
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 06/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 31.01.2020 Št.: 06/20 Ozn.: GP NM 

 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji (3. 

SNL – popolnjevanje lig) 

 
Spoštovani, 

 

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na seji dne 30.01.2020 potrdil spremembe in dopolnitve sklepov za 

tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki določajo popolnjevanje 3. SNL in sprejel sklep o oblikovanju 

oziroma popolnitvi 3. SNL vzhod v tekmovalnem letu 2020/2021. 

 

Spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji: 

 

 Obstoječe besedilo Novo besedilo 

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. 
 
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 

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. 

 
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 oziroma prvaki EPNL, Gorenjske lige in 
Ljubljanske lige  = 2 – 3 



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 

Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrsti 
prvak 3. SNL Vzhod. 
 
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/-i dodatnih kvalifikacij med 
prvaki lig MNZ Celje, Ptuj, Maribor, Murska 
Sobota in Lendava = 2 – 3 

 

Oblikovanje/popolnitev 3. SNL vzhod v TL 2020/2021: 

 

Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrsti prvak 3. SNL V. Iz 3. SNL – Vzhod neposredno izpade 12. uvrščena ekipa. 

  

3. SNL – Vzhod v TL 2020/2021 tvorijo: 

- ekipe uvrščene od 2. do 11. mesta v preteklem TL = 10, 

- izpadle ekipe iz 2. SNL = 0 – 2, 

- zmagovalca/-i dodatnih kvalifikacij med prvaki lig MNZ Celje, Ptuj, Maribor, Murska Sobota in Lendava ( skupna 

Pomurska nogometna liga) = 2 – 4. 

 

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. 

 


