
Zgodovina nogometa 

Od udarjanja žoge do svetovne nogometne organizacije - FIFE 

Zgodovina nogometne igre sega v tretje tisočletje p.n.š.. Tako imenovanemu kitajskemu 
"rumenemu Kralju" Huang Tiu pripisujejo iznajdbo igre, ki se je imenovala ZU-Qui. Zu 
pomeni udariti z nogo, Qui pa je žoga. Ta igra je postala v času od leta 221 pred in do 618. 
leto po krščanskem štetju izredno priljubljena, kasneje je bila pozabljena. Podobne igralne 
oblike udarjanja žoge kažejo tudi različne najdene podobe v antični Grčiji, pri Rimljanih in na 
Japonskem. Grški "episkyros" se je razvil v rimski "karpastum", zelo grobo igro, podobno 
rugbyju. V Južni Ameriki, pri Majih in Aztekih, je bila igra z žogo zadeva kulta, o čemer pa 
niso znana nobena pravila.  

V srednjem veku in v začetku novega veka so bile znane "igre" v Angliji in Franciji, s ciljem 
tekanja in borbe za "žogo" (iz različnih materialov oblikovana krogla). Po knjigi Antonia 
Skaina iz časa italijanske renesanse so v Firencah ob sodelovanju vsega prebivalstva igrali 
"nogomet" z nekoliko manjšo in lažjo žogo. Število igralcev je bilo različno, od 20 do 40 na 
vsaki strani. Razdeljeni so bili v štiri linije in vsaka je imela svoje ime glede na osnovno 
nalogo v igri. Vratar, ki so ga posebej imenovali, je edini smel igrati z roko. Najverjetneje se 
je današnji nogomet razvil iz iger, igranih v tem času v Angliji, ki so se razvijale ločeno in 
neodvisno od tistih v Franciji in Italiji. Nogometna igra, kakršno poznamo in razumemo 
danes, se je oblikovala leta 1863.  

V tem letu so sprejeli še danes veljavna osnovna pravila. "Nogometno združenje" se je tedaj 
ločilo od "trdega" rughbyja, ustanovljena je bila Angleška nogometna zveza. Kljub uradno 
sprejetim pravilom jih nekateri še dalj časa niso upoštevali in so jih poenotili šele leta 1877.  

Najvažnejše spremembe pravil igre so bile:  

• zmanjšanje števila igralcev na 11 (1879),  
• spremembe velikosti igrišča in prepoved igre z roko (1871),  
• dovoljena igra enega igralca z roko; rojstvo vratarja (1872),  
• z vstopom Anglije v FIFO so angleška pravila morale uporabljati tudi druge članice 

(1906),  
• sprememba pravila offside - nedovoljenega položaja (1925).  

Ta sprememba je odločilno vplivala na razvoj taktike. Spremenila se je prostorska razdelitev 
igralcev, to je bil prehod s sistema 5 igralcev v liniji na WM-sistem.  

Iz Anglije se je igra prenesla na kontinent po letu 1875 in sicer najprej na Dansko, 
Nizozemsko, Švico, Skandinavijo, Nemčijo in drugam.  

Začetki nogometa na Hrvaškem so povezani z dr. Franjem Bučarjem. Kot odličen športnik je 
odšel na študij v Stockholm, kjer se je med drugim seznanil z nogometom. V počitnicah leta 
1893 je z nogometom seznanil svoje prijatelje v Zagrebu. Po končanem študiju leta 1895 je na 
dveletnem tečaju seznanil z nogometom učitelje - tečajnike.  



Z nogometom v Srbiji so začeli študentje, ki so študirali v Švici. Prvi klubi so bili ustanovljeni 
leta 1903. V Bosni in Hercegovini so z nogometom začeli leta 1908, v Makedoniji so se z 
njim seznanili leta 1908, prvi klub pa so ustanovili leta 1913.  

Tudi v Srednjo Evropo, Madžarsko, Avstrijo, Slovaško in Češko je nogomet prodrl že zelo 
zgodaj. V osemdesetih letih 19. stoletja so že ustanavljali nogometne klube; najprej v Pragi, 
na Dunaju, v Gradcu, Budimpešti in drugod.  

