
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 16/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 21. 4. 2022 Št.: 16/22 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: Sprememba tekmovalnega sistema v mladinskih tekmovanjih v organizaciji NZS od 
tekmovalnega leta 2023/2024 dalje 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Skupščina NZS na zasedanju dne 19. 4. 2022 sprejela spremembo tekmovalnega sistema v 
mladinskih tekmovanjih v organizaciji NZS od tekmovalnega leta 2023/24 dalje, ki jo je predhodno obravnaval in 
potrdil Izvršni odbor NZS dne 17. 3. 2022, in sicer: 
 

1) Loči se tekmovanje v 1. SML/SKL in 2. SML/SKL (vzhod/zahod), na način, da se samostojno vodi 
tekmovanje v mladinskih ligah v 1. SML in 2. SML (vzhod/zahod), kot sledi: 

 
• 1. Slovenska mladinska liga (16 klubov) 
• 2. Slovenska mladinska liga vzhod (10 klubov) / 2. Slovenska mladinska liga zahod (10 klubov) 

 
2) Združi se tekmovanje v 1. SKL z enotno ligo U15 in 2. SKL (vzhod/zahod) z ligama U15 (vzhod/zahod), 

kot sledi: 
 
• 1. Slovenska kadetska liga / U15 liga (14 klubov) 
• 2. Slovenska kadetska liga /U15 liga vzhod (10 klubov) in 2. Slovenska kadetska liga/U15 liga 

zahod (10 klubov) 
 
Analiza trenutnih tekmovanj v kategorijah starejših dečkov, kadetov in mladincev ter ugotovitve na podlagi 
opravljenih posvetov med nogometnimi deležniki so pokazale, da lahko z ustreznimi spremembami sistema 
tekmovanj dosežemo dvig kvalitete nogometne igre na vseh nivojih mladinskih kategorij. 
 
S spremembo tekmovalnih sistemov se namerava povečati konkurenčnost lig, povečanje zanimanja in medijske 
izpostavljenosti ter nenazadnje boljše priprave na igranje v članski kategoriji. Še posebej se izpostavlja 
samostojna mladinska liga, ki predstavlja elitni del mladinskega nogometa in zadnja stopnica pred igranjem na 
najvišjem nivoju. Zatorej je še posebej pomembna ločitev mladinskega in kadetskega dela tekmovanja saj je 
mladinski del zaradi načina dela bistveno bližje članskemu nivoju kot nivoju mlajših (kadetskih) tekmovanj. 
 
Z namenom nemotenega prehoda na nov tekmovalni sistem v mladinskih kategorijah in ustrezne informiranosti 
nogometnih klubov, bo strokovna služba NZS ustrezno pripravila predloge za spremembe in dopolnitve 
ustreznih pravnih podlag pred začetkom naslednje tekmovalne sezone. 



 
Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno – licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS. 
 
 
S spoštovanjem, 

 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
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. 

 


