma. 
 
Vodja tekmovanja  lahko določi rezervne termine za odigravanje preloženih tekem. 
 

 
8. člen 

 
Organa KMN, ki samostojno in neodvisno odločata v svoji pristojnosti na 1. stopnji  sta vodja 
tekmovanja in disciplinski sodnik  ki ju imenuje in razrešuje KMN in sta za svoje delo odgovorna KMN. 
 
Zapisnike sej vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika prejmejo sodelujoče ekipe po e-pošti, 
objavljeni pa so tudi na spletni strani ŠZ. Šteje se, da je zapisnik vročen naslednji dan po odpremi 
klubom po e-pošti.  
 
Prizadete ekipe lahko na odločitev vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika vložijo pritožbo v roku 
3 dni od prejema zapisnika, ob plačilu pritožne takse v višini 30 €. 
 
Pritožbe na odločitev vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika na 2. stopnji rešuje  KMN. KMN mora 
pritožbo obravnavati v 30. dneh od prejema. Sklep KMN je dokončen. 
 

9. člen 
 

Tekmovanje poteka po točkovnem sistemu, za zmago dobi ekipa  tri točke, za neodločen rezultat eno 
točko in za poraz  nič  točk. 
 
Uvrstitev se določi po številu osvojenih točk, tako da več točk pomeni boljšo uvrstitev. Če dve ali več 
ekip osvoji enako število točk   se uvrstitve na lestvici odredijo po naslednjih zaporednih kriterijih: 
- število točk iz medsebojnih srečanj, 
- razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih, 
- število doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih, 
- gol razlika z vseh tekem, 
- število danih zadetkov na vseh tekmah, 
- število danih zadetkov v gosteh na vseh tekmah, 
- žreb. 
  
Lestvico po končanem prvenstvu potrdi KMN. 
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10. člen 
 
Če na odigrano tekmo ni pritožbe, se tekmo registrira z doseženim rezultatom. V kolikor vodja 
tekmovanja   ugotovi, da je nastopil tudi igralec, ki ni imel pravice nastopa (kaznovani igralec) po 
službeni dolžnosti tekmo registrira z rezultatom 3 : 0 za nekrivo ekipo, krivi ekipi pa se odvzame tudi 
ena točka. 
 

11. člen 
 
V kolikor ekipa do konca tekmovanja ne odigra treh tekem (zaradi neurejenega igrišča ali premajhnega 
števila igralcev) se jo avtomatično izključi iz tekmovanja. V naslednjem tekmovalnem letu lahko igra v 
najnižji skupini. 
 

12. člen 
 
Če ena od ekip ostane med tekmo z manj kot 4 igralci zaradi poškodbe igralca, je sodnik dolžan igro 
prekiniti in počakati 3 minute. V koliko poškodovani igralec ni sposoben nadaljevati z igro, bo sodnik 
tekmo prekinil.  
 
Če ena od ekip ostane med tekmo z manj kot 4 igralci zaradi izključitve igralca, bo sodnik tekmo prekinil.  
 
V primeru, da tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ene od ekip, se tekma 
registrira z rezultatom 3:0 za nekrivo ekipo, krivi ekipi pa se odvzame tudi ena točka.  
 
V primeru, da ekipa pravočasno, najkasneje do petka do 17. ure, za tekoči krog prijavi svojo odsotnost 
s tekme in o tem obvesti vodjo tekmovanja, se tekma registrira z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. 
Vodje tekmovanja obvesti nasprotno ekipo in sodnika, da tekme ne bo in da prihod na igrišče ni 
potreben.  
  
V kolikor tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev v obeh ekipah, se tekma registrira 
z rezultatom 0:0 in se obema ekipama odvzame ena točka.  
 
V drugem primeru premajhnega števila igralcev se poleg izgubljene tekme ekipi (ekipama) odvzamejo 
tri točke. V tretjem primeru se ekipo izključi iz tekmovanja. 
  
V kolikor ima izključena ekipa registriranih eno tekmo več kot polovico vseh, registrirani rezultati 
ostanejo. Vsem ekipam, ki bi do konca prvenstva še morali igrati z izključeno ekipo do konca prvenstva, 
se vpiše rezultat 3:0 za te ekipe. 
 