Leta 1904 so v Parizu ustanovili svetovno nogometno organizacijo FIFO, leta 1954 pa 
evropsko nogometno organizacijo UEFO.  

Mednarodna nogometna organizacija je po 26 letih obstoja leta 1930 organizirala prvo 
svetovno prvenstvo (v Urugvaju). Mednarodni olimpijski komite je leta 1900 pripravil 
olimpijski turnir in UEFA leta 1968 evropsko prvenstvo za državne reprezentance. V letih 
1960 in 1964 so evropske državne reprezentance tekmovale za pokal Henri Delauney.  

Nogomet v Sloveniji 
Nekoliko kasneje kot pri naših sosedih je prišel nogomet tudi na Slovensko. Po eni strani z 
Dunaja, glavnega mesta takratne avstro-ogrske monarhije, kamor smo po državni ureditvi 
takrat Slovenci spadali, po drugi pa iz Prage, s katero smo imeli izredno dobre kulturne zveze. 
V poročilih srednjih šol na Slovenskem že kmalu po letu 1900 navajajo, da so dijaki zelo radi 
igrali "mejni in nemški nogomet". Kasneje se je v teh poročilih pojavil "angleški" nogomet, 
najprej v Mariboru leta 1906, nato pa v Ljubljani, Gorici, Celju itd. Poleg dijakov so ga kmalu 
igrali tudi drugi mladi ljudje. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili 
dijaški nogometni klub Hermes. Nekako ob istem času smo dobili tudi kluba v Trstu in 
Gorici.  

Velike zasluge za razvoj nogometa ima inž. Stanko Bloudek, ki je prinesel v Ljubljano prve 
nogometne čevlje, žogo in z dresi opremil ekipo Hermesa. Leta 1911 so kot protiutež 
nastajanju nemških klubov v Mariboru, Celju in na Ptuju Slovenci ustanovili prvi slovenski 
footbalski klub Ilirija s predsednikom, publicistom in pisateljem dr. Ivanom Lahom na čelu. 
Posebne zasluge za razvoj slovenskega nogometa je pripisati Eugenu Bettetu, kasnejšemu 
predsedniku Ilirije.  

Prvo organizacijo, ki je združevala klube v Sloveniji, smo dobili 23. aprila 1920, ko je bila 
ustanovljena Ljubljanska nogometna podzveza (LNP). Ta je delovala kot organ osrednje 
Jugoslovanske nogometne zveze s sedežem v Zagrebu. Tako je ostalo vse do druge svetovne 
vojne. Med vojno je delo klubov in podveze v glavnem zamrlo. V prvem obdobju po 
osvoboditvi nogometne zveze ni bilo. Kot zametek je obstajalo le poverjeništvo v strokovnem 
odboru Fizkulturne zveze Slovenije. Ob prvi reorganizaciji športa je bila nato 29. maja 1948 
ustanovljena (obnovljena) Nogometna zveza Slovenije, ki pa je delovala v okviru NZJ s 
sedežem v Beogradu.  

Po ustanovitvi samostojne slovenske države se je Nogometna zveza Slovenije osamosvojila in 
bila kot enakopravna članica 3. julija 1992 sprejeta v FIFO, svetovno nogometno 
organizacijo, 17. junija 1993 pa v UEFO, evropsko nogometno organizacijo.  

 
  



Tehnika brez žoge 

Značilnosti teka nogometaša 

• sproščeni kratki koraki z rahlim dvigovanjem kolen,  
• rahel nagib trupa,  
• rahlo pokrčeni roki, v zmernem gibanju naprej - nazaj,  
• tek po prstih,  
• usmerjenost pogleda po igrišču.  

 

Napake 

Trd in nesproščen tek, tek po celih stopalih, vlečenje nog, spuščene in trde roke, pogled 
usmerjen v tla... 

Značilnosti šprinta 

• izrazit tek po prstih,  
• hitri in eksplozivni koraki - pomemben izkoristek odriva,  
• večji nagib trupa naprej,  
• prvi koraki so hitri, kratki, ki se podaljšujejo, vendar ostanejo še vedno kratki,  
• rahlo pokrčeni roki v hitrem gibanju naprej - nazaj,  
• pogled usmerjen po igrišču.  

