
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 51/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 23. 12. 2022 Št.: 51/22 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: Pravila nogometne igre, dopolnitev pravila 3 - Igralci 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 21. 12. 2022 sprejel sklep, da se v tekmovanju v 1. SNL, 2. 
SNL, 3. SNL, SŽNL, Pokalu Slovenije in Ženskem pokalu za stalno uvede možnost petih menjav posamezni ekipi, 
ki jih mora ekipa opraviti v maksimalno treh prekinitvah igre. 
 
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. 
Število dovoljenih zamenjav / največ pet / na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega tekmovanja določi 
FIFA, konfederacija ali nacionalna zveza in sicer v moških ali ženskih tekmovanjih prvih ekip najvišjega nivoja 
tekmovanja ali tekmah članskih državnih reprezentanc. 

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 vam je na voljo tekmovalno - licenčni sektor v okviru strokovne službe 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. 

 