V kolikor ima izključena ekipa registriranih polovico ali manj tekem, se registrirani rezultati brišejo. 
 
Če na tekmi nastopi igralec kljub prepovedi nastopa se tekma registrira s 3:0 za nasprotno ekipo, igralec 
kazen odsluži v naslednjem kolu, ekipi pa se odvzame eno točko. 
 
Če kaznovani igralci nastopijo v obeh ekipah, se tekma registrira z rezultatom 0:0, ekipama se odvzame 
po eno točko. 
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13. člen 
 
Prvo uvrščena ekipa ob koncu prvenstva v najvišji skupini postane prvak lige malega nogometa ŠZ za 
tekočo tekmovalno sezono in prejme prehodni pokal. O nagradah za ostale ekipe odloči KMN pred 
zaključkom tekmovanja.  
 
Zadnje dve uvrščeni ekipi v skupini izpadeta v nižjo skupino, njuno mesto zasedeta prvo uvrščeni ekipi 
iz skupine, v katero izpadeta. 
 
V primeru, da je naslednjo sezono več oz. manj ekip, komisija sama določi število ekip v posamezni 
skupini, glede na boljše uvrstitve v pretekli sezoni. V nižjo skupino izpadejo zadnji dve, tri ali več ekip. 
V višjo se uvrstita prvi dve ekipi, oz. odvisno od sistema igranja prihodnjo sezono.  
 
V primeru, da je v naslednjem letu več prostih mest v višji skupini, je postopek napredovanja sledeč: 
 

1. prvo prosto mesto   tretje uvrščena ekipa nižje skupine 
2. drugo prosto mesto   predzadnja (9) ekipa višje skupine 
3. tretje prosto mesto   četrto uvrščena ekipa nižje skupine 
4. četrto prosto mesto   zadnja (10) ekipa višje skupine 
5. peto in nadaljnje prosto mesto peto in nižje uvrščene ekipe nižje skupine.         

                                 
14. člen 

 
a.) Rumeni karton pomeni izključitev igralca za 3 minute. V primeru da nasprotna ekipa doseže zadetek ni 

popolnitve, izključeni igralec in njegova ekipa morata odslužiti kazen do izteka treh minut.  
Rumeni kartoni se ne seštevajo in ni več kazni zaradi treh, petih, ... prejetih rumenih kartonov. 
 

b.) Rdeči karton pomeni izključitev igralca do konca tekme. Ekipa, katere igralec je prejel rdeči karton, igro 
nadaljuje z igralcem manj do konca tekme.   
Izključeni igralec nima pravice igranja na naslednji tekmi, o nadaljnji kazni pa bo odločil disciplinski 
komisar sodnik.  
 

c.) Disciplinski  sodnik  izreka kazni igralcem in ekipam na podlagi disciplinskega pravilnika NZS. 
 

d.) Proti izrečenim sklepom disciplinskega  sodnika  je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika 
seje disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je poslana zadnji dan pritožbenega roka 
priporočeno po pošti ali oddana  osebno v pisarni ŠZ v času uradnih ur in je bila vplačana pritožbena 
taksa v višini 30 evrov na račun ŠZ. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča KMN. Pritožbo 
lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka. 
 

e.) Pritožbena taksa se ob ugodni rešitvi pritožbe vrne pritožniku.  
 

f.) Pravilo »4 sekund« velja, pri izvedbi »auta«, »golauta«, kota in prostega udarca. Ne velja pa pri igri 
vratarja z žogo in pri izvedbi kazenskega udarca. 
 

g.) Domača ekipa mora za tekmo zagotoviti najmanj dve kvalitetni  žogi. Igralnih žog je lahko več, vendar 
jih je potrebno pred pričetkom tekme predati sodniku, da jih pregleda in določi položaj »rezervnih 
žog«. 
 
Za vsa ostala določila, ki niso zajeta v teh pravilih, veljajo določila aktov  Nogometne zveze Slovenije.  
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Ta pravila lahko dopolnjuje, spreminja in sprejema samo KMN. 
 
V primeru nejasno napisanega pravila ali sankcije se komisija za mali nogomet  pooblašča, da primer 
reši po lastni presoji v skladu z  duhom Pravil nogometne igre in tolmačenj Nogometne zveze Slovenije.  
                                                                       

15. člen 
 
Pravila je sprejela KMN na seji dne  20.8.2020 in veljajo od dneva sprejema dalje. 
 
