
V TOREK 20. 9. 2016 se je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Ljubljana sestal na 
14. seji. 

Predsednik je podal informacije iz: 

 11. Seja IO NZS z dne 29. 6. 2016: 

- Sestava članskih lig NZS v TL 2016/2017 
 
1. Slovenska nogometna liga: 10 ekip – štiri krožni sistem (36 krogov) 
2. Slovenska nogometna liga: 10 ekip – tri krožni sistem (27 krogov) 
3. Slovenska nogometna liga – zahod: 10 ekip – tri krožni sistem (27 krogov) 
3. Slovenska nogometna liga – center: 14 ekip – dvokrožni sistem (26 krogov) 
3. Slovenska nogometna liga – sever: 14 ekip – dvokrožni sistem (26 krogov) 
3. Slovenska nogometna liga – vzhod: 14 ekip – dvokrožni sistem (26 krogov) 
 
Sklepi določajo tudi način izpadanja in popolnjevanja lig. V posebnih primerih, ki niso 
opredeljeni v pravilnikih in sklepih NZS, ko število ekip v posamezni ligi ni popolno, odloča o 
načinu popolnitve lig IO NZS. 
 
- Sestava mladinskih lig NZS v TL 2016/2017 
 
Sestavo 1. SML/SKL, 2.SML/SKL zahod in vzhod ter Lig U15 zahod in vzhod v tekmovalnem letu 
2016/2017: 
 
1. SML - 14 ekip dvokrožni sistem (26 krogov) 
1. SKL - 14 ekip dvokrožni sistem (26 krogov) 
2. SML zahod in vzhod - 10 ekip tri krožni sistem (27 krogov) 
2. SKL zahod in vzhod - 10 ekip tri krožni sistem (27 krogov) 
Liga U15 zahod - 14 ekip dvokrožni sistem (26 krogov) 
Liga U15 vzhod - 14 ekip dvokrožni sistem (26 krogov) 
 
Sklepi določajo tudi način izpadanja in popolnjevanja lig. V posebnih primerih, ki niso 
opredeljeni v pravilnikih in sklepih NZS, ko število ekip v posamezni ligi ni popolno, odloča o 
načinu popolnitve lig IO NZS (okrožnica je objavljena na spletni strani NZS). 

Tekmovanja NZS v ženskih kategorijah  

Odbor NZS za nujne zadeve je na podlagi določil Tekmovalnega pravilnika NZS, prejetih prijav 
za tekmovanja in izpolnjevanja pogojev za nastopanje sprejel sklep o sestavi ženskih lig v TL 
2016/2017 (okrožnica je objavljena na spletni strani NZS: 

(I) SŽNL: 

1. ŠD NŠ Ankaran 

2. DNŠ Ajdovščina 



3. KNK Fužinar Ravne na Kor. 

4. NK Krim 

5. KVN ŽNK Maribor 

6. ŽNK Olimpija Ljubljana 

7. ŽNK Pomurje Beltinci 

8. ŽNK Radomlje 

9. ND Škale 

10. NK Velesovo 

 

(II) Liga deklet U17: 

1. DNŠ Ajdovščina 

2. KNK Fužinar Ravne na Kor. 

3. NK Krim 

4. KV ŽNK Maribor 

5. ŽNK Pomurje Beltinci 

6. MSM International Organisation Ptuj 

7. ŽNK Radomlje 

8. ND Škale 

9. NK Velesovo 

Izplačevanje sodniško - delegatskih nadomestil za tekmovanja 3. SNL in 2. SML/SKL 

Na pobudo klubov izplačevalcev nadomestil in na podlagi opravljene analize izplačevanja 
nadomestil je bilo ugotovljeno, da je do sedaj veljavni 3-dnevni rok za izplačilo nadomestil 
uradnim osebam, delegiranim za opravljanje funkcije na tekmah v organizaciji NZS, ki jih 
izvajajo zunanje računovodske službe klubov, prekratek in v praksi pogosto ni bil upoštevan. 

Na podlagi navedenega je izvršni odbor NZS sprejel sklep, da se roki za plačevanje sodniško-
delegatskih nadomestil za poverjena tekmovanja uredijo po identičnem principu kot 
plačevanje izvaja NZS za tekmovanja v njeni organizaciji. Za tekmovanja v 3. SNL in 2. SML/SKL 
to pomeni plačevanje nadomestil dvakrat v spomladanskem ter dvakrat v jesenskem delu 
sezone, in sicer: 



 

- za tekme, odigrane do konca septembra, se plačila izvedejo najkasneje do 15.10 

- za tekme, odigrane do konca novembra, se plačila izvedejo najkasneje do 15.12 

- za tekme, odigrane do konca aprila, se plačila izvedejo najkasneje do 15.05 

- za tekme, odigrane do konca maja in morebitne tekme dodatnih kvalifikacij se plačila izvedejo 
najkasneje do 30.06 

S strani člana izvršnega odbora je prišla pobuda, da naj se z DNS Ljubljana poskuša doseči 
dogovor, da se sodniško-delegatske stroške za tekme MNZ Ljubljana plačujejo tudi v teh 
terminih. Namreč v klubih to bi pomenilo bistveno poenostavitev dela. 

