
“Borimo se za čim boljši rezultat. Želimo se

uvrstiti čim višje. Delamo prave in napačne

poteze. Napadamo in se branimo. Tvegamo

in zavlačujemo. Včasih se nam zgodi

krivica. Preklinjamo sodnike. Včasih

imamo srečo.”
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Univerzitetno mesto Maribor je vedno veljalo za

šport nega navdušenca, nogomet pa ima v štajerski

prestol nici prav posebno mesto. Ob spremljanju

tekem me vedno znova prevzame navijaški duh …

Franc Kangler
ŽUpAN MOM

Ob tem visokem jubileju izražam zahvalo in spošto -

vanje do vseh, ki so bili v preteklem obdobju tako

ali drugače povezani z delo vanjem oziroma del

Med občin ske nogometne zveze Maribor, ki je in

bo nedvomno tudi v prihodnje pomemben del

našega nogometa.

Rudi Zavrl
pREDSEDNIK NOGOMETNE ZVEZE SlOVENIJE

Od začetka do konca. le redki igrajo osem deset

let. Nas usoda prej zamenja ali izključi. In to brez

podaljškov.

A že so zadaj novi, ki tekajo, brcajo, napadajo in se

branijo, želijo višje, hočejo doseči rezultat …

Tone Partljič

80 let je častitljiva starost, v kateri se lahko

dogajajo vzponi in padci. Tako je tudi pri nas.

Upam, da je sedanje stanje v nogo metu naj nižje in

da se bo nivo pričel počasi dvigovati. Razu meti

bomo morali našo funkcijo, pozabiti na imperativ

rezultata in ponovno delovati vzgojno, tako bodo

otroci ponovno vzljubili ta prelep šport. 

Rudi Turk
pREDSEDNIK MNZ MARIBOR

NA OBMOČJU 

MEDOBČINSKE 

NOGOMETNE ZVEZE

MARIBOR
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prav 
posebno 
mesto

Nogomet ima v štajerski prestolnici 
prav posebno mesto 

Univerzitetno mesto Maribor je vedno veljalo za šport-

 nega navdušenca, nogomet pa ima v štajerski prestol-

 nici prav posebno mesto. Ob spremljanju tekem me

vedno znova prevzame navijaški duh – seveda v nor-

 malnih mejah in okvirjih. Takšno enotnost in složnost,

kot jo lahko vidimo pri navijačih na tekmah, si želim tudi

v političnih vrstah, a smo si, žal velikokrat v nasprot nih

taborih! Veseli me, da je Maribor športno aktivno mesto,

za kar ima zasluge tudi Medobčinska nogo metna

zveza Maribor, ki skrbi za razvoj nogo me ta, izvedbo

tekmovanj, krepitvijo odnos in nogometnega sistema

ter izobraževanje trenerjev.

Osebno tovrstna prizadevanja močno podpiram, akti-

vno pa sem pri Medobčinski nogometni zvezi Maribor

so deloval in soustvarjal nogometno podobo mesta

kot predsednik .

Sicer pa poleg spremljanja nogometnih tekem, včasih

okroglo usnje tudi sam obračam!

Franc Kangler

ŽUPAN MOM



Živimo nogomet?

Borimo se za čim boljši rezultat. Želimo se uvrstiti čim

višje. Delamo prave in napačne poteze. Napadamo in

se branimo. Tvegamo in zavlačujemo. Včasih se nam

zgodi krivica. Preklinjamo sodnike. Včasih imamo srečo.

Velikokrat smo out. Imamo svoje najljubše barve. Se

objemamo, kadar dosežemo zadetek. Psujemo, ko

ničesar ne dosežemo iz idealne prilike. Smo jezni nase,

ko si damo avtogol. Včasih smo prehitri, drugič spet

prepočasni. Ugovarjamo. Ploskamo. Kričimo. (Pametni

molčijo.) Brcamo. Preigravamo. Igramo z glavo. Nas

veseli, če nam ljudje ploskajo. Bi kdaj radi koga na

gobec, pa se zadržimo. Tekamo za srečo, jo dobimo,

a spet izgubimo in spet tekamo.

Od začetka do konca. Le redki igrajo osemdeset let. Nas

usoda prej zamenja ali izključi. In to brez podaljškov.

A že so zadaj novi, ki tekajo, brcajo, napadajo in se

branijo, želijo višje, hočejo doseči rezultat …

Tone Partljič
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nomno vodijo, organizirajo in zastopajo nogomet na

regionalnih ravneh. Razvoj nacionalne nogometne

zveze in realizacija programov brez sodelovanja vseh

nogometnih deležnikov, vključno z dobro organizira-

nimi in strokovno usposobljenimi regionalnimi nogo-

metnimi organizacijami, prav gotovo ne bi bil mogoč. 

In MNZ Maribor s svojo tradicijo, razširjenostjo in vpe-

tostjo v socialno-družbene tokove vse od ustanovitve

pomembno sestavlja mozaik slovenskega nogometa.

