
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 17/15 
 

 

Ljubljana, 12.05.2015 Št.: 17/15 Ozn.: GP AZ/RPČ/EČ 

 

 

Zadeva: Spremembe Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah – 

Popolnjevanje 3. SNL - Sever 

 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 11.03.2015 sprejel spremembe Sklepov za tekmovanja v 

organizaciji NZS v članskih kategorijah, ki se nanašajo na popolnjevanje 3. SNL – Sever.  

 

Sprejete spremembe veljajo od 01.07.2015 dalje, popolnjevanje 3. SNL – Sever pa bo novem tekmovalnem letu 

potekalo, kot sledi: 

 

Popolnjevanje 3. SNL – Sever po končanem TL 2014/2015 

Po končanem prvenstvu se  v 2. SNL uvrstita zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki vseh štirih 3. SNL.  

Iz 3. SNL – Sever neposredno izpadeta 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa lahko tudi 

11. in  12. uvrščena ekipa. 

3. SNL – Sever v TL 2015/2016 tvorijo: 

- ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v preteklem TL                             =  9 

- izpadle ekipe iz 2. SNL                   =  0 - 2 

- poraženec dodatnih kvalifikacij  med prvaki vseh štirih 3. SNL  

za napredovanje v 2. SNL                                                                                   =              0 - 1  

- zmagovalec kvalifikacij med prvakom celjske lige  

in drugouvrščenima ekipama lig MNZ Maribor in MNZ Ptuj                    =               1 

- prvak Ptujske  lige                                                                                             =     1 

- prvak Mariborske lige                                                                                       =              1 

  

Morebitna dodatna prosta mesta: 

- 1 prosto mesto: 11. uvrščena ekipa 3. SNL - Sever v preteklem TL; 

- 2 prosti mesti: 11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL - Sever  v preteklem TL. 
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Popolnjevanje 3. SNL – sever po končanem TL 2015/2016 

Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrstita zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki vseh štirih 3. SNL. 

Iz 3. SNL – Sever neposredno izpadeta 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa lahko tudi 

11. in 12. uvrščena ekipa. 

3. SNL – Sever v TL 2016/2017 tvorijo: 

- ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v preteklem TL    =  9 

- izpadle ekipe iz 2. SNL                     =  0 – 2 

- poraženec dodatnih kvalifikacij med prvaki vseh štirih 3. SNL 

  za napredovanje v 2. SNL      = 0 – 1 

- prvak Celjske lige        =  1 

- prvak Ptujske lige        =  1 

- prvak Mariborske lige                     =  1 

Morebitna dodatna prosta mesta: 

- 1 prosto mesto: 11. uvrščena ekipa 3. SNL – Sever v preteklem TL; 

- 2 prosti mesti: 11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL – Sever v preteklem TL. 

 

Čistopis Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah z vsemi spremembami je objavljen na 

spletnem mestu www.nzs.si. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno-licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

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. 

 

http://www.nzs.si/