 

                                                                                                                 Predsednik KMN 
                                                                                                               Brane Vovk 
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PRAVILA IGRE 
 
Za igro malega nogometa v prvenstvu športne zveze Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje veljajo spodnja 
pravila in splošna pravila nogometne igre FIFA za mali in veliki nogomet (Pravila nogometne igre in 
Pravila igre za mali nogomet FUTSAL, ki jih izda NZS). 
 

1.člen:   IGRIŠČE 
 
KMN odloča in potrjuje igranje ekipe na novem ali drugem igrišču. 
 
Tekme se igrajo na travnatih igriščih. Dimenzije igrišča so določene v prilogi k tem pravilom. Igrišče 
mora biti označeno, kot je določeno v prilogi. Označena mora biti tudi »varnostna linija« za gledalce in 
prostor za menjave. Za označevanje je dovoljeno uporabljati žaganje (brez oblancev) ali barvo. 
Debelina črt mora biti enaka debelini vrat. Uporaba apna je prepovedana.  Na igrišču ni potrebno 
označevati vratarjevega prostora. 
 
Vrata so dimenzije 5 x 2 m, debelina vratnic je 10 cm. Na vratih morajo biti obvezno nameščene mreže. 
 
V kotih igrišča morajo biti nameščene zastavice dimenzij 40 x 30 cm,  na drogu višine najmanj 1,5 m. 
 
Višina trave ne sme presegati 8 cm. 
 
O ustreznosti igrišča za odigravanje tekme odloča sodnik (nevarno igrišče, previsoka trava, sneg, voda, 
blato,..). 
V primeru neustrezno pripravljenega igrišča sodnik ne dovoli začetka tekme, dokler se pomanjkljivosti 
ne odpravijo. V kolikor to ni možno v doglednem času in je zato ogroženo igranje naslednje tekme, se 
tekma ne odigra, sodnik pa o tem poroča pristojnemu organu.  
 
Na enem igrišču lahko igrajo največ štiri ekipe, razen če KMN ne odloči drugače. 
 
Za slabo pripravljeno, slabo pokošeno, slabo označeno igrišče, neprimerne mreže (strgane), se domačo 
ekipo kaznuje z opomini in minus točkami (trije opomini minus ena točka). 
 

2.člen: ŽOGA 
 
Uporablja se usnjena žoga obsega 62 do 70 cm in teže 400 do 450 gramov ( št. 4 ali št. 5).  
 
Najmanj dve žogi za tekmo mora zagotoviti domača ekipa, sodnik vse žoge pred začetkom pregleda in 
določi položaj »rezervnih« žog. Domača ekipa mora zagotavljati  stalno razpoložljivost rezervne žoge 
med tekmo. 
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3.člen: ŠTEVILO IGRALCEV 
 
Tekmo igrata moštvi z največ po 6 igralci, od katerih je eden vratar, ki se od ostalih razlikuje po barvi 
majice. Vsaka ekipa mora imeti svojega kapetana, ki mora biti naveden v zapisniku tekme  (v 
nadaljevanju »zapisnik«) in nositi kapetanski trak. Za posamezno tekmo ekipa lahko prijavi   20 igralcev, 
kolikor je prostora za vpis v zapisniku tekme. Pred tekmo mora vodja ekipe v zapisnik vpisati številke 
na majicah, ki jih bodo igralci nosili med tekmo.  Igralci morajo imeti veljavne tekmovalne izkaznice.  
 
V kolikor na srečanju nastopi igralec, ki ni naveden v zapisniku, oz. pod njegovim imenom nastopi druga 
oseba, se srečanje registrira z rezultatom  3:0 za nasprotno ekipo, poleg tega pa se ekipi odvzame tudi 
1 točka. V kolikor se nasprotna ekipa ne pritoži, se kazen lahko izreče tudi po uradni dolžnosti na 
podlagi ugotovitve sodnika, ki mora to zabeležiti v zapisnik, vodje tekmovanja ali na tekmi prisotnega 
člana KMN.   
 
