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Na podlagi določil Statuta NZS in Tekmovalnega pravilnika NZS je Izvršni odbor NZS na svoji seji dne 
16.08.2017 sprejel naslednje 

 
Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS 

v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega 
sistema na nivoju 3. SNL 

 

TEKMOVALNI SISTEM 3. SNL V PREHODNEM OBDOBJU – TL 2018/2019 
 
 
V TL 2018/2019  3. SNL Vzhod, Center in Sever štejejo po 10 ekip (trikrožni sistem), 3. SNL Zahod pa 8 
– 10 ekip  (tri ali štirikrožni sistem). 
 
 
3. SNL – Zahod v TL 2018/2019 tvorijo: 
- poraženec kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL   = 0 -1 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Zahod iz TL 2017/2018, uvrščene od 1. do 7. mesta, 
   da bo liga štela 8 ekip        = 4 – 6 
- zmagovalec EPNL (lahko tudi 2. uvrščena ekipa)      = 1 - 2 
 
 
3. SNL – Center v TL 2018/2019 tvorijo: 
- poraženec kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL   = 0 -1 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Center iz TL 2017/2018, uvrščene od 1. do 9. mesta, 
   da bo liga štela 10 ekip        = 6 - 8 
- zmagovalec  dodatnih kvalifikacij med prvakoma Ljubljanske in Gorenjske lige   
 (oba prvaka lig MNZ LJ in GO)        = 1 - 2 
 
 
3. SNL – Vzhod v TL 2018/2019 tvorijo: 
poraženec kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL   = 0 -1 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Vzhod iz TL 2017/2018, uvrščene od 1. do 9. mesta, 
   da bo liga štela 10 ekip        = 6 - 8 
- zmagovalec dodatnih kvalifikacij med prvakoma lig MNZ MS in LE    
 (oba prvaka lig MNZ MS in LE)       = 1 - 2 
 
3. SNL – Sever v TL 2018/2019 tvorijo: 
poraženec kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL   = 0 -1 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Sever iz TL 2017/2018, uvrščene od 1. do 9. mesta, 
   da bo liga štela 10 ekip        = 6 - 8 
- zmagovalec (lahko tudi finalist) dodatnih kvalifikacij med  
prvaki lig MNZ MB, CE in PT         = 1 - 2 
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Posebna določila 
Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je licenca, ki jo izda NZS. Pogoji za pridobitev licence in 
postopki za izvedbo licenciranja so opredeljeni v posebnem Pravilniku NZS za licenciranje nogometnih 
klubov. 
 
V tekmovanjih NZS lahko nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s športnimi 
rezultati in imajo ustrezno licenco NZS za nastopanje. 
 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko število ekip v 
posamezni ligi ni popolno, odloča o načinu popolnitve lige IO NZS. 
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TEKMOVALNI SISTEM 3. SNL V PREHODNEM OBDOBJU – TL 2019/2020 

 
 
V TL 2019/2020  se tekmovanje organizira v dveh 3. ligah in sicer 3. SNL  Zahod – 14 ekip (dvokrožni 
sistem – 26 krogov ) in 3. SNL Vzhod – 14 ekip (dvokrožni sistem – 26 krogov). 
 
 
3. SNL – Zahod v TL 2019/2020 tvorijo: 
- poraženec/ca kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL  = 0 -2 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Zahod in Center iz TL 2018/2019, uvrščene od 1. do največ 8. mesta, 
  da bo liga štela 14 ekip        = 9 – 13 
- zmagovalec kvalifikacij med prvaki EPNL, lig MNZ Ljubljana in Gorenjska    = 1 
 
 
3. SNL – Vzhod v TL 2019/2020 tvorijo: 
- poraženec/ca kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL  = 0 -2 
- izpadle ekipe iz 2. SNL        = 0 -2 
- ekipe 3. SNL Vzhod in Sever iz TL 2018/2019, uvrščene od 1. do največ 8. mesta, 
  da bo liga štela 14 ekip        = 9 - 13 
- zmagovalec dodatnih kvalifikacij med prvaki lig MNZ Murska Sobota, Lendava,  
  Celje, Ptuj in Maribor         = 1  
 
 
Posebna določila 
Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je licenca, ki jo izda NZS. Pogoji za pridobitev licence in 
postopki za izvedbo licenciranja so opredeljeni v posebnem Pravilniku NZS za licenciranje nogometnih 
klubov. 
 