 
Napake 

Trd in nesproščen tek, tek po celih stopalih, vlečenje nog, spuščene in trde roke, pogled 
usmerjen v tla, dolgi začetni koraki. 

 

 



Tek s spremembo smeri 
Tehnika teka pri spremembi smeri pod kotom 45 in 90 stopinj. 

Značilnosti 

• šprint (hitri kratki koraki),  
• pri spremembi smeri znižanje težišča,  
• opora na zunanjo nogo,  
• obrat pod izbranim kotom,  
• po spremembi smeri šprint.  

 
Spremembe pod kotom 45 stopinj. 

 
Spremembe pod kotom 90 stopinj. 

Tehnika teka pri spremembi smeri pod kotom 180 stopinj 

Značilnosti 

• šprint (hitri kratki koraki),  
• pri spremembi smeri znižanje težišča,  
• opora na prednjo nogo,  
• obrat za 180 stopinj,  
• po spremembi smeri šprint.  



 
Spremembe pod kotom 180 stopinj 

Skoki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tehnika z žogo 

 

Navajanje na žogo 

Vodenje žoge, podajanja, sprejemanja, odbijanja različnih žog z nogo in roko 

Rolanja 

 



 

Rolanje žoge poševno naprej in nazaj z NDS in s podplatom 

 

Rolanje žoge s celim podplatom naprej in nazaj 

 

Rolanje žoge s podplatom nazaj pod telo za stojno nogo in rahlo udarjanje z nartom 
naprej 

 

Rolanje žoge s podplatom vstran in udarjanje z NDS druge noge 



 

Rolanje žoge s podplatom nazaj in z NDS iste noge potiskanje žoge v drugo smer 

 

Z ZDS rolanje žoge navzven in zaustavljanje z NDS 

 

Neprekinjen udarjanje žoge levo - desno z NDS 

 

Nekaj udarcev žoge levo - desno z NDS, nato prestop žoge in obrat 



 

Rolanje žoge s sprednjim delom podplata in zaustavljanje z drugo nogo 

 

Rolanje žoge poševno z NDS, menjaje z desno in levo nogo in zaustavljanje s podplatom 

 

Rolanje žoge postrani pred telesom z dovolj velikim odkorakom druge noge 

 

Udarjanje žoge z nartom menjaje levo in desno nogo ter zaustavljanje s podplatom iste 
noge 



 

Poigravanje z žogo v zraku 

 

 



 

Vodenje žoge z nartom 

 

Podajanje žoge z zunanjim delom stopala 

 

Podajanje žoge z notranjim delom stopala 



 

Podajanje z nartom 

 

Zaustavljanje žoge s prsmi 

 

Zaustavljanje žoge s podplatom 



 

Zaustavljanje z notranjim delom stopala 

 

Zaustavljanje s stegnenico 



 

Tehnika branjenja vratarja 

 

Vodenje žoge 

 

Vrste udarcev 



 

 

Udarec z notranjim delom stopala 

 

Udarec z glavo 



 

Osnovni položaj vratarja 

 

Osnovno odvzemanje žoge 



 

Odvzemanje z odrivanjem (remplanje) 

 

Udarjanje žoge 



 

Zaustavljanje žoge z amortizacijo 

 

Zaustavljanje z zapreko 



 

Lovljenje žoge 

 

Boksanje 



 

Odbijanje žoge 

 

Tehnika lovljenja visokih žog 



 

Tehnika lovljenja nizkih žog 

 

Vodenje žoge 

 

Udarec na vrata z nartom stopala 



 

Udarec žoge z nogo 

 

 
 
 



 

2 + 1 in 2 + 2 

 



Sistem 2(3) + 3(2) 

 

Sistem 1 + 2 + 1 + 2 

 

Sistem 1 + 3 + 1 + 2 ali 1 + 3 + 3 

 

Sistem 1 + 2 + 1 + 2 in 1 + 2 + 2 



 