Številni uspehi nogometnih klubov, v ospredju pred-

vsem NK Maribor, vendar tudi številnih drugih klubov z

dolgo tradicijo, predstavniki sodniških in trenerskih

vrst ter znani in manj znani športni funkcionarji ter pro-

stovoljci so v preteklem plodnem obdobju nedvomno

zaznamovali ne le štajerski ampak tudi slovenski no-

gomet.

Vizija za razvoj slovenskega nogometa v prihodnosti

je nedvomno povezana z zadržanjem t.i. nogometne

piramide z osrednjo vlogo nacionalne nogometne

zveze in regionalnih nogometnih zvez. Demokratično,

neodvisno in avtonomno delovanje nogometnih institu-

cij, sodelovanje z drugimi športi za splošno družbeno

blaginjo in solidarnost med različnimi nogometnimi

ravnimi so temelji za stabilnost in razvoj našega nogo-

meta. Pravna struktura in vodenje, ki v ospredje posta-

vlja športne in ne finančne ali druge cilje, upoštevanje

demokratičnih in etičnih vrednot ter medsebojna soli-

darnost pa morajo ostati temelj našega nogometa.

Ob tem visokem jubileju izražam zahvalo in spoštova-

nje do vseh, ki so bili v preteklem obdobju tako ali dru-

gače povezani z delovanjem oziroma del Medobčinske

nogometne zveze Maribor, ki je in bo nedvomno tudi v

prihodnje pomemben del našega nogometa.

Rudi ZavrlPREDSEDNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE

Slovenski nogomet 

je s svojo razširjenostjo in organiziranostjo nedvomno

pomemben dejavnik slovenske družbe vse od začetkov

prejšnjega stoletja pa do danes. Nogometno zvezo

Slovenije (NZS) kot krovno nogometno organizacijo in

nacionalno panožno športno zvezo, tako kot v veliki

večini evropskih držav, tvorijo regionalne oziroma med-

občinske nogometne zveze (MNZ), zveza nogometnih

trenerjev (ZNTS) in zveza nogometnih sodnikov Slove-

nije (ZNSS), ki so hkrati tudi ustanoviteljice NZS. V sve-

tovnem in evropskem merilu se NZS vključuje v t.i.

nogometno piramido, ki jo na vrhu zaključujeta evrop-

ska nogometna zveza (UEFA) in svetovna nogometna

zveza (FIFA). Enotnost in trdnost nogometne piramide

je še posebej pomembna z vidika zagotavljanja pre-

glednosti, razširjenosti in medsebojne solidarnosti

med vsemi ravnmi nogometa.

Cilji NZS, ki se odražajo v njenih programih in aktivno-

stih, so zlasti skrb za razvoj in širjenje nogometa, zago-

 tavljanje pogojev za vrhunski nogomet, repre zentiranje

slovenskega nogometa, organizacija in vodenje raz-

vejanih tekmovalnih sistemov ekip vseh starostnih ka-

tegorij, usposabljanje trenerskega, sodniškega in

drugega strokovnega kadra, vzpodbujanje in skrb za

nogomet mladih, vključevanje v svetovne in evropske

nogometne organizacije in tokove, itd.

Nogometna zveza Slovenije sodi v evropskem in sve-

tovnem merilu med manjše, a dobro organizirane in

rezultatsko uspešne nogometne zveze. V okviru 9 (de-

vetih) nogometnih regij je v Sloveniji v redno vadbo in

tekmovanja vključenih 25.149 registriranih igralcev no-

gometa, ki svoje aktivnosti izvajajo v 244 klubih oziroma

v okviru 1.224 ekip. Aktivni in razvejani sta tudi obe stro-

kovni organizaciji, v okviru katerih deluje 1.025 sodnikov

oziroma 1.180 usposobljenih trenerjev. 

Pri organiziranosti nogometa imajo še posebej pomem-

bno vlogo medobčinske nogometne zveze, ki v skladu

z mednarodno usklajenimi nogometnimi predpisi avto-

pomemben
del mozaika





Medobčinske nogometne zveze so tiste, ki bodo mora -

le opravljati funkcijo množičnosti, rekreacije in

predvsem skrbeti za to, da bo večina ostala ljubitelj

nogometa in pozneje polnila stadione. Tega bi se

morala zavedati krovna organizacija, saj strehe ne

moreš graditi brez temeljev. Lepa priložnost je uskla -

ditev aktov s FIFA in UEFA, vendar brez peska v očeh.

Razumeti bo potrebno, da so časi, ko smo vsi skupaj

organizacijsko gradili, mimo. Ali niso nekateri postali

čisti uporabniki, za kaj so plačani? Pošteno in v korist

nogometa bi bilo, da bi to sami spoznali in ne bi tiščali

glave v pesek. 

Rudi Turk

PREDSEDNIK MNZ MARIBOR
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80 let je častitljiva starost, v kateri se
lahko dogajajo vzponi in padci

Tako je tudi pri nas. Upam, da je sedanje stanje v nogo -

metu najnižje in da se nivo mora počasi dvigovati.

