
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 38/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 24.07.2020 Št.: 38/20 Ozn.: GP  

 

 

Zadeva: Pravila nogometne igre, začasna dopolnitev pravila 3 - Igralci 
 

 

Spoštovani, 

 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na korespondenčni seji dne 23.07.2020 sprejel sklep, da se za jesenski 
del tekmovalne sezone 2020/2021 v 1. SNL, 2. SNL in Pokalu Slovenije uvede možnost petih menjav posamezni 
ekipi, ki jih mora ekipa opraviti v maksimalno treh prekinitvah igre.  
 
Zaradi posledic pandemije COVID-19 je IFAB sprejel predlog FIFA in uvedel začasno spremembo v Pravilu 3 – 

Igralci, ki se nanaša na dovoljeno število zamenjav v tekmovanjih, ki naj bi se končala v letu 2020.  

 

Tekmovalnim organom je bila dana možnost, da se odločijo, ali bodo to dopolnitev uporabili ali ne. 

 

IFAB je razpravljal o možnosti ali bo veljavnost te opcije podaljšana ali ne. Analiza, ki je vključevala odzive iz 

vseh vrst nogometnih deležnikov in vpliva COVID – 19 na tekmovalne koledarje je pokazala, da inicialni razlogi 

zaradi katerih je do začasne dopolnitve pravila 3 prišlo ostajajo ter, da bodo slednji zelo verjetno vplivali na 

zdravje igralcev tudi v letu 2021 iz več razlogov, zlasti pa: 

 

- določena tekmovanja, ki so se v letu 2020 nadaljevala imajo krajši čas, kot je običajno za 

regeneracijo/pripravo pred pričetkom nove sezone, 

- za številna tekmovanja bo sezona 2020/21 vključevala tekme v strnjenem razporedu zaradi poznejšega 

pričetka nove tekmovalne sezone in nezmožnosti končati sezono kasneje, kot je to običajno. 

 

Posledično je IFAB podaljšal opcijsko možnost nacionalnim zvezam po začasni dopolnitvi pravila 3 za 

tekmovanja za katera je planirano, da se zaključijo do 31. julija 2021 in za mednarodna tekmovanja v 

juliju/avgustu 2021. 

 

V povezavi z podrobnostmi začasne dopolnitve pravila 3 ni nobenih sprememb, ne glede na to pa IFAB 

poudarja, da se zamenjave opravljene med odmorom med polčasoma ne štejejo za eno izmed treh prekinitev, 

v katerih lahko ekipa izvršuje zamenjave igralcev. 

 

Povzetek dopolnitve:  

  

- Vsaka ekipa lahko uporabi pet zamenjav; 

- Vsaka ekipa ima na voljo največ tri prekinitve igre za zamenjave; poleg tega se zamenjave lahko izvršijo 

tudi med odmorom; 



- Če obe ekipi izvršita zamenjavo istočasno, se za obe ekipi to šteje kot ena izmed treh možnosti za 

zamenjavo; 

- Neizkoriščene zamenjave in prekinitve za zamenjavo se lahko izkoristijo v podaljških;  

Kjer tekmovalna pravila dovoljujejo v podaljških dodatno zamenjavo, bosta ekipi imeli na voljo po eno dodatno 
prekinitev za zamenjavo; poleg tega se zamenjave lahko izvršijo pred začetkom podaljškov in v odmoru med 
podaljškoma. 

 
 

Za dodatne informacije so vam na voljo v strokovni službi 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. 

 


