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SKLEP VODJE TEKMOVANJA 3. SNL VZHOD 
 

 

Sklep št.: VT – 1/2020-2021 

 

Tekmovalna dneva v 3.SNL VZHOD v TL 2020/2021 sta sobota in nedelja. Pri pripravi razporedov za posamezne kroge se 
bo pri vsakem klubu domačinu upošteval tisti tekmovalni dan, ki je bil naveden v prijavi za tekmovanje (glej spodnjo 
tabelo).  

  

Klub  Naziv ekipe  Igralni dan  

NK Koroška Dravograd NK Koroška Dravograd Sobota popoldan 

NK Rogaška NK Rogaška Sobota popoldan 

ND Dravinja Dravinja Sobota popoldan 

NK Bistrica iz Slov. Bistrice NK Kety Emmi Bistrica Sobota popoldan 

DNŠ Prevalje NK Korotan Prevalje Sobota popoldan 

NK Šampion NK Šampion Sobota popoldan 

NK Podvinci Podvinci Nedelja popoldan 

ŠD Videm pri Ptuju Videm pri Ptuju Nedelja dopoldan 10.30 

NK Zreče Zreče Sobota popoldan 

NK Šmarje pri Jelšah NK Šmarje pri Jelšah Sobota popoldan 

NK Dobrovce NK Dobrovce Sobota popoldan 

ŠD Cirkulane Cirkulane Nedelja popoldan 
 

 
Klub domačin lahko preloži tekmo iz sobote na nedeljo oziroma obratno, pri čemer mora o tem z vlogo obvestiti Vodjo 
tekmovanja 3.SNL VZHOD najkasneje v ponedeljek, 12 dni pred tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po 
razporedu. Za takšno prestavitev klub domačin ne potrebuje soglasja nasprotnega kluba.  

  
Klub domačin lahko preloži tekmo na večerni termin (pod reflektorji), pri čemer mora o tem z ustrezno vlogo obvestiti 
Vodjo tekmovanja 3.SNL VZHOD najkasneje v ponedeljek, 12 dni pred tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po 
razporedu. Za takšno prestavitev klub domačin ne potrebuje soglasja nasprotnega kluba. Pogoj za igranje tekem v 
večernem terminu (pod reflektorji) je pridobljeno dovoljenje s strani ustreznih organov NZS (glej Pravilnik o licenciranju 
nogometnih klubov).   
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 Stran 2 Sklep vodje tekmovanja 3. SNL VZHOD za tekmovalno leto 2020/2021 

Izjemoma lahko klub na osnovi utemeljenih razlogov in vloge, ki mora biti naslovljena na Vodjo tekmovanja 3.SNL 
VZHOD, najkasneje v ponedeljek, 12 dni pred tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po razporedu, zaprosi za 
preložitev na drug termin. Z drugim terminom so mišljeni »netekmovalni« dnevi (od ponedeljka do vključno petka) in 
preložitve tekme za več kot dve uri. V tem primeru mora klub obvezno pridobiti soglasje nasprotnega kluba in se z njim 
dogovoriti za točen termin preložene tekme.  

  
Če želi klub domačin odigrati tekmo na pomožnem igrišču z umetno travo, mora za to igrišče imeti Dovoljenje NZS za 
igranje tekem v 3.SNL, hkrati pa mora o tem obvestiti Vodjo tekmovanja v ponedeljek, najmanj 4 dni pred tekmovalnim 
vikendom, v katerem se bo igrala tekma. Omenjeni rok ne velja v primeru pridobljenega pisnega soglasja nasprotne 
ekipe, mora pa domačin o spremembi obvestiti Vodjo tekmovanja. Prav tako omenjeni rok ne velja v izrednih primerih – 
v primerih neustreznega igrišče z naravno travo (slabo vreme, poplave, sneg). V teh primerih mora klub domačin 
pravočasno (vsaj 24 ur pred tekmo) obvestiti vodstvo tekmovanja. Vodstvo tekmovanja bo na podlagi obvestila 
domačega kluba podalo dokončno določitev in o morebitni spremembi obvestilo gostujoče moštvo in uradne osebe 
(sodnike, delegata). Ne glede na vse navedeno pa mora imeti gostujoča ekipa, v primeru slabe vremenske napovedi, s 
sabo tudi opremo za igranje na UT. 

  
Vse vloge za prestavitve tekem pošiljajte po e-pošti na oba navedena naslova in sicer 3snl@mnzmaribor.si in 
domen.majcen87@gmail.com. Tiste vloge ki ne bodo prispele v roku, torej najkasneje v ponedeljek, 12 dni pred 
tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po razporedu, oziroma ne bodo popolne, bodo zavrnjene.  

  
V izrednih primerih višje sile, je lahko v prejšnjih odstavkih navedeni 12 dnevni rok za preložitev tekme tudi krajši.  

  
Vodja tekmovanja 3.SNL VZHOD bo izdal soglasje za prestavitev tekme samo v tistih primerih, za katere bo presodil, da 
je prestavitev tekme upravičena z vidika predpisov NZS in ne predstavlja tveganja za regularnost tekmovanja.  

  
  
Športni pozdrav,  
  
Domen Majcen 
Vodja tekmovanja 3.SNL VZHOD 
 

 

 

 

 

 

 


