
MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR 

VOLITVE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA MNZ MARIBOR 
ZA OBDOBJE 2021 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidat za predsednika MNZ Maribor: Dejan Germič 

 

 



Program dela MNZ Maribor za obdobje 2021 – 2025 | Dejan Germič 
  
 

  

  

 

S t r a n   2 | 12 

Kazalo: 

1. ŽIVLJENJEPIS .................................................................................................................................... 3 

2. UVOD............................................................................................................................................... 5 

3. MNZM ............................................................................................................................................. 5 

4. ORGANI IN KOMISIJE ....................................................................................................................... 6 

4.1 Strokovna komisija.................................................................................................................. 6 

5. NOGOMET ZA VSE (GRASSROOTS) .................................................................................................. 6 

6. MLADINSKI NOGOMET .................................................................................................................... 6 

6.1 Strategija in vizija razvoja nogometa na območju MNZM ...................................................... 7 

6.1.1 Organizacija dela v nogometnih sredinah .......................................................................... 7 

7. SODOBNI INFORMACIJSKI KANALI IN SPLETNA STRAN MNZM ....................................................... 7 

7.1 Sport.Video ............................................................................................................................. 8 

8. TEKMOVANJA .................................................................................................................................. 8 

8.1 Članska tekmovanja ................................................................................................................ 8 

8.2 Mlajše kategorije .................................................................................................................... 8 

9. ODNOSI ........................................................................................................................................... 9 

9.1 Krovna organizacija NZS in ostali MNZ-ji ................................................................................ 9 

9.2 Med članicami MNZM ............................................................................................................ 9 

10. FINANCE ...................................................................................................................................... 9 

10.1 Aktivno spremljanje in kandidiranje na javnih razpisih .......................................................... 9 

10.1.1 Infrastruktura .................................................................................................................. 9 

10.1.2 Materialni pogoji .......................................................................................................... 10 

10.1.3 Strokovni kader ............................................................................................................. 10 

10.2 Lokalne skupnosti ................................................................................................................. 10 

10.3 Sponzorstva .......................................................................................................................... 10 

10.3.1 Športni opremljevalec ................................................................................................... 10 

11. PODPORA ČLANOM MNZM ...................................................................................................... 10 

11.1 Klubom za posebej odmevne dogodke................................................................................. 11 

11.2 ZNT Maribor .......................................................................................................................... 11 

11.3 MDNS Maribor ...................................................................................................................... 11 

12. ŽENSKI NOGOMET .................................................................................................................... 11 

13. MALI NOGOMET (FUTSAL) ........................................................................................................ 11 

14. PREDPISI MNZM ....................................................................................................................... 11 

15. ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 12 

 

 



Program dela MNZ Maribor za obdobje 2021 – 2025 | Dejan Germič 
  
 

  

  

 

S t r a n   3 | 12 

 

1. ŽIVLJENJEPIS 

DEJAN GERMIČ 

 

 

Grabonoški vrh 19      

SI – 2236 Cerkvenjak 

Telefon:  040 462 001 

E-pošta:  dejan.germic@gmail.com  

 

IZOBRAZBA 

  

Ustanova: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 

Strokovni naziv: Profesor športne vzgoje 

Smer: Športno treniranje 

Izbirni predmet: Nogomet 

Diplomsko delo: Nogometni vratar – vloga in proces treniranja 

Diplomiral: 17.11.2009 

 

Ustanova: II. Gimnazija Maribor 

Smer: Gimnazijski maturant 

Zaključek: 2002 

ZNANJA in IZKUŠNJE 

 

Računalništvo:  
Okolje Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, elektronska 
pošta 

Pridobljena znanja: 
▪ Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja 
▪ Strokovni izpit za strokovne delavce na področju športa 
▪ Izpopolnjevalni program: Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-

pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

▪ Trener nogometa z licenco PRO 
▪ Učitelj plavanja 
▪ Učitelj teka na smučeh II 
▪ Učitelj vožnje (B kategorije) 
▪ Učitelj cestno prometnih predpisov 
▪ Dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih 

kuponov oziroma delnic investicijskih skladov (licenca ZDU) 
▪ Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (licenca AZN) 

Pridobljen naziv v vzgoji in izobraževanju: 

Naziv mentor (s 1.7.2015) 

Tuji jeziki:  

Angleški, Nemški (pasivno) 

