
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe in dopolnitve  
sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS  
v mladinskih kategorijah 
(prehodne določbe) 
 
V2.3; 18.08.2015 



Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah 

V2.3; 18.08.2015   2 

 

 

SKLEPI ZA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI NZS 

V MLADINSKIH KATEGORIJAH 

(prehodne določbe  - izpadanje in napredovanje po končanem TL 2015/2016) 

 

1. Uvod 

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji  27. Seji, dne 21.01.2015 sprejel sledeče sklepe: 

1. IO NZS je potrdil zmanjšanje števila klubov v 1. SML/SKL iz 16 na 14 klubov od TL 2016/2017 

dalje. 

2. IO NZS je potrdil zmanjšanje števila klubov v 2. SML/SKL (vzhod, zahod) iz  14 na 10 klubov od 

TL 2016/2017 dalje. 

3. IO NZS je potrdil kriterije za sofinanciranje sodniško delegatskih stroškov v tekmovanju v  1. 

SML/SKL od TL 2015/2016 dalje. 

4. IO NZS je potrdil kriterije in delež sofinanciranja sodniško delegatskih stroškov v tekmovanju v 2. 

SML/SKL od TL 2015/2016 dalje.  

  

 

2. IZPADANJE IN POPOLNJEVANJE LIG PO KONČANEM TL 2015/2016 

2.1.     1. SML/SKL 

Izpadanje:  

Po končanem prvenstvu 15. in 16. uvrščeni ekipi v skupnem seštevku točk mladinske in kadetske ekipe, 

neposredno izpadeta v 2. SML/SKL zahod in/ali  vzhod. 

Popolnjevanje:  

Po končanem prvenstvu  prvo uvrščeni ekipi v skupnem seštevku točk mladinske in kadetske ekipe iz 2. 

SML/SKL zahod/vzhod igrata dve kvalifikacijski tekmi po pokalnem sistemu s 13. in 14. uvrščenima 

ekipama 1. SML/SKL.  

 

2.2.    2. SML/SKL zahod in 2. SML/SKL vzhod 

2.2.1. Napredovanje in izpadanje 

Napredovanje: Po končanem prvenstvu prvo uvrščeni ekipi  v skupnem seštevku točk mladinske in 

kadetske ekipe igrata kvalifikacije s 13. in 14. uvrščenima ekipama 1. SML/SKL. 

Izpadanje: Po končanem prvenstvu in končanih kvalifikacijah izpade toliko ekip, da bo liga v TL 

2016/2017 štela 10 ekip. 
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2.3. Kvalifikacije 

2.3.1.: Prva faza kvalifikacij 

a) Najprej se izvedejo kvalifikacije med prvakoma 2. SML/SKL in 13. ter 14. uvrščeno ekipo 1. 

SML/SKL. 

b) Hkrati se izvedejo kvalifikacije med prvaki MNZ, ki kandidirajo za vstop v 2. SML/SKL vzhod/zahod. 

c) Dodatne kvalifikacije za vstop v 2. SML/SKL igrata po 2 prvaka/predstavnika MNZ, uspešna v 

dodatnih kvalifikacijah med prvaki/predstavniki MNZ.  

 

2.3.2.: Druga faza kvalifikacij  

a) V drugi fazi kvalifikacij nastopata zmagovalca prvakov/predstavnikov MNZ (glej tč.: 2.3.1.c in 

ekipi iz 2. SML/SKL zahod/vzhod, uvrščeni na 8., 9., ali 10. mesto (odvisno v katero ligo izpadejo 

ekipe iz 1. SML/SKL – zahod ali vzhod). 

 

2.3.3.: Izpadanje iz 2. SML/SKL 

a) Iz 2. SML/SKL zahod/vzhod izpade toliko ekip, da bosta ligi v TL 2016/2017 šteli 10 ekip. 

 

 

Prehodne določbe Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah (način napredovanja in 

izpadanja) so sprejete na seji Odbora NZS za nujne zadeve dne 18.08.2015 in pričnejo veljati z dnem sprejema.  

 

Ljubljana, 18.08.2015 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleksander Čeferin l.r. 

Predsednik 

 