Ekipam je dovoljeno neomejeno število menjav. Menjave se vršijo v prostoru za menjave pred 
rezervnimi klopmi. Ekipi morata med polčasom zamenjati rezervni klopi. Menjava je izvršena, ko v 
prostoru za menjave igralec iz igre zapusti igrišče, v igrišče pa vstopi rezervni igralec, s čimer postane 
igralec, igralec, ki je zapustil igrišče pa postane rezervni igralec. 

 
V primeru kršitev (prezgodnji vstop, vstop ali izstop izven prostora za menjave) se kršitelja kaznuje z 
opominom (rumenim kartonom), igro pa nadaljuje z indirektnim udarcem za nasprotno ekipo z mesta 
žoge ob prekinitvi. 
 
Če tekmo nadaljuje minimalno število igralcev (3+1) in je izključen še en igralec, se tekma prekine in 
registrira s 3:0 za nasprotno ekipo, razen če je ta dosegla ugodnejši izid, se upošteva ugodnejši doseženi 
izid. V kolikor je istočasna izključitev in sta obe ekipi nadaljevali z minimalnim številom igralcev se 
tekma prekine. Ne glede na dosežen rezultat se tekma registrira z rezultatom 0:0 in ekipi ne prejmeta 
nobene točke, ne glede na trenutni rezultat. 
 
Mesto z vratarjem lahko menja ob prekinitvah in dovoljenjem sodnika katerikoli igralec, vpisan v 
zapisnik o tekmi. Obvezna je menjava majice. 
 
Sodnik lahko igralca izključi še pred začetkom tekme.  Izključeni igralec ne sme sedeti na klopi za 
rezervna igralce. Ekipa katere igralec je bil izključen, vseeno prične tekmo s 6 igralci.  
 
Poleg rezervnih igralcev, ki so navedeni v zapisniku, je na klopi lahko prisoten le vodja ekipe, ki je 
naveden v zapisniku. V primeru kršitve tega pravila sodnik ne dovoli začetka tekme in jo ravno tako 
lahko prekine. 
Rezervni igralci morajo imeti oblečene markirne majice. 

 
Šteje se, da je vsak igralec, ki je vpisan v zapisnik tekme, na tekmi tudi nastopil. 
 

 
 
 
 

mailto:malinogomet.radovljica@gmail.com


Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje    

Ulica Staneta Žagarja 2/b, 4240 Radovljica 

 

email: malinogomet.radovljica@gmail.com 

www.sportna-zveza-radovljica.si 

 
 

4.člen: OPREMA IGRALCEV 
 
Igralci morajo nastopati v majicah enotne barve, na katerih so lahko poljubna, vendar največ 
dvomestna števila. Vratar mora imeti majico, ki se po barvi razlikuje od majic igralcev na igrišču. Vratar 
je lahko oblečen tudi v spodnji del trenerke, dolge vratarske hlače ali »žabe«, ostalim igralcem pa je to 
dovoljeno le v primeru zelo hladnega vremena ob dovoljenju sodnika. 
 
Če prideta na igrišče obe ekipi v majicah enake barve, jih je dolžna zamenjati gostujoča ekipa, vendar 
le v primeru, ko domača ekipa nastopa v prijavljeni barvi majic. V nasprotnem primeru majice zamenja 
domača ekipa. Tudi na rezervnih majicah morajo biti številke.  
V kolikor ekipi nimata rezervnih majic, bo sodnik dovolil nastopati igralcem v obstoječih majicah preko 
katerih morajo igralci obleči markirne majice enake barve. Markirne majice mora obleči ekipe, ki bi bila 
dolžna zamenjati majice.  
Spisek barv majic po ekipah je objavljen na spletni strani ŠZ. 
 
Za igranje malega nogometa se dopuščajo le športni copati s plastičnimi čepi ali čepi iz gume, katerih 
število mora presegati 10 na vsakem copatu.  Vsi igralci morajo biti obuti. Uporaba ščitnikov je obvezna. 
 
Nošenje ur, verižic, uhanov, prstanov in ostalih okraskov je prepovedano in se kazuje z rumenim 
kartonom. 
 
Igralcem, ki niso opremljeni kot določa to pravilo, sodnik ne dovoli nastopanja. 
 
Vsi igralci na vseh igriščih nastopajo na lastno odgovornost. 
 

5.člen : SODNIKI 
 
Za vodenje tekem bodo delegirani nogometni sodniki z opravljenim sodniškim izpitom, katere na 
podlagi razporeda tekmovanja določi delegator sodnikov. 
 