Ra zu  meti bomo morali našo funkcijo, pozabiti na

imperativ rezultata in ponovno delovati vzgojno, tako

bodo otroci ponovno vzljubili ta prelep šport. Preveč je

med nami pri vseh, ki se gibljemo okoli nogometa

nešportnega vedenja, žaljenja, podtikanj, neiskrenosti

in nestrpnosti. In vse to gledajo in poslušajo tisti, ki jim

bi morali biti vzor! Pozabimo tudi na globalizacijo, naj

nas ne motijo nepojmljive vsote! Trudimo se, da se

bodo otroci dru žili na igrišču in ne v kleteh stano va -

njskih naselij! Naj ne poslušajo žaljivk in psovk na

sodnike, delegate in vse tiste, ki niso za njih. Takšnim

v vseh športih ni mesta in upam, da bodo dokaj hitro

spoznali, kaj so vzgojili.

častitljiva
starost, pre-

lep šport



Dosedanji predsedniki *

1. Steblovnik Vlado

2. Kunst Tone 

3. Kosi Vladimir

4. Vidic Boris 

5. Koren Srečko

6. Rajbenšu Janez – sekretar 

7. Krajnc Ivo

8. Kovačič Alojz 

9. Kangler Franc

* Točnih letnic ne poznamo.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Nogomet se je na tem območju v primerjavi z ostalo

Evropo, Hrvaško in Srbijo pojavil razmeroma pozno.

Širil se je z Dunaja – glavnega mesta takratne drža-

vne ureditve in iz Prage, s katero smo bili izredno

dobro kulturno povezani. Nogometu je organizacijsko

poma gala predvsem tedanja avstro-ogrska šolska

oblast. V srednjih šolah so od leta 1890 uvajali sred-

nješolsko telovadbo (v gimnazijah je bila neobvezna,

v realkah obvezna) in tako imenovane igralne popol-

dneve, ki predstavljajo začetek športa v avstro-ogr-

skih srednjih šolah. Da se je mariborska mladina že

takrat ukvarjala z nogometom, potrjuje delovanje no-

gometnega krožka Concordia. 

Športno društvo Maribor je bilo ustanovljeno 5. sep-

tem bra 1900 in je najstarejše društvo na Slovenskem,

ki je vključevalo več športnih panog. Po letu 1900 be-

re mo v letnih poročilih srednjih šol, da so dijaki zelo

radi igrali “mejni” in “nemški” nogomet. Takrat se po-

javi tudi beseda “football” in v poročilih srednjih šol se

začne omenjati “angleški” nogomet. Nogomet je tako

izrinil druge športne panoge, ki so jih gojili dijaki, dokler

niso spoznali nogometa (kroket, kriket, tenis in podo -

bno). V Sloveniji je prvič omenjen angleški nogomet v

letnem poročilu 1906, gimnazije v Mariboru, nato pa v

Ljubljani, Gorici, Celju, Idriji, Trstu, Novem mestu, Kra-

nju, Ptuju, Celovcu in Beljaku.

V Mariboru so gimnazijci igrali nogomet na Teznu, ven-

dar igrišča vselej niso ustrezala predpisom, zato je mo-

ralo v ekipi igrati manj igralcev. Od tod izrazi “sechser”

ali “siebener”. Tehnika igranja je bila zelo enostavna,

streljali so samo s “špičko”, igrali pa po “horuk” sistemu.

Selekcije so nastajale tako, da so se najprej ustvar-

jale po razredih, nato do izbranih vrst posameznih šol.

To je privedlo tudi do selekcij po narodnosti. Posebej

se je to dogajalo v Mariboru, saj so bile tekme ostrejše,

uspeh pa ni odločal samo o športni časti, temveč je

zmaga Slovencev ali Nemcev v tedanjih okoliščinah

pomenila tudi političen uspeh. Prvi dijaški klub “Con-

cordia” je bil v Mariboru ustanovljen leta 1912. Narod-

nostno razpoloženje v njem ni bilo izrazito. Nogomet je

bil priljubljen med dijaki, kmalu pa so ga začeli igrati

tudi drugi. Zelo aktivni so bili častniki.

V začetku prve svetovne vojne je društvo Concordia

prenehalo delovati, po koncu vojne pa so na območju

Maribora delovale tri nemške nogometne ekipe:

Sport   vereiningung Rapid, Sportklub Hertha in Sport-

 klub Rote Elf (rdeča enajsterica).

Uvod



1918

1941
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1918

1941
Obdobje 1918 – 1941

Po prvi svetovni vojni je bil pod vodstvom Iva Vaude,

takrat najboljšega slovenskega nogometaša v Mari-

boru, 18. junija 1919 ustanovni občni zbor in ustanovljen

je bil prvi slovenski športni klub – I. SSK Maribor. Klub

tedaj ni imel svojega igrišča, zato so nogometaši tre-

nirali na travniku za vojašnico v Melju, ob Tomšiče-

vem drevoredu in na Studencih, tekme pa so igrali na

Teznem in tudi na igrišču ob Ruški cesti. Prvo tekmo je

I. SSK Maribor odigral 11. julija 1919 z mariborskim

nemškim klubom SK Herto. Igrišče v Ljudskem vrtu so

dobili leta 1920.

