PRAVILNIK O SESTAVI, PODROČJIH DELA IN PRISTOJNOSTIH
KOMISIJ MNZ LJUBLJANA
1. člen
Pravilnik ureja in določa sestavo, področja dela in pristojnosti programskih komisij
MNZ Ljubljana (v nadaljevanju: komisij).
Le-te so:
- mladinska komisija,
- komisija za pravila nogometne igre,
- komisija za objekte,
- komisija za priznanja,
- komisija za mali nogomet,
- komisija za ženski nogomet,
- registracijska komisija,
- komisija za pritožbe.
2. člen
Sestavo komisij določi IO MNZ Ljubljana najkasneje v 30 dneh od dneva volilne
Skupščine MNZ Ljubljana. Člani komisij so imenovani za obdobje 4 let.
Člane – kandidate posamezne komisije imajo ob pisnem soglasju kandidata pravico
predlagati vse članice MNZ Ljubljana.
3. člen
Predsednike posameznih komisij imenuje IO MNZ Ljubljana, ki lahko določi
namestnika predsednika komisije, v nasprotnem pa namestnika predsednika na prvi
seji komisije imenujejo člani komisije sami.
4. člen
V primeru neaktivnosti lahko IO MNZ Ljubljana na predlog predsednika komisije,
predsednika MNZ Ljubljana, zamenja posameznega člana komisije, namestnika ali
predsednika komisije.
5. člen
Število članov (vključno s predsednikom) komisij ne more biti manjše od 3 in ne večje
od 7 članov.
Število članov v posamezni komisiji se določi na osnovi pomembnosti in obsega
nalog komisije.
6. člen
Administrativno pomoč komisijam nudi pisarna MNZ Ljubljana.

7. člen
Vsaka komisija za svoje delo pripravi in sprejme letni ali večletni program dela
komisije in sprejema v okviru dela komisije, pri čemer upošteva v nadaljevanju
navedena področja dela in pristojnosti posameznih komisije. Komisija vsake tri
mesece poroča IO MNZ Ljubljana o svojem delu.
IO MNZ Ljubljana s svojim sklepom posamezno komisijo zadolži tudi še za druge
naloge.
Mladinska komisija:
- obravnava problematiko mladinskega nogometa,
- sodeluje in pomaga pri organizaciji akcij nastopov reprezentanc mlajših
kategorij,
- sodelovanje z Ministrstvom za šport (šolska športna tekmovanja, šole
nacionalnega pomena, profesionalni trenerji za mladinski šport),
- pripravlja letni finančni plan dela z mladimi in sodeluje pri pripravi programa
realizacije finančnih sredstev namenjenih mladinskemu nogometu,
- priprava akcije za popularizacijo nogometa,
- daje mnenje k izboru selektorjev in trenerjev mlajših kategorij,
- predlaga spremembe selektorjev in trenerjev mlajših kategorij,
- predlaga spremembe in dopolnitve tekmovalnega sistema mlajših kategorij,
- pomaga pri organizaciji Otroških nogometnih šol,
- pomaga pri organizaciji klubskih in reprezentančnih turnirjev,
- sodeluje pri organizaciji mladinskih centrov,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- informira klube o mednarodnih klubskih turnirjih.
Komisija za pravila nogometne igre:
- skrbi za prevode sprememb pravil igre,
- daje komentarje k pravilom nogometne igre,
- skrbi za periodično publikacijo pravil nogometne igre.
Komisija za objekte:
- pregleduje objekte klubov, ki nastopajo v ligah MNZ Ljubljana,
- predlaga dopolnitve kriterijev za sklep o objektih,
- opozarja in tudi predlaga sankcije za klube, katerih objekti ne odgovarjajo
kriterijem,
- obvešča lastnike objektov, klube, Ministrstvo za šolstvo in šport in lokalne
strukture o kriterijih in zahtevah sklepov NZS o objektih,
- spremlja investicijski in redno vzdrževanje objektov ter nadzoruje, da so
sredstva, ki so namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje, namensko
tudi porabljena,
- ugotavlja stanje objektov po MNZ-jih.
Komisija za priznanja:
- pripravlja predlog podelitve priznanj,
- sooblikuje pravilnik o priznanjih in pripadajoče kriterije,
- vodi evidenco o prejemnikih priznanj.

Komisija za mali nogomet:
- skrbi za razvoj malega nogometa,
- vodi tekmovanje v ligah SMNL,
- pripravlja pravilnike, ki urejajo problematiko malega nogometa,
- organizira tekme reprezentanc.
Komisija za ženski nogomet:
- skrbi za razvoj ženskega nogometa,
- aktivno sodeluje pri vodenju tekmovanja v ligah SŽNL,
- pripravlja pravilnike, ki urejajo problematiko ženskega nogometa,
- organizira tekme reprezentanc.
8. člen
Pravilnik sprejet na seji IO MNZ Ljubljana dne 08.09.2005, stopi v veljavo s
trenutkom sprejetja.

