
 

 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 18/15 
 

Ljubljana, 20.05.2015 Št.: 18/15 Ozn.: GP AZ/MČ/ZA 

 

 

Zadeva: Spremembe Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah – Uvrstitev v 

UEFA klubska tekmovanja 

 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da so na podlagi UEFA predpisov, ki določajo pogoje vključevanja v evropska klubska 

tekmovanja, in UEFA okrožnice št. 45/2014, usklajene določbe Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v 

članski kategoriji, ki se nanašajo na vključevanje v UEFA klubska tekmovanja, kot sledi: 

 

OBSTOJEČE BESEDILO: 

6. VKLJUČEVANJE V KLUBSKA TEKMOVANJA EVROPSKE NOGOMETNE ZVEZE 

Državni nogometni prvak iz preteklega TL se uvrsti v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov. V kolikor državni prvak 

nima ustrezne UEFA licence, se v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov uvrsti najbolje uvrščeni nogometni klub v 

državnem prvenstvu, ki ima ustrezno UEFA licenco. 

 

Drugouvrščena ekipa v državnem prvenstvu iz preteklega TL (ali tretjeuvrščena ekipa, če je drugouvrščena ekipa 

pokalni prvak) se uvrsti v UEFA Evropsko ligo. V kolikor drugouvrščena ekipa (oz. tretjeuvrščena ekipa) nima 

ustrezne UEFA licence, se v navedeno UEFA tekmovanje uvrsti naslednja najbolje uvrščena ekipa v državnem 

prvenstvu v preteklem TL, ki ima ustrezno UEFA licenco. 

 

Pokalni zmagovalec iz preteklega TL se uvrsti v UEFA Evropsko ligo, v kolikor ima ustrezno UEFA licenco za 

tekmovanje. V primeru, da je državni prvak hkrati tudi pokalni zmagovalec oziroma pokalni zmagovalec nima 

ustrezne UEFA licence za tekmovanje, se v navedeno UEFA tekmovanje uvrsti finalist pokala iz preteklega TL, v 

kolikor ima ustrezno UEFA licenco. V primeru, da pokalni zmagovalec in finalist pokala iz preteklega TL nimata 

ustrezne UEFA licence za tekmovanje oziroma je državni prvak hkrati tudi pokalni prvak in finalist pokala nima 

ustrezne licence, se v navedeno UEFA tekmovanje uvrsti naslednja najbolje uvrščena ekipa v državnem 

prvenstvu, ki ima ustrezno UEFA licenco za tekmovanje.   

 

Na podlagi zgoraj navedenih uvrstitev v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov in UEFA Evropsko ligo se v UEFA 

Evropsko ligo uvrsti tudi naslednje najbolje uvrščena ekipa iz državnega prvenstva v preteklem TL, ki ima 

ustrezno UEFA licenco za tekmovanje. 
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NOVO BESEDILO: 

6. VKLJUČEVANJE V KLUBSKA TEKMOVANJA EVROPSKE NOGOMETNE ZVEZE 

 

6.1. Na podlagi UEFA okrožnice št. 45/2014 pripadajo Sloveniji štiri mesta v UEFA klubskih tekmovanjih, od tega 

eno mesto v tekmovanju UEFA Liga prvakov in tri mesta v tekmovanju UEFA Evropska liga. Vsi udeleženci v UEFA 

klubskih tekmovanjih morajo imeti UEFA licenco. 

 

6.2. Državni prvak iz preteklega TL se uvrsti v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov. Če državni prvak nima ustrezne 

UEFA licence, se v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov uvrsti najbolje uvrščeni klub v državnem prvenstvu, ki ima 

ustrezno UEFA licenco. 

 

6.3. V kvalifikacije za UEFA Evropsko ligo se praviloma uvrstijo pokalni prvak iz preteklega TL ter drugouvrščena 

in tretjeuvrščena ekipa iz preteklega TL. V primeru, da je državni prvak hkrati tudi pokalni zmagovalec, se tri 

mesta za nastopanje v kvalifikacijah za UEFA Evropsko ligo določijo v skladu z uvrstitvijo v preteklem TL 

državnega prvenstva (uvrstitev od 2. do 4. mesta v preteklem TL). 

 

6.4. V primeru nejasnosti glede napredovanja v UEFA klubska tekmovanja veljajo pravila in odločitve UEFA. 

 

 

Čistopis predpisa s sprejetimi spremembami je objavljen na spletnem mestu www.nzs.si. 

 

Za dodatne informacije sta vam na voljo tekmovalno-licenčni sektor in sektor za mednarodne in pravne zadeve 

v okviru strokovne službe NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

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. 

 

http://www.nzs.si/