V kolikor na tekmo iz kakršnega koli razloga ni delegiranega sodnika, morata ekipi po 15 minutnem 
čakanju izmed prisotnih na igrišču določiti sodnika in tekmo odigrati. Ime in priimek sodnika mora biti  
vpisan v zapisnik. 
 
Odločitve sodnika na tekmi so dokončne, v kolikor ne gre za materialno kršitev pravil igre in so takšne 
odločitve vplivale na izid tekme. 
 
Če se žoga dotakne sodnika in  konča v vratih, se spremeni posest žoge ali se prične obetaven napad, 
je žoga izven igre, igra se nadaljuje s sodniškim metom, ki pripada ekipi, ki je zadnja igrala z žogo.  
 

6.člen: TRAJANJE IGRE 
 
Igra traja 2 x 30 minut s 5-minutnim odmorom. Sodnik po prosti sodniški presoji nadoknadi igralni čas, 
ki je bil izgubljen zaradi poškodb igralcev, incidentov, neredov, zavlačevanja pri izvajanju prostih 
udarcev in drugih nadaljevanj, izrekanju disciplinskih kazni, namernega udarjanja žoge iz igrišča, iskanja 
žoge ipd.  
 
Če se ob času, predvidenem za začetek tekme, eno moštvo ne pojavi na igrišču z ustreznim številom 
igralcev, bo sodnik počakal 5 minut in po tem času tekmo zaključil. Izjemoma bo sodnik počakal največ 
15 minut in to le v primeru, če je moštvo sporočilo opravičljiv razlog zamude.  
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V kolikor je bila tekma prekinjena iz opravičljivih oz. objektivnih vzrokov pred potekom 2/3 igralnega 
časa (40 minutami), organizator tekmovanja določi nov termin za ponovitev tekme, najkasneje v 14 
dneh. 
 
Prestavitev tekem je predstavljena v pravilniku tekmovanja v tč. 7.   

 
7.člen: ZAČETNI UDAREC 

 
Pred izvedbo začetnega udarca ekipi opravita žreb. Ekipa, ki dobi žreb, lahko izbere stran igrišča ali 
začetni udarec.  
 
Začetni udarec je pravilno izveden, ko je žoga po sodnikovem znaku z nogo udarjena in se premakne v 
katerokoli smer (bodisi naprej, nazaj, vzporedno s črto). 
 
Pri začetnem udarcu morajo biti vsi igralci na svoji polovici igrišča, nasprotni igralci pa izven središčnega 
kroga. 
 
Igralec, ki je izvedel začetni udarec ne sme ponovno igrati z žogo, dokler se je ne dotakne katerikoli 
drug igralec. 
 
Iz začetnega udarca se lahko neposredno doseže zadetek.   
 

8.člen: ŽOGA IZVEN IGRE, ZADETEK 
 
Žoga je izven igre, ko s celim obsegom preide vzdolžno ali prečno črto ali ko sodnik prekine igro. 
 
Zadetek je dosežen, ko žoga s celim obsegom preide prečno črto med vratnicama in pod prečko in to 
le, če je bil dosežen na pravilen način. 
 

9.člen: PREKRŠKI IN NEŠPORTNO VEDENJE 
 
Prekrški in nešportno vedenje igralcev in klubskih predstavnikov se kaznuje s izvedbo prostih udarcev, 
sodniškimi meti, opomini in izključitvami igralcev, rezervnih igralcev in predstavnikov ekip. 
 
Prosti udarci so lahko direktni (možno doseči zadetek brez dotika drugega igralca) in indirektni. 
 