V letu 1919 so v Mariboru delovali še trije klubi: Sport-

vereinigung Rapid, Sportklub Hertha in Sportklub Rote

Elf (rdeča enajsterica – delavski klub z izrazito avstro-

marksistično usmerjenostjo). V njem so igrali tudi Slo-

venci in se preimenovali v “Marburger athletik Klub”,

vendar je ta kmalu usahnil. Takrat so se namreč za-

čeli v okviru Delavsko-izobraževalne zveze Svoboda

ustanavljati klubi z imenom “Svoboda”, in tako je bilo

tudi v Mariboru.

Po letu 1918 so klubi zaradi narodnostnih nasprotij uga-

šali, zato so na temelju razrednih razlik ter nasprotij

med meščanskim in delavskim razredom nastajali

novi klubi. Nemci so zlasti v Mariboru, Ptuju in Celju

dolgo vztrajali na svojih pozicijah, tako da je uprava

mariborskega nogometnega okrožja, torej organa Lju-

bljanske nogometne podzveze, poslovala v nemškem

jeziku. Slovenski klubi so želeli spremembe in že

nekaj let kasneje se je vodenje tekmovanj izvajalo v

slovenskem jeziku.

Najmočnejši mariborski nogometni klub po prvi sveto-

vni vojni je bil nemški SK Rapid, ki je na prvi prvenstveni

tekmi premagal I. SSK Maribor s 5:0, na drugi tekmi

pa je že zmagal I. SSK Maribor z 2:1. Prvo mednarodno

tekmo je I. SSK Maribor odigral 1. julija 1922 z ekipo

GAK iz Gradca. Tekma se je končala z rezultatom 2:2,

kar je bil za mariborsko ekipo velik uspeh.

Ob nastajanju številnih novih nogometnih klubov in nji-

hovi živahni dejavnosti v Kraljevini Jugoslaviji, se je

pojavila potreba po športni strokovni zvezi za organizi-

rano delovanje. Tako je bila jeseni 1919 na pobudo za-

grebških športnikov ustanovljena Jugoslovanska

nogometna zveza s sedežem v Zagrebu. Leta 1920 je

vodstvo nogometa v Sloveniji prevzela Jugoslovanska

nogometna zveza (JNZ) preko Ljubljanske nogometne

zveze (LNP), ki se je delila na ljubljansko, mariborsko

in celjsko podzvezo. 

Časopis Nova doba je 27. 3. 1920 objavil naslednjo no-

vico: “Prvo nogometno tekmo je priredil celjski nogo-

metni klub Svoboda II. z mariborskim klubom Herta II.,



1918 – 1941

v četrtek, dne 25. marca na Teznu v Mariboru. Celjani

so zmagali 1:2”.

JNZ se je takoj včlanila v Mednarodno nogometno 

federacijo (FIFA) in preko novoustanovljenega Jugo-

slovanskega olimpijskega komiteja v Zagrebu v Med

narodni olimpijski komite. S tem je zveza dobila izklju-

čno pravico zastopanja jugoslovanskega nogometa v

mednarodnem merilu. 

Na skupščini Ljubljanske nogometne podzveze (NLP)

so 10. avgusta 1924 sprejeli sklep o ustanovitvi sloven-

ske lige in septembra so že bile odigrane prve tekme.

Podzvezno tekmovanje je potekalo v dveh delih, jesen-

skem in spomladanskem, tako da so moštva igrala v

treh skupinah (ljubljanski, mariborski in celjski). Prvaki

skupin so nato igrali polfinalno in finalno tekmo (mari-

borski zmagovalec proti celjskemu, zmagovalec pa v

finalu z ljubljansko zmagovalno ekipo). Tak sistem je z

manjšimi spremembami ostal v veljavi do leta 1040. 

Pomemben dogodek v letu 1927 je bila ustanovitev

Športnega društva SK Železničar Maribor, izrazito de-

lavskega kluba, saj predstavlja začetek delovanja od-

seka za nogomet na mariborskem okrožju, ki je vodil

nogometne tekme. Leto kasneje (1928) je že delovalo

Mariborsko poverjeništvo za nogomet – to je predhod-

nica sedanje Medobčinske nogometne zveze Maribor.

Prvo uradno tekmo za sprejem v nogometno podzvezo

je člansko moštvo Železničar Maribor odigralo 7. av-

gusta 1927 z Merkurjem iz Ljubljane in zmagalo s 5:1,

drugo tekmo s I. SSK Maribor pa so izgubili z 1:3!

Leta 1929 je I. SSK Maribor nastopil v finalu prvenstva

Slovenije proti ljubljanskemu Primorju ter obe tekmi iz-

gubil. Že naslednjo sezono pa je v odločilni tekmi za

prvaka mariborske podzveze I. SSK Maribor kar s 7:1

ugnal Rapid.

V sezoni 1932/33 je Nogometna zveza Jugoslavije spet

spremenila tekmovalni ustroj in ustanovila enotno zve-

zno ligo. Kot prvak Slovenije je I. SSK Maribor odigral

kvalifikacijsko tekmo s Splitom, vendar ni uspel.

I. SSK Maribor je bil ponovno prvak leta 1939. V kvalifi-

kacijah za vstop v zvezno ligo zopet niso uspeli, v

predzadnji predvojni sezoni je prvenstvo Slovenije os-

vojil Železničar Maribor, ki je bil v odločilni tekmi s I.

