
Na podlagi 27. in 39. člena Statuta MNL in v povezavi z36.,  37. . in 38. členom Statuta 
MNZL, sprejme IO MNZL na svoji 3. redni seji, dne 6. 4. 2022, naslednji: 
 
 
PRAVILNIK O SESTAVI, PODROČJIH DELA IN PRISTOJNOSTIH 
PRVOSTOPNIH ORGANOV IN KOMISIJ MNZ LJUBLJANA 
 

1. člen 
 
 
(1) Pravilnik podrobneje ureja in določa sestavo, področja dela in pristojnosti 
organov, ki samostojno odločajo na prvi stopnji, pritožbenih organov ter  
programskih in svetovalnih komisij MNZ Ljubljana (v nadaljevanju: komisij). 
 

2. člen 
 
(1) Organa, ki samostojno odločajta na prvi stopnji v MNZL sta: 
 
(a) Vodja tekmovanja 
(b) Disciplinski sodnik 
 
(2) Ter poleg obeh organov iz prejšnjega odstavka še 
 
(a) registracijska komisija 
 

3. člen 
 
(1) Pritožbeni organ na odločitve organov iz prejšnjega člena tega Pravilnika je na 
drugi stopnji pristojna komisija za pritožbe. 
 
(a) komisija za pritožbe. 
 

4. člen 
 
(1) Vodja tekmovanja je redno zaposlen na MNZL in so njegove dolžnosti in 

pristojnosti podrobneje urejene z drugimi akti MNZL in pogodbo o zaposlitvi. 
(2) Disciplinski sodnik samostojno in neodvisno odloča o ukrepih in sankcijah v 

primeru kršitev katere od članic MNZL ali njihovih članov. Disciplinski sodnik je 
pristojen za odločanje o zadevah iz Disciplinskega pravilnika MNZL in drugih 
pravilnikov, kadar je to s temi pravilniki izrecno določeno. 

(3) Registracijska komisija je pristojna za registracijo igralcev v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje. Ima predsednika in dva člana. 

 
 

5. člen 
 
(1) Komisija za pritožbe je pristojna, da odloča o pritožbah zoper sklepe in odločbe 

ter druge odločitve s pravnimi posledicami, organov iz 2. člena tega pravilnika. 



(2) Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in najmanj 
pet članov. 

(3) Komisija za pritožbe odloča v senatu treh članov. Senate določi predsednik 
komisije. Komisija za pritožbe odloča v senatu petih članov, ko odloča o pritožbi: 

- zoper sklep disciplinskega sodnika, s katerim je bila izrečena kazen v višini več 
kot 500 EUR ali kazen prepovedi nastopanja na več kot na treh tekmah 
- zoper sklep disciplinskega sodnika s katerim je bila izrečena kazen nogometnemu 
klubu, razen, če je bila izrečena kazen opomina ali denarna kazen v višini do 1.000 
EUR. 
 
 

6. člen 
 
 
(1) Stalne svetovalne in programske komisije na podlagi Statuta so: 
 
(a) komisija za futsal, 
(b) mladinska komisija, 

     (c) komisija za objekte, 
(d) komisija za priznanja, 

     (e) strokovna komisija, 
(f) komisija za ženski nogomet, 
 
 

7. člen 
 
(1) Sestavo komisij določi IO MNZ Ljubljana najkasneje v 60 dneh od dneva volilne 
Skupščine MNZ Ljubljana. Člani komisij so imenovani za obdobje 4 let. 
 
(2) Člane – kandidate posamezne komisije imajo ob pisnem soglasju kandidata 
pravico predlagati vse članice MNZ Ljubljana, predsednik in člani IO MNZL. 
 
 

8. člen 
 
(1) 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. 
 

9. člen 
 
(1) V primeru neaktivnosti lahko IO MNZ Ljubljana na predlog predsednika komisije, 
predsednika MNZ Ljubljana, zamenja posameznega člana komisije, namestnika ali 
predsednika komisije. 
 

10. člen 
 



(1) 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. 
 
(2) Izjemi od določil prejšnjega odstavka sta vodja tekmovanja in disciplinski 
sodnik, ki delujeta eno osebno. 
 

11. člen 
 
(1) Administrativno pomoč komisijam nudi pisarna MNZ Ljubljana. 
 
 

12. člen 
 
(1) 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, pri kateri 
je to smiselno, vsake tri mesece poroča IO MNZ Ljubljana o svojem delu. 

 
(2) IO MNZ Ljubljana s svojim sklepom posamezno komisijo zadolži tudi še za druge 

naloge. 
 

13. člen 
 
(1) Komisija za futsal: 
 
- skrbi za razvoj futsala, 
- vodi pokalno tekmovanje v MNZL, 
- organizira futsal turnirje, 
- pripravlja pravilnike, ki urejajo problematiko futsala, 
- organizira in pomaga pri organizaciji akcij nastopov reprezentanc futsala 
- priprava akcije za popularizacijo futsala, 
- daje mnenje k izboru selektorjev in trenerjev mlajših kategorij, 
- predlaga spremembe selektorjev in trenerjev mlajših kategorij, 
- predlaga spremembe in dopolnitve tekmovalnega sistema mlajših kategorij 
- pripravlja predloge normativne ureditve (futsala) v predpisih MNZ L ali NZS, 
- skrbi za druge zadeve v zvezi z futsalom. 
 