Direktni prosti udarec 
Z direktnim prostim udarcem sodnik kaznuje moštvo, katere igralec je storil enega od naslednjih 
prekrškov nad nasprotnim igralcem na igrišču: 

- brcne ali poskuša brcniti nasprotnika, 
- spotakne nasprotnika ali poskuša spotakniti nasprotnika, 
- skoči na nasprotnika, 
- odriva nasprotnika z ramo, 
- udari ali poskuša udariti nasprotnika, 
- porine nasprotnika, 
- drži nasprotnika, 
- pljune nasprotnika, 
- namerno igra z roko (to se ne nanaša na vratarja v njegovem kazenskem prostoru). 
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Indirektni prosti udarec 
Z indirektnim prostim udarcem kaznuje sodnik moštvo, katere igralec je storil enega od navedenih 
prekrškov: 

- igra na način, ki je po sodnikovi oceni nevaren, 
- pravilno odriva nasprotnika, ko žoga ni v igralni razdalji in očitno ne poskušata igrati z njo, 
- ko ne igra z žogo, preprečuje napredovanje nasprotnika, to je teče med nasprotnikom in žogo ali se 

postavi tako, da tvori oviro nasprotniku, 
- vratarju preprečuje vmetavanje žoge (oddajanje) v igro iz njegovih rok, 
- če se vratar dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je 

namerno podal z nogo njegov soigralec, 
- če se vratar dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu  je bila 

podana direktno od udarca iz outa s strani soigralca. 
 

10.člen: DISCIPLINSKE KAZNI 
 
O disciplinskih kaznih med tekmo odloča sodnik.  
 
Na podlagi zapisnikov in zaslišanj sodnikov, o kaznih odloča displinski komisar oz. disciplinska komisija.  
 
Kršitve za rumeni karton: 
Sodnik kaznuje igralca z rumenim kartonom kadar: 

- se nešportno obnaša 
- z besedo in dejanji kaže nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo 
- nenehno krši pravila igre 
- zavlačuje z nadaljevanjem igre 
- se ne odstrani na predpisano razdaljo za nadaljevanje igre pri udarcu iz kota, udarcu iz outa ali prostem 

strelu 
- nepravilno zamenja igralca (vstopi prezgodaj ali na napačnem mestu) 
- namerno zapusti igrišče brez odobritve sodnika. 
- nosi prepovedan nakit  

 
Sodnik bo igralca kaznoval tudi, če bo na brezobziren način storil enega izmed prekrškov za katerega 
bo dosodil direktni prosti udarec za nasprotno ekipo. 
 
Rumeni karton pomeni izključitev igralca za 3 minute. V primeru da nasprotna ekipa doseže zadetek ni 
popolnitve, izključeni igralec in njegova ekipa morata odslužiti kazen do izteka treh minut.  
Rumeni kartoni se ne seštevajo in ni več kazni zaradi 3,5,... prejetih rumenih kartonov. 
 
 
Kršitve za rdeči karton  
Sodnik kaznuje igralca z rdečim kartonom kadar: 

- stori resen prekršek 
- se nasilno in nešportno obnaša 
- pljune nasprotnika ali katerokoli osebo 
- prepreči zadetek ali čisto priložnost za zadetek z namerno igro z roko (to ne velja za vratarja znotraj 

svojega kazenskega prostora) 
- prekršek nad nasprotnikom v čisti priložnosti za dosego zadetka (kršitev se kaznuje s prostim strelom 

ali kazenskim strelom) 
- uporablja prostaške in žaljive besede 
- stori kršitev, ki se kaznuje z rumenim kartonom, po že prejetem rumenem kartonu. 
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Rdeči karton pomeni izključitev igralca do konca tekme. Ekipa, katere igralec je prejel rdeči karton, 
igro nadaljuje z igralcem manj do konca tekme.   
 
Ko vratar izvede nadaljevanje igre in nato namerno ponovno igra z žogo (predno se je žoge dotaknil 
drug igralec) in ta nedovoljeni ponovni dotik z žogo prepreči obetaven napad ali čisto priložnost za 
doseganje zadetka, mora biti vratar poleg indirektnega udarca še opomnjen ali izključen, kot je 
ustrezno.   
Rumeni/rdeči karton se pokaže tudi, če je ponoven dotik z roko, ker kršitev ni igra z roko, pač pa 
nedovoljeno ponovno igranje z roko.                      
 
Dolžnosti sodnika 
Sodnik je dolžan igralca, ki je dobil rumen karton vpisati v zapisnik.   
 
Sodnik je dolžan igralca, ki je dobil rdeč karton vpisati v zapisnik, in v roku 48 ur po odigrani tekmi 
oddati poročilo o izključitvi disciplinskemu sodniku oz. organizatorju tekmovanja. 
 