SSK Maribor boljši z 2:0.

Seznam registriranih klubov mariborskega 
poverjeništva od 1920 do 1941:

Čakovečki SK Čakovec, Gradjanski SK Čakovec, Fuži -

nar Ravne, Drava Ptuj, Hertha Maribor, Lendava Lendava,

MAK (Rote Elf) Maribor, Maraton Maribor, I. SSK

Maribor, Mars Maribor, Merkur Maribor, Mura Murska

Sobota, Pustakovečki SK Čakovec, Prevalje, Ptuj, Rapid,

Maribor, Slavija Pobrežje, Svoboda Maribor, Vesna

Maribor, Viktorija Maribor in Železničar Maribor. 



Moštvo 1. SSK Maribor leta 1930:
Rado Iršič, narodni heroj, Kirbiš,

Starc, Č. Koren, E. Koren, Pliberšek,

G. Hreščak, J. Hreščak, Bertoncelj,

Priveršek in Najžer

(slika iz ŠD Maribor ..., str. 108).
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1918 – 1941

1920/1941

Prvenstvo 
Slovenije 

Sezona 1923/24

Finale:

SK Ilirija – I. SSK

Maribor 5:0

Sezona 1924/25

Enotni podzvezni 

I. razred:

1. SK Ilirija 23

2. SV Rapid 14

3. I. SSK Maribor 9

Sezona 1925/26

V mariborski skupini

prvič sodelujeta SK Ptuj

in SK Mura:

1. SV Rapid 18

2. I. SSK Maribor 15

3. SK Ptuj 11

4. SK Merkur 10

5. SK Svoboda 4

6. SK Mura 2

Sezona 1926/27

Finale:

SK Ilirija – SV Rapid 4:3

Sezona 1920

Enotni podzvezni 

I. razred:

1. SK Ilirija 12

2. SV Rapid 8

3. SK Slovan 7

4. SK Hertha 7

5. Cillier Sk 6

6. SK Rote Elf 2

7. I. SSK Maribor 0

Sezona 1920/21

Predtekmovanja v

ljubljan ski, mariborski

in celjski skupini.

Polfinale:

Athletik SK – I. SSK

Maribor 2:1

Sezona 1921/22

Finale:

SK Ilirija – I. SSK

Maribor 5:1

Sezona 1922/23

Finale: 

SK Ilirija – I. SSK

Maribor 6:1

Sezona 1927/28

V mariborski nogometni

podzvezi je tekmovalo

6 ekip, doseženi rezul-

tati so bili naslednji:

1. ISSK Maribor 16 

2. SV Rapid 12

3. SK Ptuj 5

4. SK Železničar 4

5. SK Svoboda 3

6. SK Merkur je izstopil

Finale:

SK Primorje – I. SSK

Maribor 2:1 

LNP je tekmo

razveljavila. Ponovno

tekmo je z istim

rezultatom dobil

Maribor, vendar je JNZ

tekmo razveljavila in

priznala zmago

Primorju.

Sezona 1928/29

Finale:

ASK Primorje – I. SSK

Maribor 7:3 in 5:4 

Sezona 1929/30

Finale: 

I. SSK Maribor – SK

Ilirija 5:3 in 1:4

Pregled doseženih športnih rezultatov ekip MNZ Maribor,
ki so tekmovali v prvenstvu Slovenije 
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Sezona 1930/31

Finale:

I. SSK Maribor – SK

Svoboda 7:2 in 6:0

ASK Primorje in SK Ilirija

sodelujeta v državnem

prvenstvu.

Sezona 1931/32

Enotni podzvezni 

I. razred:

1. SK Ilirija 16

2. ASK Primorje 14

3. I. SSK Maribor 11

4. SK Železničar 10

5. SK Svoboda 

Maribor 8

6. Athletik SK 1 

Sezona 1932/33

Enotni podzvezni 

I. razred:

1. I. SSK Maribor 9

2. SV Rapid 8

3. SK Železničar 5

4. SK Ilirija 4

ASK Primorje v

državnem prvenstvu.

Sezona 1933/34

1. SK Ilirija 16

2. SK Železničar 14

3. Čakovečki SK 10

4. SK Hermes 10

5. I. SSK Celje 5

6. I. SSK Maribor 1

Sezona 1934/35

Enotni podzvezni 

I. razred:

1. SK Ilirija 22

2. SK Železničar 22

3. SV Rapid 16

4. Čakovečki SK 14

5. I. SSK Maribor 13

6. I. SSK Celje 9

7. SK Svoboda 

Maribor 7

8. SK Hermes 5

ASK Primorje v držav-

nem prvenstvu.

Finale:

SK Ilirija – I. SSK Celje –

6:1 (ponovljena tekma)

Sezona 1935/36

Ker sta se ASK Primorje

in SK Ilirija vrnila v pod -

zvezno tekmovanje, je

bil I. podzvezni razred

deljen na ljubljansko in

mari bor sko skupino. 

Finale:

1. SK ljubljana 9

2. SK Železničar 5

3. Čakovečki SK 4

4. SK Hermes 4

Sezona 1936/37

Dve skupini – finale:

1. SK Železničar 12

2. I. SSK Celje 6

3. SK Amater 4

4. SK Olimp 2

SK Ljubljana v 

državni ligi.