Vozniški izpit: 
 B  in C kategorija 



Program dela MNZ Maribor za obdobje 2021 – 2025 | Dejan Germič 
  
 

  

  

 

S t r a n   4 | 12 

DELO V 

VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU 

 

 

- od oktobra 2016 sem kot vzgojitelj zaposlen v Mladinskem domu Maribor 

- od septembra 2014 do oktobra 2016 sem kot vzgojitelj delal v OŠ Veržej – 

enota dom 

- od oktobra 2013 do septembra 2014 sem kot vzgojitelj delal v Vzgojnem 

zavodu Slivnica 

- od  januarja 2012 do maja 2013 sem delal na Srednji ekonomski šoli Maribor 

kot profesor športne vzgoje 

- v šolskem letu 2010/2011 sem delal v Vzgojnem zavodu Slivnica kot vzgojitelj 

- v šolskem letu 2009/2010 sem na OŠ Selnica ob Dravi pod mentorstvom g. 

Andreja Viherja opravljal pripravništvo iz predmeta športne vzgoje  

DELO V ŠPORTU 
(FUNKCIONAR, TRENER) 

 

 

- od 15. marca 2017 sem predsednik Medobčinske nogometne zveze 

Maribor in član Izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije 

- od 26. oktobra 2020 sem podpredsednik Nogometne zveze Slovenije 

- od junija 2018 sem na NZS predsednik komisije za ženski nogomet 

- od januarja 2012 do julija 2017 sem preko NZS opravljal naloge vodje 

Nogometa za vse na MNZ Maribor 

- v TL 2012/2013, 2014/2015 in 2015/2016 sem bil vodja tekmovanj na MNZ 

Maribor 

- od  junija 2013 do januarja 2014: sem opravljal delo vodje nogometne šole 

Aluminij in treniral vratarje od 7 do 14 leta 

- v TL 2013/2014 sem bil namestnik vodje tekmovanj na MNZ Maribor 

- v letu 2012 sem treniral vratarjev v NK Pohorje, NK Miklavž in NK Duplek  

- v letu 2011 sem bil pomočnik trenerja v članskem moštvu NK Paloma 

- v letu 2009 sem bil trener vratarjev od 8 do 16 leta starosti v NK Paloma  

DELO V ŠPORTU 
(IGRALEC) 

 

 

- od 1996 do 2003: sem bil reprezentant Slovenije v nogometu, v kategorijah 

U15 – U20 

- od 2003 do 2008 sem profesionalno igral nogomet pri NK Drava Ptuj (1. SNL), 

- od 1998 do 2002 sem igral pri NK Železničar Maribor (2. SNL) 

- od 2009 do 2012 sem igral pri NK Paloma Sladki vrh (3. SNL – Vzhod) 

- pomladi 2012 sem igral za NK Dogoše (1. MNZ Maribor) 

- jeseni 2002 sem igral za ŠD Partizan Pesnica (1. MNZ Maribor) 

DRUGA DELA 

 

 

- v letu 2008 in 2009 sem delal v podjetju Varnost in donos d.o.o., kjer so moje 

naloge obsegale: 

• pripravo prezentacij v PowerPointu 

• planiranje prodaje (letni plani, mesečni plani, analize itd.) 

• pospeševanje prodaje 

• analizo trga 

• komunikacijo s strankami 

- v letu 2010 in 2011 sem pomagal v odvetniški pisarni ga. Andreje Šifrer, kjer so 

moje naloge obsegale: 

• delo na računalniku 

• sprejem in urejanje pošte, arhiviranje in sestavljanje dopisov 
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OSEBNI PODATKI 

 

Rojen 17. septembra 1983 v Mariboru, Slovenija, moški, slovenski državljan 
 

Osebne lastnosti:   

Zanesljiv, odgovoren, prilagodljiv, pošten, lojalen, komunikativen, pozitivno 

razmišljajoč.  
 