Taktična igra pepček 

 

Pepček 5:2 

 

 



Pravila za mali nogomet - OŠ 
Igra poteka po pravilu 4 igralci v polju in vratar (4+1). Igralci se skladno s pravili poljubno 
menjavajo v polju. Ob "leteči menjavi" mora igralec najprej zapustiti igrišče, šele potem lahko 
v igro vstopi drugi igralec. Menjava se opravi na sredini igrišča, največ tri metre od črte, ki 
označuje sredino igrišča. Vratar se menja le ob prekinitvi igre. Igralni čas je 2 x 15 minut s pet 
minutnim odmorom med polčasom. Ekipa, ki igra zaporedni tekmi, ima deset minut odmora. 
Igra se na rokometnem igrišču. Žoge na turnirju so številka 5 (odbojne). Out se izvaja z nogo 
(žoga na črti mora mirovati, nasprotni igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). 
Zadetek, ki ga igralec doseže neposredno iz outa, se ne prizna. Ko žoga po udarcu zapusti 
prečno črto igrišča, mora vratar vrniti žogo v igro z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega 
prostora, vendar ne prek sredine igrišča. Vratar lahko vrže ali udari žogo z nogo čez polovico 
igrišča, če je žoga v igri. Če žogo potisne prek prečne črte obrambni igralec, se izvaja udarec 
iz kota na strani, kjer je žoga zapustila igrišče. Prekrški se ne seštevajo. Igralec, ki je prejel 
dva rumena kartona ali rdeči karton, na naslednji tekmi ne sme nastopiti. Za hujše prekrške in 
nešportno obnašanje lahko tekmovalna komisija izreče prepoved igranja na turnirju. V 
primeru izključitve igralca, ekipa do konca tekme igra z igralcem manj, izključeni igralec 
nima pravice nastopa na naslednji tekmi!  

Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega rezultata vsaka ekipa po eno točko. 
O končni uvrstitvi v skupini pa odloča število osvojenih točk. Če tri ekipe dosežejo enako 
število točk, o uvrstitvah odločajo medsebojne tekme, razlika v zadetkih na medsebojnih 
tekmah, število doseženih zadetkov na medsebojnih tekmah, skupna gol razlika, število vseh 
doseženih zadetkov. V primeru, da se še vedno ne more razporediti ekip, ekipe pristopijo k 
izvajanju kazenskih strelov (izmenično 3, nato pa izmenično po 1). V primeru dveh skupin z 
prvo mesto igrata prvo uvrščeni ekipi, za tretje mesto pa drugo uvrščeni ekipi obeh skupin. Če 
zmagovalec po rednem delu ni odločen, se izvajajo kazenski streli (izmenično 3, nato pa 
izmenično po 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravilo I.: igrišče 

 

Priporočljiva velikost igrišča je 105m x 68m.  



 

Velikost vrat: 7,32m x 2,44m. 

Pravilo II.: žoga 

Mlajši igrajo z žogami št. 4, starejši pa z žogami št. 5. Žoga št. 4 ima obseg med 63,5 cm in 
največ 66 cm in je težka med 350 in največ 390 grami. Žoga št. 5 ima lahko obseg med 68 cm 
in največ 70 in je težka med 410 in največ 450 grami. 

Pravilo III.: število igralcev 

Na igrišču nastopata dve ekipi s po največ 11 igralci. Ekipa lahko prijavi za posamezno 
srečanje največ 18 igralcev. 

Pravilo IV.: oprema igralcev 

Vsi igralci istega moštva, razen vratarja (drugačna oprema) morajo biti enotno oblečeni. 

Pravili V. in VI.: sodniki 

Tekme sodijo trije sodniki. 