Sezona 1937/38 

Tri skupine – finale:

1. Čakovečki SK 15

2. SK Železničar 12

3. I. SSK Maribor 12

4. SK Hermes 8

5. SK Kranj 5

6. I. SSK Celje 4

Sezona 1938/39

Tri skupine – finale:

SK Bratstvo – I. SSK

Maribor 1:3 in 2:1

Sezona 1939/40 

Tri skupine – finale:

SK Železničar – I. SSK

Maribor 2:1

Sezona 1940/41

1. SK Ljubljana 22

2. SK Železničar 20

3. I. SSK Maribor 10



Po letu 1936 so prevladovali mariborski klubi; ti so dajali

najboljše igralce SK Ljubljani, ki je nastopala v zvez nem

ligaškem tekmovanju kot reprezentativni slovenski klub.

V letu 1940 je bila ustanovljena Nogometna zveza. V

prvenstvu je igralo osem ekip, prvak je postala ekipa

Ljubljane. Med drugo svetovno vojno ni bilo tekem, saj

Moštvo Železničarja, ki je leta
1940 osvojilo naslov prvaka
Slovenije, od leve stojijo: Vojimir

Španger, Ivan Turk, Jože Habit,

Franc Štiftar, Vlado Lešnik, Karel

Pocajt, Emil Kovačič, Franc Štale-

kar; čepijo: Franc Frangež, Alfred

Kardinar, Anton Frangež.

1918 – 1941

je okupator zaplenil vso opremo, večino igralcev pa so

zaprli in izgnali. V Mariboru, Celju in Ptuju je okupator

podprl delovanje nemških klubov, ki jih je priključil

Štajerski nogometni zvezi. Med vojno je veliko nogo me-

tašev odšlo v partizane, medtem ko je bilo na osvo bo-

jenih področjih nekaj tekem ekip partizanskih enot.



Slovenska

nogometna liga

je LETA 1946 štela

dvanajst ekip.



1945

1991
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1945

1991
Obdobje 1945 – 1991

Prvo obdobje je bilo tako imenovano “fizkulturno” s

poudarkom na množični telovadbi, vsi ostali športi so

bili le kot dodatek. Za vse je skrbel sekretariat Fizkul -

turne zveze Slovenije, poverjeništvo za nogomet je

skrbelo samo za prenašanje navodil.

Administrativno poseganje v vodstvo nogometa je

pov zročilo nesoglasja in veliko nezadovoljstva. Nogo -

met je bilo potrebno obnoviti, sprožiti začetek tekmovanj,

registracijo igralcev in delovanje sodnikov ter vse

ostalo, potrebno za igranje tekem.

Spomladi 1946 je bilo tekmovanje organizirano po

okrožjih, Slovenska nogometna liga pa je tedaj štela

dvanajst ekip. Tako je bila že ob prvi reorganizaciji

našega športa 29. maja 1948 (ponovno) obnovljena

Nogometna zveza Slovenije. Fizkulturna zveza se je

razdelila na znani TVD Partizan in ostale športne

zveze. NZS je delovala navzdol prek sedmih poverje -

ništev, ki so jih 1949 nadomestili z oblastnimi odbori.

Te odbore so razpustili leta 1951, ko so ponovno

nastala poverjeništva. 

Organizacijska oblika delovanja, ki funkcionira še

danes, je nastala leta 1952. NZS je del svojih opravil

prenesla na tri podzveze: na ljubljansko, mariborsko

in koprsko podzvezo. Znotraj teh podzvez so delovali

nogometni odbori za manjše teritorialne enote, ki so

se kasneje z reorganizacijo oblikovale kot nove pod -

zveze (te organizacijske enote so se imenovale

poverjeništva, kasneje nogometni odbori in podobno).

Nogometne podzveze so leta 1962 postale samostojni

kolektivni člani NZS – vanjo sta se vključili še Zveza

nogometnih sodnikov Slovenije (ustanovljena 1948) in

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije (ustanovljena

1953).

28. januarja 1949 je bil ustanovljen novi mariborski

nogometni klub Branik, ki je tekmoval v različnih ligah

na republiškem in zveznem nivoju.

Leta 1952 so igralci Branika prišli do svojega igrišča,

saj je bila 12. julija 1952 slovesna otvoritev športnega

parka Ljudski vrt.



Ob otvoritvi stadiona v Ljudskem
vrtu leta 1952, od leve stojijo: 

Gajšek, Vitek, Železinger, Winterhalter,

Hercmansky, Gabrijan, Matuš, Plaznik,

trener Slavko Kodrnja, čepijo: Šaho,

Grizold, Petek in Janžekovič.

1952
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V prvem krogu je Branik doma z 8:0 premagal vara ž -

dinsko Slobodo in bil uspešen tudi v povratni tekmi z

2:1. Naslednji nasprotnik je bil Karlovac, ki je na prvi

tekmi zmagal z 2:0. Teden kasneje je bila planirana

povratna tekma na stadionu Ljudski vrt, kjer se je

zbra lo kar 15.000 gledalcev. Vendar tekma ni bila

izvedena, ker nogometaši Karlovca zaradi prebavnih

motenj niso mogli igrati. Natakarji naj bi jim namreč v

hrano podtaknili tablete.