Interesne dejavnosti: 

• Šport (nogomet, ultimate frizbi, ameriški nogomet, baseball, odbojka, 
košarka, squash, tenis, smučanje, fitness, kolesarjenje, badminton, namizni 
tenis) 

• Računalništvo (internet, oblikovanje) 
• Odkrivanje (novih stvari, krajev, ljudi, učenje) 

 

2. UVOD 

Z nogometom sem se najprej srečal kot igralec. Kot igralec sem se tako med drugim preizkusil v         

1. SNL, 2. SNL, 3. SNL in 1. MNZM. Prav tako pa sem bil reden reprezentant Slovenije, in sicer od U15 

do U20. Poleg igralskih izkušenj pa sem si do danes pridobil še precej izkušenj z drugih področij, ki 

pomembno sestavljajo nogomet. Tako sem v nogometu deloval tudi kot trener ekipe v 2. SKL, trener 

vratarjev v več klubih, vodja nogometne šole Aluminij, vodja Nogometa za vse na MNZM, vodja 

tekmovanj na MNZM, delegat na tekmah pod okriljem MNZM in NZS, član UO ZNT Maribor, 

predsednik Komisije za ženski nogomet in Mladinski nogomet na NZS, predsednik MNZM, član IO 

NZS in podpredsednik NZS.  

Nogomet je igra, ki ima med ljudmi zelo pomembno vlogo in status. Še posebej pa je sam nogomet 

pomemben, zaradi svojega vpliva na ljudi vseh generacij, tako z vzgojnega, povezovalnega, 

socialnega, kot tudi zdravstvenega vidika. Zato je vloga tistih, ki (so)oblikujejo nogometno okolje še 

toliko bolj pomembna. Osebno menim, da Medobčinska nogometna zveza Maribor (v nadaljevanju: 

MNZM) na večini področij že sedaj zelo dobro deluje, zato je v osnovi potrebno zgolj nadaljevati z 

zastavljenim delom. Na določenih področjih pa so iz takšnih in drugačnih razlogov seveda še 

določene rezerve. Dejstvo je namreč, da smo zaradi vse bolj očitnih sprememb v družbi (življenjski 

stil, interesi otrok, prioritete posameznikov, ipd.) in sedaj še s pojavom novega virusa COVID-19, iz 

leta v leto izpostavljeni novim in novim izzivom, s katerimi se je in se bo potrebno hitro, ustrezno in 

odločno soočat ter prilagajat. S svojo mladostjo, željo, energijo in do sedaj pridobljenimi izkušnjami 

ter znanji verjamem, da lahko prispevam in pripomorem k dodatnemu razvoju nogometa na 

območju MNZM ter ustvarjanju pozitivnega nogometnega okolja. 

3. MNZM  

Poslanstvo MNZM je programsko začrtano in urejeno s statutom MNZM. Vodstvo MNZM pa je tisto, 

ki je na osnovi statuta in v skladu s svojimi zadolžitvami dolžno skrbeti in zagotavljati, vsem svojim 

članom (klubom, ZNTM in MDNS):  

- kakovostno, strokovno, spodbudno, pozitivno in prijazno »nogometno« okolje ter  

- takojšen in celovit servis oz. suport s hitrim odzivnim časom.  
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4. ORGANI IN KOMISIJE  

Pri sestavi organov in komisij je potrebno izhajati z vidika smiselnosti in referenc oz. znanj 

posameznikov. Vsak organ oz. komisija ima svoje zahteve, zato je potrebno poiskati ljudi, ki lahko s 

svojimi znanji zagotovijo čim bolj učinkovito in kvalitetno delovanje posameznega organa oz. 

komisije. To še posebej velja za strokovno komisijo. Hkrati pa mora biti osnovno vodilo vseh 

sodelujočih v organih in komisijah, da delujejo v korist nogometa in vseh članov MNZM ter 

nogometnih deležnikov, ne pa za lasten interes.   

4.1 Strokovna komisija  

Stremeti moramo k temu, da bo strokovna komisija postala »srce« delovanja MNZM, saj je le ta v 

prvi vrsti zadolžena za iskanje in predlaganje najprimernejših strokovnih rešitev ter programov, ki 

bodo omogočali čim kvalitetnejši in smiselni napredek in razvoj vseh deležnikov (klubov, trenerjev, 

igralcev). Zato bo potrebno zelo dobro razmisliti o sestavi strokovne komisije in poiskati takšen 

koncept sestave te komisije, ki bo nato tudi v praksi lahko to svoje poslanstvo dejansko začutilo in 

ga z vso resnostjo tudi opravljalo.   

5. NOGOMET ZA VSE (GRASSROOTS)  

Še naprej je potrebno nadaljevati z izvajanjem že vpeljanih aktivnosti, ki so se v preteklosti pokazale 

za dobre. Hkrati pa je še bolj potrebno slediti smernicam Nogometa za vse, saj so trije poglavitni cilji 

tega programa prav tisti, katerim mora MNZM z vsemi svojimi aktivnostmi zmerom stremeti, in 

sicer:   

- množičnost in organiziranost,  
- prepoznavnost in odmevnost,  
- strokovnost in kvaliteta.  