Izključitev igralca 
Izključeni igralec nima pravice nastopa na naslednji tekmi, v kolikor disciplinski sodnik ne izreče 
drugačnega ukrepa.  V primeru kršitve  prepovedi nastopa, se tekma registrira s 3:0 za nasprotno ekipo, 
igralec pa mora kazen  odslužiti v naslednjem kolu. Ekipi, ki ne upošteva prepovedi pa se odvzame eno               
točko. 

 
11.člen: IZVAJANJE PROSTIH  IN KAZENSKIH UDARCEV 

 
Ob izvajanju prostih udarcev nasprotniki ne smejo ovirati hitre izvedbe, v kolikor pa izvajalec zahteva 
ali na sodnikovo pobudo (kadar smatra, da ne bo hitre izvedbe), pa jih sodnik pomakne na oddaljenost 
5 m od žoge. Če braneča ekipa postavi »živi zid« s 3 ali več igralci, morajo biti igralci nasprotne ekipe 
najmanj 1m oddaljeni od »živega zidu«. Če se kršijo to pravilo sodnik dosodi indirektni prosti udarec. 
 
Oviranje hitre izvedbe: 
- nasprotni igralec stoji pred žogo, 
- steče proti žogi, 
- s svojim telesom (izven naravnega položaja) preprečuje izvedbo 
Nasprotni igralec se mora odmikati na 5 metrov od mesta izvedbe. 
 
Ob izvedbi prostega udarca se mora žoga nahajati na mestu prekrška in mirovati. Žoga je v igri, ko jo 
igralec udari z nogo in se premakne. 
 
Igralec, ki je izvajal prosti udarec, se ne sme dotakniti žoge, preden se je ne dotakne katerikoli drug 
igralec. 
 
Če moštvo, ki naj izvede prosti udarec, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah ko so za izvajanje dani pogoji, 
bodo sodniki določili indirektni prosti udarec v korist nasprotnega moštva. 
 
Po izvedbi direktnega ali indirektnega udarca, outa ali kota, ko je žoga udarjena v lastna vrata, ni 
priznan zadetek (avtogol), razen, če se žoge dotakne katerikoli naslednji igralec. 
 
Kazenski udarec se izvaja s kazenske točke v kazenskem prostoru. Ob izvajanju kazenskega udarca 
morajo biti vsi igralci, razen vratarja in izvajalca, izven kazenskega prostora in oddaljeni najmanj 5m od 
žoge. Izvajalec kazenskega udarca mora biti jasno znan. Vratar mora biti ob izvedi kazenskega udarca 
na prečni črti, vendar mora imeti na prečni črti ali v njeni višini ( če je noga v zraku ) le eno nogo. Igralec, 
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ki izvaja kazenski udarec mora žogo udariti naprej in se je ne sme ponovno dotakniti, preden se je ne 
dotakne katerikoli drug igralec. Za izvedbo kazenskega udarca ni časovne omejitve »4 sekunde«. 
 
Če vratar in izvajalec istočasno storita prekršek bo sodnik opomnil le izvajalca in dosodil indirektni 
prosti udarec za branečo se ekipo.                                               
 
Če po prekršku za rumeni/rdeči karton, nekriva ekipa hitro izvede prosti udarec in si ustvari priložnost 
za zadetek, sodnik lahko odloži kaznovanje do naslednje prekinitve.  
V kolikor je bila s prekrškom preprečena čista priložnost za dosego zadetka, bo sodnik igralca opomnil. 
V kolikor pa je bila s prekrškom preprečena obetavna priložnost za dosego zadetka pa (naknaden) 
opomin ne bo izrečen.            
                     
Pri prostih udarcih iz kazenskega prostora za branečo ekipo in udarcih od vrat je žoga v igri ko je 
udarjena z nogo in se premakne. Ni potrebno, da zapusti kazenski prostor. Nasprotni igralci se morajo 
ob izvedbi nahajati izven kazenskega prostora. 
  

12.člen: UDAREC IZ OUTA 
 
Tedaj, ko žoga s celim obsegom po tleh ali po zraku zapusti igrišče na vzdolžni črti, se izvede udarec iz 
outa za nasprotno ekipo, katerega igralec je imel zadnji dotik z žogo. Udarec se izvede z nogo. 
 
Ob izvajanju outa nasprotniki ne smejo ovirati hitre izvedbe, v kolikor pa izvajalec zahteva, pa jih sodnik 
pomakne na oddaljenost 5 m od žoge. 
 