1945 – 1991

Podelitev pokala zmagovalcu po-

kalnega tekmovanja MNZ Maribor

v TS 1980/1981.

V tekmovalni sezoni 1959/60 je Branik premočno osvojil

naslov prvaka Slovenije, kar je pomenilo kvalifika cij sko

tekmo za II. zvezno ligo (Branik je osvojil tudi pokalno

prvenstvo Slovenije, ko je v Ljudskem vrtu v finalu z 2:1

premagal Ljubljano – oba zadetka je dosegel Lamza). 



Leta 1952 so igralci Branika prišli do 

svojega igrišča, saj je bila 12. julija 1952 

slovesna otvoritev športnega parka 

Ljudski vrt.

00:25

Disciplinska komisija NZ Jugoslavije je kaznovala Branik

s 6-mesečno prepovedjo igranja, Karlovac je postal

drugoligaš, naslednji dan (11. avgusta 1960) pa je

Upravni odbor MŠD Branik razpustil nogometni klub

Branik. 

Člani Nogometne podzveze
Maribor, leta 1971.



Najuspešnejši nogometni klub MNZ Maribor – Nogo -

metni klub Maribor je bil po “aferi kuhinje” ustanovljen

12. decembra 1960; igralce sta prispevala NK Branik in

ŽNK Maribor, ki je že leta 1961 postal republiški prvak

in se takoj uvrstil v II. zvezno ligo.

Velik pomen za razvoj nogometa v Mariboru je imel

tudi nov Športni park Tabor, ki je leta 1968 omogočil

igranje nogometnih tekem na novih, lepo urejenih

nogometnih igriščih (na Tabor se je preselil NK Žele -

zničar, ki je imel svoje igrišče na območju ob Tržaški

cesti, kjer so postavili garaže podjetja Certus). NK

Železničar je v TS 1968/69 in 1969/70 igral v II. zvezni

nogometni ligi.

1945 – 1991

Pozdravni nagovor predsednika 
g. Vladmira Kosija ob začetku mla-

dinskega turnirja v Ljudskem vrtu,

leta 1973.
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Slovenija je imela leta 1957 v jugoslovanskem merilu

8,6 odstotka prebivalcev, od katerih se je z nogometom

ukvarjalo le 4,4 odstotka, medtem ko je Srbija imela 41

odstotkov prebivalcev, z nogometom pa se je ukvarjalo

kar 54 odstotkov prebivalcev. Nesporno je zanimiv tudi

podatek, da je eno nogometno igrišče v Sloveniji pri -

padlo na dobrih 12.000 prebivalcev, v Srbiji že na

dobrih 5.500 prebivalcev, v Vojvodini celo na 4.300, v

Hrvaški na 5.800 in v BIH na 14.000 prebivalcev!? Žal

nimamo podatkov za območje sedanje MNZ Maribor,

vendar je iz podatkov o številu nogometnih klubov

razvidno, da je glede na število prebivalcev v Mariboru

in okolici bilo stanje zelo ugodno – verjetno bi lahko

zapisali, da je na en klub pripadlo približno 4- 5.000

prebivalcev. 

Leto 1960 je enajsterica nogome -
tašev, ki je zaigrala na eni izmed
prvih tekem novoustanovljenega
NK Maribor; od leve: Oto Blaznik,

Herbert Vabič, Teobald Vidic, Štefan

Tolič, Vinko Donko, Vinko Krejač,

Marjan Kramer, Milan Šober, Petar

Radulović, Anton Čeh, Franc Kek. 
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Mladinsko društvo Železničarja v sezoni 1977/1978, od leve stojijo: Mirko

Virt, tehnični vodja, Bojan Veber, Slavko Bunderla, Zvonko Žeks, Leo Vajzovič,

Darko Vran, Marjan Potočnik, Jože Zupan, Drago Kauc, Leopold Polegek, 

trener, čepijo: Boris Koletnik, Milan Žurman, Rado Tolič, Aleksander Kovačević,

Danilo Knehtl, Matjaž Kek, Boris Ljubič, Iztok Praček. 



V obdobju po letih 1958 – 1960 se je večina klubov

preimenovala, mnogi pa so bili tudi na novo ustano -

vljeni – tako se je podzveza razširila od 14 na 30 in

več klubov, ki so tekmovali v različnih ligah podzveze

Maribor. Zaradi razvoja in ustanavljanja vedno novih

klubov so se osamosvojile nove podzveze; tako so iz

mariborske nogometne podzveze nastale: celjska,

murskosoboška (od nje nato samostojna lendavska)

in ptujska nogometna podzveza (1978). 

G. Tone Krajnc podeljuje pokale
mladinskim ekipam na turnirju v

Ljudskem vrtu, leta 1978.

Brez velikega razmišljanja lahko zapišemo, da so vsi

člani vseh organov v preteklem obdobju, ne glede na

organizacijsko obliko in delovanje, delovali v korist

razvoja nogometne igre in za vzgojo mladih nogo -

metašev v prave športnike, ki so kot posamezniki

sodelovali in igrali v različnih obdobjih in klubih po

Sloveniji, Evropi in drugod ter tako ponesli ime svojih

klubov in MNZ Maribor v svet. 