Predvsem pa bo potrebno še več poudarka dati pri podpori in kvaliteti izvajanja ONŠ krožkov na OŠ 

in v vrtcih ter pri izvajanju značke nogometaša, ki je lahko dobro motivacijsko sredstvo za otroke. 

Razmislit pa je potrebno še o nadgradnji izvedbe dneva nogometa MNZM, ki se je izkazal kot zelo 

pozitiven projekt, zato bi ga bilo smiselno poleg kategorije U7 in U9, organizirati tudi za kategorijo 

U11.  

Z vsemi aktivnostmi znotraj programa Nogomet za vse je potrebno stremeti k temu, da bomo s tega 

naslova še naprej prejemali kar se da največ finančnih sredstev.   

6. MLADINSKI NOGOMET  

Ker se že več let jasno kažejo smernice, da število igralcev vse bolj upada (še posebej od selekcij U15 

navzgor) in posledično ugašajo posamezne klubske sredine, bo potrebno močno razmisliti in se 

predvsem resno, strokovno ter analitično lotiti reševanja te problematike. 

Mladinski nogomet bo potrebno zajeti tako z vidika množičnosti, kot tudi kakovosti. Vsekakor mora 

biti osnovni cilj, da v nogometne sredine privabimo čim več otrok in jih nato z nogometno igro 

zasvojimo, saj bodo na ta način ostali z nogometom povezani na takšen ali drugačen način. Za 

zagotavljanje množičnosti in popularizacije nogometne igre v Sloveniji se bo v največji meri 

potrebno upreti na programe Nogometa za vse ter projekte kot so ONŠ krožki, dnevi nogometa, 

značka nogometaša itd. Seveda pa je ob množičnosti potrebno zagotoviti tudi načrtno, kakovostno 
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in strokovno vadbo. Za slednje bi v prvi vrsti morali biti zadolženi inštruktorji NZS, ki smo si jih na 

MNZM uspeli zagotoviti v preteklem mandatu. Slednji morajo s svojo prisotnostjo na terenu 

poskrbeti za redno in vztrajno prenašanje oz. vcepljanje filozofije NZS in MNZM v delovanje 

posameznih nogometnih sredin in trenerjev.  

Da bi bile te smernice in želje čim bolj jasne in začrtane ter se ne bi spreminjale iz leta v leto bi bilo 

v ta namen potrebno izdelati poseben dokument »Strategija in vizija razvoja nogometa na območju 

MNZM«, ki bi bil zavezujoč za vse deležnike, ki bi k projektu pristopili, vsem ostalim pa bi lahko 

služil kot nekakšen vodnik, okvir oz. pomoč pri načrtovanju njihovega dela.  

6.1 Strategija in vizija razvoja nogometa na območju MNZM  

S pridobitvijo inštruktorjev NZS, ki delujejo na območju MNZM, bo v naslednjem mandatu ena 

glavnih nalog izdelava skrbno načrtovane in jasno začrtane strategije in vizije razvoja nogometa na 

našem območju. Slednje bo služilo kot vodilo za razvoj, delovanje, sistematičnost in ciljno 

naravnanost, nekakšno rdečo nit tako klubom pri sami organizaciji nogometnih šol, kot tudi 

trenerjem pri njihovem delu na terenu. Da pa bi s samim dokumentom prišli do ustrezne vsebine in 

prepotrebne celovitosti bomo k sodelovanju povabili tudi druge subjekte, kot je npr. ZNTM, klubi, 

občine, MDNS itd.   

Zaradi kompleksnosti samega dokumenta, se je izdelave slednjega potrebno lotiti temeljito, 

postopno in preudarno ter z vključitvijo številnih nogometnih strokovnjakov. Zato bo lahko ta 

dokument vsebinsko kvaliteten le ob sodelovanju vseh članov MNZM in tudi drugih povabljenih 

vrhunskih strokovnjakov, ki bodo sodelovali na javnih predstavitvah in bodo prispevali komentarje, 

izpostavljali problematike in dajali konstruktivne pripombe, ki so nato pri pripravi takšnega 

dokumenta smiselno upoštevane.   

