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Zadeva: Tekmovalni dnevi in prestavitev tekem v tekmovalnem letu 2018/19 

 
 
Spoštovani, 

 
Tekmovalna dneva v 3.SNL-center v tekmovalnem letu 2018/19 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). 
 

Naziv ekipe Klub Igralni dan 

Arne Tabor 69 ŠD Tabor 69 Vižmarje-Brod sobota 

Bled Hirter NK Bled sobota 

Brinje-Grosuplje NK Brinje-Grosuplje sobota  

Ivančna Gorica NK Ivančna Gorica sobota 

Komenda NK Komenda nedelja 

Sava Kranj NK Sava Kranj sobota 

Svoboda Ljubljana NK Svoboda Ljubljana sobota 

Tinex Šenčur ŠD Šenčur  sobota 

Zagorje NK Zagorje sobota 

Zarica Kranj NK Kranj sobota 

 

Klub domačin lahko preloži tekmo iz sobote na nedeljo oziroma obratno, pri čemer mora o tem z 
ustrezno vlogo obvestiti Vodjo tekmovanja 3.SNL-center najkasneje v petek, 15 dni pred 
tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po razporedu. Za takšno prestavitev klub domačin 
ne potrebuje soglasja nasprotnega kluba, razen v primeru, da poleg dneva želi preložiti tudi 
začetek tekme za več kot eno uro. 
 
Klub domačin lahko preloži tekmo na večerni termin (pod reflektorji), pri čemer mora o tem z 
ustrezno vlogo obvestiti Vodjo tekmovanja 3.SNL-center najkasneje v petek, 15 dni pred 
tekmovalnim vikendom, v katerem je tekma po razporedu. V tem primeru mora klub obvezno 
pridobiti soglasje nasprotnega kluba. 
 
Izjemoma lahko klub na osnovi utemeljenih razlogov in vloge, ki mora biti naslovljena na Vodjo 
tekmovanja 3.SNL-center, najkasneje v petek, 15 dni pred tekmovalnim vikendom, v katerem 
je tekma po razporedu, zaprosi za preložitev na drug termin. 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 obvezno pridobiti soglasje 
nasprotnega kluba in o tem pravočasno obvestiti Vodjo tekmovanj. 
 
Vse vloge za prestavitve tekem pošiljajte po e-pošti na oba navedena naslova in sicer 
tekmovanja@mnzgkranj.si in roman.rogelj@ef.uni-lj.si. Tiste vloge ki ne bodo prispele v roku, 
torej najkasneje v petek, 15 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, 15 dnevni rok za 
preložitev tekme tudi krajši. 
 
Vodja tekmovanja 3.SNL-center 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, 
 
Roman Rogelj 
Vodja tekmovanja 3.SNL-center 


