
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 20/17 
 

 

Brdo pri Kranju, 30.05.2017 Št.: 20/17 Ozn.: GP/GS MJ/ZA/EČ 

 

 

Zadeva: Dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL v tekmovalni sezoni 2017/2018 

 
 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve na svoji seji dne 30.05.2017 sprejel sklep, da se dodatne 

kvalifikacije za popolnitev 1. SNL v tekmovalni sezoni 2017/2018 odigrajo med 9. uvrščeno ekipo 1. SNL v 

sezoni 2016/2017 in 3. uvrščeno ekipo 2. SNL v sezoni 2016/2017.  

Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah v 3. točki (popolnjevanje lig) določajo, da po 

končanem prvenstvu v 1. SNL 10. uvrščena ekipa neposredno izpade v 2. SNL, 9. uvrščena ekipa pa igra dve 

kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno ekipo v 2. SNL.  

Zaradi odpovedi nastopanja 2. uvrščene ekipe 2. SNL, NK Dob, v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL, je 

Odbor NZS za nujne zadeve z namenom dokončne popolnitve 1. SNL v tekmovalni sezoni 2017/2018 sprejel 

sklep, da dodatne kvalifikacije proti 9. uvrščeni ekipi 1. SNL, NK Aluminij Kidričevo, odigra 3. uvrščena ekipa 2. 

SNL, NK Ankaran Hrvatini. 

Na podlagi sklepa Izvršnega odbora NZS sta predvidena termina dodatnih kvalifikacij: 

 1. junij 2017 – prva tekma; 

 4. junij 2017 – povratna tekma. 

V primeru, da Licenčna komisija za pritožbe NZS ne ugodi pritožbi FC Koper na odločitev Komisije za licenciranje 

(organ na 1. stopnji), se dodatne kvalifikacije ne odigrajo. V skladu s Pravilnikom NZS o licenciranju nogometnih 

klubov je rok za odločitev Licenčne komisije za pritožbe 31.05.2017. 

      

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Matjaž Jaklič l. r.  

V. d. generalnega sekretarja 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