6.1.1 Organizacija dela v nogometnih sredinah 

Osebno sem prepričan, da kar je na začetku zamujeno ali napačno naučeno, je nato zelo težko 

popraviti. Zato je potrebno že otrokom v najmlajših starostnih kategorijah zagotoviti kvalitetno in 

načrtovano vadbo. To še posebej velja za igralce, ki kažejo nekaj več potenciala. Prav za slednje pa 

žal velikokrat ni ustrezno poskrbljeno, saj so klubi finančno in infrastrukturno podhranjeni, zaradi 

česar si ne morejo privoščiti izpeljave večjega števila treningov in strokovnega vodje (vodje 

nogometne šole), ki bi lahko poskrbel za celovito in načrtno vadbo v klubu. Tukaj vidim eno izmed 

rešitev v ustrezni aktivaciji inštruktorjev NZS in še dodatnega strokovnega kadra, ki bi ga zagotovili 

preko kanalov sofinanciranja NZS in/ali javnih razpisov. Tako bi se lahko vzpostavile nogometne 

šole z jasno strukturo in načinom dela ter se obenem učinkovito evidentiralo nadarjene nogometaše, 

katerim bi se tedensko omogočil vsaj en dodatno načrtovan trening ter sprotno spremljanje preko 

dodatnih testiranj, s tem pa igralci ne bi potrebovali svojih matičnih klubov zapuščati pri najmlajših 

selekcijah. 

7. SODOBNI INFORMACIJSKI KANALI IN SPLETNA STRAN MNZM 

Vsekakor je za sprotno informiranje javnosti potrebno še naprej aktivno koristit in uporabljat vse 

sodobne informacijske kanale, kot so spletna stran, facebook, youtube, itd. Z namenom, da bi 

informacije v čim večjem obsegu bile dostopne na enem mestu smo v preteklem mandatnem 

obdobju šli v izdelavo sodobne spletne strani MNZM, katera sedaj omogoča zbiranje vseh oblik 
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informacij na enem mestu in uporabnost za vse potrebe, kot so npr. objavljanje člankov, Live 

Stream-e, video posnetke, vrhunce tekem ipd.).   

V prihodnje pa bi bilo smiselno tudi najti način, kako bi lahko socialno informacijske kanale MNZM 

še bolj učinkovito povezali z uporabljenimi kanali preostalih članov MNZM. Prednost slednjega bi 

bilo podatkovno in vsebinsko bolj polne ter dostopne informacije oziroma novice. S tem bi z 

informacijami dosegli še večje število ljudi ter tako še povečali oziroma izboljšali možnosti za 

promoviranja in trženje produktov MNZM.  

Ob tem je potrebno podpreti tudi vse ostale nogometne portale, ki bi bili pripravljeni poročati o 

nogometu z območja MNZM.  

7.1 Sport.Video 

V TL 2020/2021 smo v 1. Člansko ligo MNZM vpeljali snemanje tekem z mobilno aplikacijo 

Sport.Video. S svojo cenovno dostopnostjo, preprostostjo uporabe in zadovoljivo slikovno kvaliteto 

lahko sedaj pridobimo vrhunce s številnih uradnih tekem, ki jih igrajo klubi MNZM. Ker je v skladu 

s sklenjeno pogodbo uporaba slednje aplikacije za klube MNZM brezplačna, vidim v prihodnje skozi 

to aplikacijo veliko priložnost za vse klube, saj bodo lahko ob ustvarjanju utrinkov s tekem (goli, 

priložnosti, ipd.), lahko slednjo aplikacijo koristili tudi za dodatno promocijo svojih sponzorjev. 

Verjamem, da bodo s tem klubi tudi lažje pridobili še kakšnega dodatnega sponzorja.   

8. TEKMOVANJA  

Z vidika tekmovanj je potrebno še naprej ohranjati jasne tekmovalne propozicije, ki zajemajo večjo 

širino oz. predvidevajo rešitve na vse mogoče nepredvidljive scenarije in bodo tako klubom v 

tekmovanjih MNZM zagotavljale prepotrebno stabilnost in stalnost. Vsekakor pa je potrebno 

nadaljevati z že vsemi do sedaj vpeljanimi tekmovanji v okviru MNZM (veterani, člani, mlajše 

kategorije).   