Sprememba tekmovalnega sistema v 2. SNL od TL 2017/2018 (informacija) 

Izvršni odbor NZS na svoji 11. seji dne 29.06.2016 sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na 
spremembo tekmovalnega sistema 2. SNL (okrožnica je objavljena na spletni strani NZS): 

(1) 2. slovensko nogometno ligo od tekmovalne sezone 2017/2018 dalje sestavlja 16 ekip. 

(2) V 2. SNL od tekmovalne sezone 2017/2018 dalje lahko nastopajo največ štiri druge članske 
ekipe 1. SNL. 

(3) Zaradi navedenih sprememb se ustrezno spremenijo določbe Sklepov za tekmovanja v 
organizaciji NZS v članski kategoriji in Pravilnik o drugi članski ekipi kluba 1. SNL. 

Sklep o povečanju števila ekip 2. SNL iz obstoječih 10 ekip na 16 ekip od tekmovalnega leta 
2017/2018 dalje je sprejet na pobudo nogometnih deležnikov in na podlagi izvedenih analiz 
obstoječega sistema z namenom, da se igralcem po končanem nastopanju v mladinskih 
kategorijah omogoči čim bolj aktivno igranje v članskih kategorijah na državnem nivoju. 

Veliko zaslug za to spremembo ima tudi MNZ Ljubljana, ki je posredovala pobude na NZS. 

 

Preregistracija igrišč - vmesno poročilo (informacijo podal vodja tekmovanja Sandi KRANJEC) 

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji 8. seji dne 7.marca 2016 sprejel sklep o 
preregistraciji vseh igrišč v R Sloveniji. Preregistracija se bo izvedla v času od 1. aprila 2016 do 
31. decembra 2016. Po 1. 1. 2017 se bodo za igranje javnih tekem lahko uporabljala le igrišča, 
ki bodo v letu 2016 preregistrirana ali v letu 2017 prvič registrirana. 

Klub je dolžan obrazec zapisnika predhodno elektronsko (v Excelu) izpolniti in sicer le označene 
rubrike – posamezne točke in  komisiji vrniti po elektronski pošti (na isti e-naslov, s katerega 
je bil obrazec poslan) najkasneje v roku 14 dni po prejemu zapisnika.  



Igrišče mora biti ob prihodu komisije pripravljeno za pregled kot za uradno tekmo (črte, mreže, 
kotne zastavice). 

MNZ Ljubljana je 25. marca klubom posredovala navodila in zapisnik in od njih pričakovala 
odgovoren pristop v postopku. Le na ta način bi bilo komisiji omogočeno, da pravočasno 
pripravi plan in realizira pregledov igrišč več klubov v neposredni ali bližnji okolici. Saj tako 
poskrbi za racionalnost. Žal pa smo do začetka septembra prejeli zgolj polovico teh zapisnikov. 
Klubi so bili takrat zopet pozvani.  

Trenutno je komisija za ogled igrišč MNZ Ljubljana pregledala polovico igrišč in predvideva, da 
bo z ogledi zaključila do sredine oktobra.  

Predsednik je vodji tekmovanja naročil, da v klube, ki zapisnika še niso posredovali, pošlje 
zadnji poziv s 3 dnevnim rokom. To je do 23. 9. 

 

Regijski centri  MNZ Ljubljana, termini kraji in izvajalci programa. 

V skladu z izvajanjem 'Strategije NZS 2016-2020' bodo v letošnjem letu zaživeli Regijski centri 
MNZ za starostno kategorijo U12 in U13. Ker želimo tudi v MNZ Ljubljana projekt kar najbolj 
približati vsakemu klubu in trenerju, smo se odločili, da ga kvalitetno predstavimo na celotnem 
področju MNZ. V ta namen je vodja Grassroots Kreft Boštjan pripravil terminski plan in lokacije 
izvedb posameznih treningov, ki se bodo odvijali v septembru in oktobru. 

Člani imajo nekaj pomislekov glede zagotavljanja igrišč v jesenskem in zimskem času. 

Izražena je bila pohvala g. Kreft Boštjanu in g. Starič Žigi, vodji Grassroots programa v MNZ 
Ljubljana, za delo v regijskih centrih. 

 

Neprihodi sodnikov na delegirane tekme mlajših dečkov U-13 Bravo Publikum  

Član izvršnega odbora je ostale člane seznanil, da delegirani sodniki niso prišli na določene 
tekme mlajših dečkov U-13 NK Bravo publikum. 

Glede na to, da na seji ni bilo prisotnega predstavnika DNS Ljubljana, so se člani strinjali, da 
MNZ Ljubljana na DNS Ljubljana posreduje dopis in poziv, da podate razloge za neprihod 
sodnikov na delegirane prvenstvene tekme NK Bravo. 


