
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 31/15 
 

 

Ljubljana, 25.08.2015 Št.: 31/15 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih 
kategorijah 

 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Odbor za nujne zadeve NZS na seji dne 18.08.2015 sprejel spremembe in dopolnitve 

Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah. 

 

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah se nanašajo na 

izpadanje in napredovanje po končani tekmovalni sezoni 2015/2016. Spremembe in dopolnitve podrobneje 

urejajo način izpadanja in napredovanja v 1. SML/SKL in 2. SML/SKL (vzhod, zahod) v skladu s sklepom IO NZS z 

dne 21.01.2015, ki se nanaša na zmanjšanje števila klubov v 1. SML/SKL in 2. SML/SKL (vzhod, zahod) v 

tekmovalni sezoni 2016/2017.  

 

Določbe so prehodne narave in veljajo za napredovanje v TL 2016/2017. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
Priloga: 
- Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah – prehodne določbe v zvezi 
z izpadanjem in napredovanjem po končanem TL 2015/2016 z dne 18.08.2015; 
 
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. 
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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 

 