8.1 Članska tekmovanja  

V okviru članskega nogometa je potrebno ohranjati stabilno in ne-spreminjajočo se prvo ligo, ki bo 

tako z vidika tekmovanja (število ekip v ligi, sistem tekmovanja) kot tudi organizacije omogočala 

klubom ustrezno in kakovostno predpripravo za napredovanje v višji rang tekmovanja. Druga liga 

pa se mora prilagajati vsem ostalim, nepredvidljivim situacijam (večje ali manjše število ekip). V 

primeru povečanja števila ekip, ki bi zahtevalo dodatno ligo, je po mojem mnenju veliko bolj 

smiselno razdeliti drugo ligo na dve enakovredni drugi ligi (po zgledu 3. SNL), kot pa oblikovati 3. 

ligo MNZM. Z oblikovanjem dveh enakovrednih 2. lig se izognemo številnim neprijetnim in 

dvomljivim potezam, ki jih s seboj potegne oblikovanje ali ukinjanje 3. lige MNZM.  

8.2 Mlajše kategorije  

Pri mlajših kategorijah se bo potrebo še naprej pogovarjati kako oblikovati tekmovanja, ki bodo, 

seveda ob predpogoju, da se z otroki v klubskih sredinah dobro, strokovno in kvalitetno dela, še 

dodatno olajšala oz. omogočila čim boljši napredek igralcem.   

Čeprav se je situacija malenkost izboljšala, pa imamo še vedno težave z ohranjanjem stabilnosti 

kvalitete v posameznih sredinah, zato si moramo še naprej prizadevati, da najdemo način preko 
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katerega bomo klubom MNZM povrnili status oz. položaj, ki si ga na najbolj nogometnem območju 

zaslužimo. Enostavno je nujno potrebno še povečati prisotnost naših klubov v vseh nacionalnih 

ligah!  

9. ODNOSI  

Cilj MNZM mora biti združevati vse svoje člane in ostale nogometne deležnike v homogeno športno 

in nogometno celoto. V ospredje je potrebno postaviti dialog in zdravo komunikacijo, katere vodilo 

bo osnovano na pripravljenosti poslušanja drug drugega, sprejemanja kompromisov in podanih 

predlogov aktivnih nogometnih deležnikov, saj so slednji tisti, ki delajo v nogometu, se srečujejo s 

problematikami in ne-nazadnje živijo za nogomet.  

9.1 Krovna organizacija NZS in ostali MNZ-ji  

Z NZS in ostalimi MNZ-ji je potrebno še naprej ohranjati in nadaljevati s korektnimi odnosi. Zlasti 

pri NZS pa je potrebno nenehno aktivno zastopati interese naših članov!  

9.2 Med članicami MNZM  

Med vsemi člani MNZM (klubi, trenerji in sodniki) je potrebno zagotavljati odprto in enakopravno 

sodelovanje, ki bo slonelo na spoštljivem odnosu. Osnovno vodilo mora biti kulturen, odprt dialog 

in skupno iskanje kompromisnih rešitev, ki so usmerjene k celovitemu razvoju nogometa na našem 

območju.  

10. FINANCE  

Z vsemi pridobljeni sredstvi je potrebno ravnati pregledno, transparentno in odgovorno. Predvsem 

pa sredstva v glavnem porabiti za programe, ki bodo omogočali uresničevanje ciljev in nalog zadanih 

s statutom MNZM ter bodo imela učinek na terenu in bodo koristna vsem članom MNZM.  

Vsekakor pa je potrebno ves čas iskati tudi nove možnosti in marketinške ideje za pridobivanje 

dodatnih finančnih sredstev. V ta namen se bo potrebno še naprej aktivno vključevat in prijavljat na 

različne javne razpise, kot so npr. razpisi objavljeni s strani Fundacije za šport, ministrtstev, občin, 

EU. Prav tako je za produkte, kot so npr. dan nogometa, zimski igralni dnevi, članska liga, snemanja 

tekem, ipd., potrebno še naprej iskati morebitne sponzorske interese pri razno raznih podjetij.    

10.1 Aktivno spremljanje in kandidiranje na javnih razpisih  

MNZM mora še naprej iskati in se aktivno udejstvovati na javnih in mednarodnih razpisih ter tako s 

svojim doprinosom močno pomagati predvsem pri razvoju infrastrukture in strokovnih kadrov, ki 

bodo delovali po klubih.   