V tekmovanjih NZS lahko nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s športnimi 
rezultati in imajo ustrezno licenco NZS za nastopanje. 
 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko število ekip v 
posamezni ligi ni popolno, odloča o načinu popolnitve lige IO NZS. 
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TEKMOVALNI SISTEM OD TL 2020/2021 DALJE 
 

 

1. TEKMOVALNI SISTEM 

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1. SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);  
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2. SNL): 16 ekip – dvokrožni sistem (30 krogov);  
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v nadaljevanju: 3. SNL – Z): 14 ekip – dvokrožni sistem (26 
krogov). 
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni sistem  (26 
krogov). 
 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih območij, ki so enaka območjem medobčinskih nogometnih 
zvez (v nadaljevanju: MNZ). 
 
Posamezne 3. SNL tvorijo klubi iz naslednjih MNZ: 
3. SNL – Z: MNZ Koper in MNZ Nova Gorica, MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana;  
3. SNL – V: MNZ  Celje, MNZ Maribor, MNZ Ptuj, MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava. 
 

3. POPOLNJEVANJE LIG 

 
1. SNL 
Po končanem prvenstvu  10. uvrščena ekipa neposredno izpade v 2. SNL,  9. uvrščena ekipa pa igra dve 
kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno ekipo 2. SNL. 
 
 

1. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 1. do 8. mesta v preteklem TL    =  8 
- 1. uvrščena ekipa 2. SNL v preteklem TL     =  1 
- zmagovalec kvalifikacij med 9. uvrščeno ekipo 1. SNL in  
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL     =    1 
 
2. SNL 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa neposredno uvrsti v 1. SNL, 2. uvrščena ekipa pa igra dve 
kvalifikacijski tekmi z 9. uvrščeno ekipo 1. SNL. 
 
Iz 2. SNL v ustrezno 3. SNL  neposredno izpadeta 15. in 16. uvrščena ekipa. 
 

 
2. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 3. do 14. mesta v 2. SNL v preteklem TL   = 12 
- izpadla ekipa iz 1. SNL v preteklem TL     =  1 
- poraženec kvalifikacij med 9. uvrščeno ekipo 1. SNL in    =  1 
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
- prvaka 3. SNL         =  2 
 
         
3. SNL – Zahod 
Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrsti  prvak 3. SNL Zahod.  
Iz 3. SNL – Zahod neposredno izpadeta 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa 
lahko tudi 12. uvrščena ekipa. 
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3. SNL – Zahod v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 2. do 11./12. mesta v preteklem TL      =  10 - 11 
- izpadle ekipe iz 2. SNL           =  0 – 2 
- zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki EPNL, Gorenjske lige in Ljubljanske lige =  2 
 
3. SNL – Vzhod 
Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrsti prvak 3. SNL V. 
Iz 3. SNL – Vzhod neposredno izpadeta 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa 
lahko tudi 12. uvrščena ekipa. 
 
3. SNL – Vzhod v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 2. do 11./12. mesta v preteklem TL     =  10 - 11 
- izpadle ekipe iz 2. SNL         =  0 – 2 
- zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki lig MNZ Celje,  
Ptuj, Maribor, Murska  Sobota in Lendava      =  2  
 
Posebna določila 
Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je licenca, ki jo izda NZS. Pogoji za pridobitev licence in 
postopki za izvedbo licenciranja so opredeljeni v posebnem Pravilniku NZS za licenciranje nogometnih 
klubov. 
 
V tekmovanjih NZS lahko nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s športnimi 
rezultati in imajo ustrezno licenco NZS za nastopanje. 
 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko število ekip v 
posamezni ligi ni popolno, odloča o načinu popolnitve lige IO NZS. 
 