Sodniški znaki 

 



 

Pravilo VII.: trajanje igre 

Tekme se igrajo s sledečim polnim igralnim časom 
člani   2 x 45 minut
mladinci U-18 2 x 45 minut
kadeti U-16 2 x 40 minut
starejši dečki U-14 2 x 35 minut
mlajši dečki U-12 2 x 30 minut
starejši cicibani U-10 2 x 20 minut
mlajši cicibani U-8 2 x 15 minut
članice   2 x 45 minut
kadetinje U-16 2 x 40 minut
deklice U-12 2 x 20 minut

 

 



Pravilo VIII.: začetek igre 

Tekmo prične izžrebana ekipa na sredini igrišča. Žoga je v igri, ko se premakne iz začetnega 
mirujočega položaja. Igralci nasprotne ekipe morajo biti oddaljeni od žoge pri vseh prostih 
strelih najmanj 9,15m, vse dokler se žoga ne premakne. Iz začetnega udarca je moč direktno 
doseči zadetek.  

Pravilo IX.: žoga v igri in izven nje 

Če žoga s celim svojim obsegom preide po zraku ali tleh preko vzdolžne črte se izvaja met iz 
avta. Igralci nasprotnega moštva morajo biti oddaljeni od mesta izvajanja avta najmanj 2m. 

Če žoga preide prečno linijo in je z njo zadnji igral igralec branečega moštva, sodnik dosodi 
udarec iz kota v korist napadajočega moštva. Žoga se pred izvajanjem postavi na stičišče 
vzdolžne in prečne linije na strani, kjer je zapustila prečno črto igrišča. Igralci branečega 
moštva morajo biti oddaljeni od žoge najmanj 9,15m. 

Pravilo X.: doseganje zadetka 

Zadetek je dosežen, ko je celotna žoga prešla prečno črto med vratnicama in pod prečko, pod 
pogojem, da je igralec nasprotnega moštva ni vrgel, vnesel ali namenoma sunil z roko. Igra se 
nadaljuje na sredini igrišča. 

Pravilo XI.: OFSAJD - nedovoljeni položaj 

Igralec se znajde v nedovoljenem položaju, ko njegov soigralec poda žogo naprej proti 
nasprotnikovim vratom in pred vrati nista vsaj dva nasprotnikova igralca. 

Pravilo XII.: prekrški in nešportno obnašanje 

Prekrški, za katere je ekipa kaznovana z direktnim prostim udarcem, ki je izveden z 
mesta, kjer je prekršek storjen 

• igralec brcne ali poskuša brcniti nasprotnika,  
• spotakne oziroma zruši nasprotnika,  
• skače na nasprotnika,  
• močno odriva nasprotnika na nevaren način,  
• odriva nasprotnika od zadaj,  
• udari ali poskuša udariti nasprotnika z roko ali pljune nanj,  
• drži nasprotnika,  
• suva nasprotnika,  
• napada nasprotnika z ramo,  
• vdrsava v nasprotnika s ciljem odvzema žoge ne glede na to, če pri tem pride do 

kontakta ali ne (drseči štart),  
• igra z roko, to je nosi žogo, jo vrže ali sune s katerim koli delom roke.  

Kazni: 
Sodnik mora za hujše prekrške pokazati rumen ali rdeč krton.  



Pravilo XIII.: prosti udarec 

Pri izvajanju prostih udarec (direktnih ali indirektnih) morajo biti vsi nasprotni igralci 
oddaljeni od žoge najmanj 9,15 metrov od trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko jo 
udari izvajalec in se le-ta premakne z mesta. 

Pravilo XIV.: kazenski udarec 

Pri vseh naštetih prekrških, ki jih braneče moštvo naredi v kazenskem prostoru (omejen 15m 
prostor pred vrati), se dosodi kazenski strel. Kazenski udarec se izvaja na nasprotnikova vrata 
z označenega mesta, ki je od vrat oddaljeno 11 m. 

Za igro na zmanjšanem nogometnem igrišču so pravila lahko tudi spremenjena, prilagojena 
starosti igralcev in velikosti igrišča. 

10 zlatih pravil fair playa nogometne igre 

• Vedno igraj na zmago!  
• Igraj pošteno!  
• Spoštuj pravila igre!  
• Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce!  
• Poraz sprejmi z dostojanstvom!  
• Javno prestavlja nogomet!  
• Zavračanj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in ostale nevarnosti, ki pretijo 

našemu športu!  
• Pomagaj v boju za bolj pošteno igro!  
• Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport!  
• Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa!  
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