10.1.1 Infrastruktura  

V praksi se vsako TL kažejo težave, ki so v veliki  meri povezane s podhranjenostjo števila 

nogometnih igrišč. Večina klubov ima na razpolago le eno nogometno igrišče, zaradi česar je ob vseh 

vremenskih pojavih izredno težko skozi vse TL zagotoviti ustrezne igralne površine. Igrišč z umetno 

travo, ki bi lahko slednjo problematiko vsaj delno omilile pa je v okolici Maribora še zmerom 
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premalo. Glede tega je nekaj bolje na Koroškem. Zato je cilj, da se v naslednjem štiri letnem obdobju 

dodatno zgradita še vsaj dve (2) veliki igrišči z umetno travo. Financiranje slednjih pa je potrebno 

zagotoviti iz javnih razpisov, občinskih sredstev, klubske soudeležbe, NZS ter MNZM.   

10.1.2 Materialni pogoji   

Da bo lahko delo v klubih potekalo čim bolj kakovostno, je potrebno v čim večji meri zagotoviti 

ustrezne tehnične in materialne pogoje. V ta namen je potrebno temeljito razmisliti o možnih 

dodatnih nabavah opreme in drugih pripomočkov, ki bi se zagotovila klubom z namenom boljše 

športno-materialne opremljenosti oz. pogojev za delo. Le ta morajo biti čim bolj smiselna, praktična 

in koristna za uporabo. Pri tem bo potrebno izhajati iz dejanskih potreb klubov in spoznanja česar 

jim na terenu primanjkuje, da bi lahko njihovo delo potekalo čim bolj kvalitetno in učinkovito.   

10.1.3 Strokovni kader  

Ideja je, da poleg Inštruktorjev NZS, ki smo jih pridobili v preteklem mandatnem obdobju, 

poskušamo preko NZS in/ali občin doseči način financiranja športnih delavcev (strokovnjakov), ki 

bi, kot je to praksa v nekaterih drugih večjih mestih, delovali  kot vodje nogometnih šol v klubih. 

Njihova naloga pa bi bila vzpostaviti in skrbeti za izvajanje zastavljene strategije MNZM.  

10.2 Lokalne skupnosti  

Ob dejstvu, da je nogomet nedvomno več kot samo šport, bo cilj pri lokalnih skupnostih doseči 

razumevanje in dogovor glede možnosti zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za finančno 

podporo projektom kot tudi strokovnega kadra, ki bo v našem okolju v skladu s strategijo skrbel za 

organizirano delo z otroki in mladino.   

10.3 Sponzorstva  

MNZM razpolaga s produkti (Dan nogometa, Zimska liga, tekmovanja s snemanjem tekem, 

reprezentance MNZM, aktivnosti za OPP, itd.), ki so lahko zanimivi za raznorazne poslovne subjekte 

(zavarovalnice, banke, športne opremljevalce, itd.), vendar je seveda osnovno, da se slednje zna tako 

ali drugače pravilno spromovirat in tržit. Zato bo potrebno še naprej iskati načine in potencialna 

partnerstva s podjetji, ki se ukvarjajo s področjem marketinga, saj bi v sodelovanju s slednjimi imeli 

več možnosti, da bi za naše produkte pridobili nove donatorje oz. sponzorje.  

10.3.1 Športni opremljevalec  

MNZM bo naredila vse, da bo še naprej z vsaj enim od športnih opremljevalcev sklenila dogovor (v 

tem mandatnem obdobju nam je slednje uspelo s podjetjem Golgeter in Sportinus), preko katerega 

bo vsako leto svojim članom zagotavljala popolnjevanje njihove športne opreme (žoge, klobučki, 

itd.) ter jim hkrati pri slednjem omogočala tudi nakup še dodatne športne opreme po posebnih 

akcijskih cenah.  

11. PODPORA ČLANOM MNZM  

V skladu s statutom MNZM je to eden izmed najpomembnejših ciljev in namenov delovanja MNZM, 

zato je potrebno slednjemu vidiku posvetiti še posebno pozornost. To še posebej velja z vidika 

iskanja načinov oz. rešitev, kako klube finančno čim bolj razbremeniti.  



Program dela MNZ Maribor za obdobje 2021 – 2025 | Dejan Germič 
  
 

  

  

 

S t r a n   11 | 12 

11.1 Klubom za posebej odmevne dogodke  

Vse večje projekte, kot je npr. organizacija večjega mednarodnega turnirja, množičnega dneva 

nogometa, ki ga v lastni režiji izvaja kateri od članov MNZM, je potrebno v skladu s pravilnikom 

sprejetim na MNZM v prejšnjem mandatu, še naprej ustrezno podpreti. S tem se namreč v največji 

meri pripomore k razvoju, širjenju in priljubljenosti nogometa v našem okolju. Obenem pa je prav, 

da MNZM nagradi najboljše organizirane klube, nogometne sredine, srčne in vzorne nogometne 

delavce.  

