
 

  

32 klubov, vsi najboljši klubi malega nogometa iz Slovenije 

8 skupin po 4 ekipe, 6 tekem v vsaki skupini 

Vse skupaj 63 tekem, finale na nevtralnem terenu, vsako leto zadnji petek v maju 

LIGA ENA 
1.SLOVENSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI 



  

LIGA ENA 
1.SLOVENSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI  

TEKMOVANJE 

Sodelovanje - ekipe 
Ekipe članice zvez/lig (max 3 ekipe iz posamezne zveze) – 

prijave do 15. avgusta vsako leto. 

Povabi se ekipe, ki so zasedla mesta od 1. – 6. iz vseh 

zvez/lig v Sloveniji. Prednost imajo ekipe članice SMZ in 

ekipe, ki so bile višje uvrščene v zadnjem končanem 

prvenstvu.  

Tekme ob četrtkih in petkih zvečer (pogoj reflektorji, 

slačilnice s toplo vodo, minimalne mere igrišča, varnost, …) 

SISTEM TEKMOVANJA 

Redni del – po skupinah (jesen) 
8 skupin po 4 ekipe (skupinski del po regijah) 

Delegiran žreb na podlagi rezultatov: 

- zadnje sezone (prvaki nosilci skupin) 

- pravilo iste zveze (ne moreta biti v isti skupini 2 kluba iz 

iste zveze/lige) 

- rang lestvice kakovosti 

6 tekem v vsaki skupini (vsak z vsakim doma in v gosteh).  

Termini: 3 petki v septembru, 3 petki v oktobru 

INFO: 

INFO@SMZ.SI 

 

041/383232 (SIMON) 

041/549661 (PETER) 

041/376084 (ZDENKO) 

 

http://smz.si/kontakt 
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Finalni del - na izpadanje (pomlad) 
2 najboljša iz vsake skupine napredujeta v finalni del (tekme na izpadanje –

osminafinala, četrtfinale, …). 

Žreb osminefinala, 2 bobna (zmagovalci skupin, drugo uvrščeni v posamezni skupini).  

Ne moreta se srečati kluba iz iste lige in iste skupine. Enako velja za četrtfinale. 

Termini:  

- osminafinala, 2 petka v aprilu,  

- četrtfinale, 1 petek v aprilu, 1 petek v maju 

- polfinale, 2 petka v sredini maja,  

- finale, zadnji petek v maju na nevtralnem igrišču (prireditelj se izbira na podlagi 

razpisa – znano v naprej). 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
 

Posebna spletna stran, online registracije, online zapisniki, online statistika – live 

score, facebook, twitter,…. 

Prehodni pokal, medalje, naj igralec, naj …. 

Vseh tekem: 63 (32 redni del, 8 osminafinala, 4 četrfinale, 2 polfinale, 1 finale) 

Sodniki:  cca. 30 - 35 € / tekmo, 20 sodnikov 

Enotna reklama na sredini igrišča (logo lige, sponzor lige), enotne žoge, …   

Vodenje lige: administrator, disciplinski sodnik in delegiranje sodnikov, 2. stopenjski 

organ - komisija (5 članov izmed ekip, ki sodelujejo). 