Pri izvajanju udarca iz outa mora ob izvedbi žoga mirovati bodisi na vzdolžni črti ali do 25 cm za vzdolžno 
črto (en premer žoge). Pozicija stopal izvajalca ni pomembna (ob izvedbi lahko stopi v igrišče). Igralec, 
ki izvaja udarec iz outa ne sme ponovno igrati z žogo, preden se je ne dotakne katerikoli drug igralec. 
Izvajanje z zaletom je dovoljeno. 
 
Zadetek, dosežen direktno iz udarca iz outa (v lastna ali nasprotna vrata), brez dotika kateregakoli 
drugega igralca, se ne prizna. 

 
Če moštvo, ki naj izvede udarec iz outa, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah, ko so za izvajanje dani pogoji, 
bodo sodniki določili udarec iz outa v korist nasprotnega moštva. Prav tako bo sodnik dosodil out za 
nasprotno ekipo, če je bila izvedba nepravilna (žoga se ob izvedbi premika ali ni udarjena v igrišče).  

 
Vratar ne sme z rokami kontrolirati žoge, ki mu jo je podal soigralec z udarcem iz outa. V tem primeru 
sodnik dosodi indirektni prosti strel z mesta prekrška oziroma s črte vratarjevega prostora. 

 
Če vratar poskuša brcnit žogo prejeto od izvedbe outa ali po namerni podaji soigralca in je pri tem 
neuspešen, lahko igra z roko.       

 
13.člen: VMETAVANJE OD VRAT 

 
Tedaj, ko žoga, s katero je zadnji igral igralec napadajočega moštva, po tleh ali po zraku preide prečno 
črto (razen del črte med vratnicama in prečko), mora vratar vrniti žogo v igro z roko. Vratar žogo lahko 
poda soigralcu, ki se nahaja v kazenskem prostoru. Žoga je v igri, ko zapusti vratarjeve roke. Ob 
izvajanju vmetavanja od vrat se morajo nasprotni igralci nahajati izven kazenskega prostora.   
 
Vratar lahko sedaj vrže žogo preko sredinske črte igrišča. Zadetek dosežen direktno iz vmetavanja brez 
dotika še kateregakoli drugega igralca, se ne prizna. 
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V primeru, ko vratar žogo ujame (pred tem zadnji igral igralec nasprotnega moštva) in z roko vrže v 
nasprotni gol brez dotika še kateregakoli drugega igralca, se zadetek ne prizna. 

 
Če ob izvedbi udarca od vrat ali prostega udarca vratar »dvigne« žogo soigralcu, ki mu jo nato vrne z 
glavo ali prsmi, da bi jo vratar ponovno prijel, se udarec ponovi. Ni disciplinske kazni (razen, ko se to 
ponavlja).                                   
 

14.člen: UDAREC IZ KOTA 
 
Tedaj, ko žoga, s katero je zadnji igral igralec napadajočega moštva, po tleh ali po zraku preide prečno 
črto (razen del črte med vratnicama in prečko) po tleh ali po zraku in je z njo igral zadnji igralec 
branečega moštva, vključno z vratarjem, bo sodnik dosodil udarec iz kota za napadajočo ekipo. 
 
Ob izvajanju nasprotniki ne smejo ovirati hitre izvedbe, v kolikor pa izvajalec zahteva, pa jih sodnik 
pomakne na oddaljenost 5 m od žoge. 
 
Igralec, ki izvaja udarec iz kota tudi ne sme ponovno igrati z žogo, preden se je ne dotakne katerikoli 
drug igralec. 
 
Iz udarca iz kota se lahko neposredno doseže zadetek v nasprotna vrata. 
 
Če moštvo, ki naj izvede udarec iz kota, tega ne stori v 4 (štirih) sekundah, ko so za izvajanje dani pogoji, 
bodo sodniki določili gol-out v korist nasprotnega moštva. 
 
 
 
Ta PRAVILA IGRE je sprejela komisija za mali nogomet pri Športni zvezi Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje 
dne, 20.8.2020. V veljavo stopijo z začetkom tekmovanja v 2020/2021. 
 
 
 

 Predsednik komisije za MN  
                                                                                                                                    Vovk Brane 
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