11.2 ZNT Maribor  

Želja MNZM mora biti, da bo ZNT Maribor za potrebe klubov zagotavljala čim kvalitetnejše in 

strokovno podkovane trenerje, zato je potrebno prisluhniti njihovim željam in potrebam ter jim v 

skladu z možnostmi MNZM pri tem tudi čim bolj pomagati.   

Seveda si bo MNZM morala tudi v prihodnje prizadevati, da bodo trenerji z našega območja 

zavzemali trenerske položaje pri reprezentancah mlajših selekcij NZS .  

11.3 MDNS Maribor  

MNZM si mora prizadevati, da bo MDNS Maribor za potrebe tekmovanj lahko zagotavljala čim 

kvalitetnejše in strokovno podkovane sodnike, zato je potrebno prisluhniti njihovim željam in 

potrebam ter jim v skladu z možnostmi MNZM pri tem tudi čim bolj pomagati.  

12. ŽENSKI NOGOMET  

Še naprej se bo potrebno zavzemati za dodaten razvoj in popularizacijo ženskega nogometa na 

našem območju. V ta namen bo potrebno spodbujati klube in ustrezne ustanove za povečanje števila 

nogometnih aktivnosti za dekleta ter ustrezno podpreti vse dobre promocijske projekte, ki bi 

spodbujali vključevanje deklet oz. žensk v nogomet. Cilj vseh mora biti, da bi se v prihodnje 

oblikovale še nove sredine z ženskimi ekipami.   

13. MALI NOGOMET (FUTSAL)  

V prihodnje se bo potrebno zavzeti za dodaten razvoj in popularizacijo futsala na našem območju 

oz. poiskati ustrezen način kako ponovno privabiti vse te nogometne sredine (futsal ekipe) k 

sodelovanju v tekmovanju pod okriljem MNZM. Trenutno futsal tekmovanja pod okriljem MNZM ni, 

kljub temu pa zunaj okvirov MNZM potekajo številna futsal tekmovanja.  

14. PREDPISI MNZM  

Vse predpise MNZM je potrebno redno spremljat in evalvirat ter jih po potrebi dopolnjevat in 

ažurno urejat. Še posebej kadar je slednje utemeljeno izpostavljeno s strani članov MNZM, organa 

oz. komisije MNZM ali slednje narekujejo spremembe zakonodaje. Pri sestavi vsakega pravilnika oz. 

predpisa je potrebno strmeti k njegovi jasnosti, funkcionalnosti, preglednosti, smiselnosti in 

uporabnosti. 
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15. ZAKLJUČEK  

Do sedaj sem v nogometu aktivno deloval na veliko različnih področjih (v zadnjem obdobju tudi kot 

predsednik MNZM), zato verjamem, da lahko s svojo pozitivno energijo, željo po iskanju novih ter 

sodobnih pristopov, pripravljenostjo po aktivnem delovanju in ob vseh do sedaj pridobljenih 

izkušnjah pripomorem k realizaciji zastavljenega programa.  

Seveda se zavedam, da vsi zastavljeni cilji, projekti in smernice v volilnem programu niso enostavno 

in samoumevno uresničljive. Zato bo za samo dosego ciljev ter izpeljave zastavljenega programa 

potrebno ogromno vzajemnega delovanja, povezovanja, zaupanja ter medsebojnega sodelovanja in 

podpiranja, s strani vseh, ki smo aktivni v nogometu. Osnovni cilj vseh mora biti, da ustvarjamo 

»nogometno« okolje, kjer bo vzpostavljeno pozitivno ravnovesje med vsemi nogometnimi deležniki 

ter bo prednjačila enotnost, strpnost, stabilnost in želja po razvoju nogometa.  

Ob zaključku bi zgolj izpostavil, da je po mojem mnenju potrebno zgolj ustrezno nadaljevati z že 

sedaj dobro nastavljenim in načrtnim delom MNZM ter tako še dodatno dvigniti prepoznavnost 

MNZM v okolici.  

 

Maribor, 9. 2. 2021 
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