
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 29/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 4. 7. 2022 Št.: 29/22 Ozn.: GP SODN 

 
 

Zadeva: Spremembe Pravil igre 2022/23  
 
Spoštovani, 
 
po preložitvi zasedanja od marca na junij je IFAB je na svojem 136. rednem letnem zasedanju 13. junija 2022 v 
Dohi sprejel nekaj dopolnitev Pravil igre. 
V nadaljevanju navajamo le relevantno spremembo Pravil igre, ostale dopolnitve so redakcijske narave. 
 
Glavna sprememba Pravil 2022/23 
Pravilo 3 - igralci 
Število dovoljenih zamenjav  - največ pet - na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega tekmovanja, bo določila 
FIFA, konfederacija ali nacionalna zveza. 
V moških ali ženskih tekmovanjih prvih ekip najvišjega nivoja tekmovanja ali tekmah članskih državnih 
reprezentanc, ko so dovoljene največ tri zamenjave tekmovalna pravila dovoljujejo največ pet zamenjav, ima 
vsaka ekipa: 

• največ tri možnosti za zamenjavo* 

*Ko obe ekipi istočasno opravita zamenjavo, to šteje kot uporabljena možnost za obe ekipi. Večkratne zamenjave 
(in zahteve) ene ekipe ob isti prekinitvi igre štejejo kot ena uporabljena možnost za zamenjavo.  

 
• možnost dodatno opraviti zamenjave v odmoru med polčasoma. 

Podaljški 
Če ekipa ni uporabila največjega dovoljenega števila zamenjav in/ali možnosti za zamenjavo, lahko neuporabljene 
zamenjave in možnosti za zamenjavo uporabi v podaljšku. 
Kjer tekmovalna pravila dovoljujejo eno dodatno zamenjavo v podaljšku, ima vsaka ekipa eno dodatno možnost 
za zamenjavo. 
Zamenjave se lahko opravijo tudi v odmoru med koncem normalnega igralnega časa in začetkom podaljška ter v 
odmoru med podaljškoma; to ne šteje kot uporabljena priložnost za zamenjavo. 
 
Tekmovalna pravila morajo določiti: 

• koliko rezervnih igralcev je lahko imenovanih, od tri do največ dvanajst petnajst, 
• kolikor se ena dodatna menjava lahko opravi v podaljških (ne glede na to, ali je ekipa že opravila vse 

dovoljene zamenjave ali ne).          



Pojasnilo: 
Začasna dopolnitev Pravila 3, ki je dala tekmovalnim organom najvišjih klubskih in reprezentančnih tekmovanj 
možnost dovoliti ekipam uporabo do petih zamenjav, je sedaj (stalno) vključena v Pravilo 3.  
 
Pravila igre 2022/23 stopijo v veljavo s 1. julijem 2022. 
 
Komisija NZS za Pravila igre, predsednik 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. 

 