 

14. člen 
 
Mladinska komisija: 
 
- obravnava problematiko mladinskega nogometa, 
- sodeluje in pomaga pri organizaciji akcij nastopov reprezentanc mlajših kategorij, 
- sodelovanje z deležniki Ministrstvom za šport (šolska športna tekmovanja, šole 
nacionalnega pomena, profesionalni trenerji za mladinski šport), 
-sodeluje pri pripravi in izvedbi razvojnih programov, 



- 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, 
- spremlja delo regijskih centrov MNZL, 
- sodeluje pri strokovnem delu regijskih centrov in podaja predloge in mnenje za 
programe dela ter se seznani s poročili. 
- sodeluje pri organizaciji mladinskih centrov, 
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov, 
- informira klube o mednarodnih klubskih turnirjih. 
- pripravlja predloge normativne ureditve mladinskega nogometa v predpisih MNZ 
L in NZS, 
- obravnava druge zadeve s področja mladinskega nogometa. 
 
 

15. člen 
 
(1) 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, 
- ugotavlja stanje objektov na območju MNZL, 
- spremlja investicijske projekte klubov ter podaja mnenje v skladu s prioritetami 
MNZ L za pridobitev javnih sredstev, ali sredstev NZS. 
 
 

16. člen 
 
(1) Komisija za priznanja: 
 
- pripravlja predlog za podelitve priznanj, 
- sooblikuje pravilnik o priznanjih in pripadajoče kriterije, 
- vodi evidenco o prejemnikih priznanj. 
 
 

17. člen 
 
(1) Strokovna Komisija: 
 
- sodeluje pri pripravi in izvedbi razvojnih programov; 
- sodeluje pri usposabljanjih in izobraževanjih, 
- spremlja pripravo in izvedbo reprezentančnega program, 



- oblikuje morebitna dodatnih merila in pogoje za izbor selektorjev reprezentanc, 
- obravnava poročila selektorjev reprezentanc o opravljenem delu;, 
- pripravlja predloge za tekmovanja pod okriljem MNZL ali NZS, 
- sodeluje pri strokovnem delu regijskih centrov in podaja predloge in mnenje za 
programe dela ter se seznani s poročili. 
- sodeluje pri izbiri strokovnega kadra in osebja v reprezentancah MNZ, 
- podaja oceno dela strokovnega kadra, 
- daje komentarje k pravilom nogometne igre, 
- po potrebi skrbi za periodično publikacijo pravil nogometne igre. 
- obravnava druge zadeve, ki so povezane s strokovnim razvojem nogometa v 
Sloveniji. 
 
 

18. člen 
 
(1) Komisija za ženski nogomet MNZ Ljubljana aktivno spremlja stanje ženskega 

nogometa na področju MNZ Ljubljana in širše, ter na podlagi lastnih predlogov 
in smernic NZS pomaga pri razvoju ženskega nogometa na področju MNZ 
Ljubljane.: 

 
- skrbi za razvoj ženskega nogometa, 
- aktivno spremlja potek pri tekmovanjih v ligah SŽNL, 
- pripravlja in predlaga pravilnike, ki urejajo problematiko ženskega nogometa, 
- organizira tekme reprezentanc, 
- vodi projekte za promocijo in večjo popularizacijo ženskega nogometa, 
- pripravlja predloge za tekmovanja na področju MNZ, 
- pripravlja predloge ureditev tekmovanj  pod okriljem MNZ v ženskih kategorijah; 
- sodeluje pri pripravi in izvedbi aktivnosti za mlajša dekleta (igralni dnevi, 
turnirji,..); 
- sodeluje s Komisijo za ženski nogomet na NZS, 
- lahko predlaga kandidate za Komisijo za ženski nogomet na NZS, 
- aktivno sodeluje z ženskimi klubi na področju MNZ Ljubljana, 
- skrbi za druge zadeve v zvezi z ženskim nogometom na področju MNZ Ljubljana. 
 
 

19. člen 
 
(1) Komisija po potrebi sodeluje z drugimi komisijami MNZL, kot tudi z ustreznimi 
komisijami NZS. 
(2) Komisiji lahko pri delu pomagajo zunanji strokovnjaki. 
(3) Komisija lahko za posamezne zadeve iz svoje pristojnosti izmed svojih članov 
imenuje ad hoc delovno skupino, ki zadevo prouči in o tem poroča komisiji. 
 
 
 
 
 
 



20. člen 
 
(1) Pravilnik sprejet na 3. redni seji IO MNZ Ljubljana dne 6. 4. 2022, stopi v veljavo 

z dnem sprejetja. 
 
(2) Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati do sedanji Pravilnik. 

 
V Ljubljani, dne 6. 4. 2022 
 
 
                                                               mag. Gvido Mravljak, l. r. 
        predsednik MNZL 