Tekmovalna komisija NPM, leta 1971.

1945 – 1991
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Z območja mariborske podzveze (pozneje medobčin ske

nogometne podzveze) so v I. jugoslovanski nogometni

ligi tekmovali NK Nafta (1946/47) in najuspešnejši nogo-

metni klub MNZ Maribor NK Maribor – Branik, ki je bil

član II. zvezne lige (1961/62 – 1966/67), nato pa je v se -

zonah 1967/68 do 1973/74 igral v I. zvezni ligi. Po izpadu

je igral v II. zvezni ligi in nato v Medrepubliški ligi –

zahod. V II. zvezni ligi je sodeloval tudi NK Aluminij

(1967/68 – 1968/69).

Člani mladinske ekipe
Nogometne zveze Maribor, 

leta 1959.

Udeleženci turnirja mladinskih
ekip, leta 1987.



1991

2008
Obdobje 1991 – 2008

V zadnjih letih bivše Jugoslavije so v zveznem tekmo -

va nju igrali:

• v I. zvezni ligi: NK SCT Olimpija,

• v Medrepubliški ligi – zahod: NK Maribor Branik, NK

Koper, NK Izola, NK Ljubljana, NK Slovan in NK

Rudar Trbovlje,

• v Sloveniji je bila takrat amaterska liga s 16 člani.

Ob spremembi družbeno-političnega življenja in “slo -

venski pomladi” 1990/91 je prvo pobudo za lastno ligo

v Sloveniji in za izstop vseh slovenskih klubov iz tekmo -

vanj v okviru Jugoslavije podal NK Maribor Branik, in

to že januarja 1991. Izvršni odbor NZS pobude ni sprejel,

po junijsko-julijski vojni JLA na Slovenijo leta 1991 pa je

predsednik NZJ prof. Marko Ilešič poslal predsedniku

FIFA dr. Joau Havelangeju posebno pismo, saj je bilo

povsem jasno, da Medrepubliška liga NZJ – zahod ne

bo mogla več obstajati. Vsi slovenski klubi iz te lige

(NK Maribor, NK Koper in NK Izola) so bili vključeni v 1.

slovensko nogometno ligo, hkrati z zadnjim prvakom 1.

SNL – NK Rudar Velenje. 

Na seji IO NZS je prišlo do odločitve, da iz lige ne izpa -

 deta zadnji dve ekipi (NK Loka Medvode in NK Primorje),

tako da je bila ustanovljena nova 1. SNL z 20 klubi, NK

SCT Olimpija pa je dobil nov rok za odločitev, kje bo

igral edini profesionalni slovenski nogometni klub –

odigral se je prvi krog nove 1. SNL, Olimpija ni odpoto -

vala v Beograd na tekmo s Partiza nom, zato je prišlo

do korigiranega žreba, in v sezoni 1991/92 je Slovenija

imela prvenstvo z 21 člani v 1. SNL. Prvi zmagovalec

samostojne nogometne lige je bil NK Olimpija, NK

Maribor pa je postal prvi pokalni zmago valec samo -

stojne države.

Seveda se je tekmovalni sistem takoj spremenil. Nasta -

la je liga z 18 člani, zatem s 16 člani, nato štirikrožni

sistem z 10 člani v 1. SNL in kasneje trikrožni z 12 člani.

Podobno so se spreminjali tekmovalni sistemi v ostalih

ligah NZS in temu primerno je bilo veliko sprememb

tudi v ligah MNZ.



1991

2008
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1991 – 2008

Moštvo v sezoni 1991/1992, od leve,

stojijo: Štefan Tolič, pomočnik tre-

nerja, Andrej Dukarič, Branko Soršak,

Robert Korda, Andrej Vršič, Peter

Breznik, Tomaž Vršič, Igor Potočnik,

Jože Karmel, trener, Marjan Košir,

tehnični vodja; čepijo: Predrag Orlo-

vić, Duško Jurenec, Dejan Kraut,

Franc Žitnik, Darko Žibek, Vlado

Hecl, Bojan Žunko, Jože Bubnjar,

Samo Schlauer. 
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Prvič državni prvaki 1997/98.



1991/2007

1.snl
Sezona Uvrstitev NK Pokalni prvak Uvrstitev v Ligo prvakov

1991/92 Maribor Branik (2) Maribor Branik

1992/93 Maribor Branik (2)

Železničar Maribor (17)

1993/94 Maribor Branik (3) Maribor Branik

1994/95 Maribor Branik (2)

Korotan Suvel (8)

Železničar Oskar (10)

1995/96 Maribor Branik (4)

Mag Korotan (9)

1996/97 Maribor Branik (1) Maribor Branik

Korotan (6)

1997/98 Maribor Teatanic (1)

Korotan (8)

1998/99 Maribor Teatanic (1) Maribor Teatanic Maribor Teatanic

Korotan (5)

1999/00 Maribor Pivovarna Laško (1)

Korotan (4)

Dravograd (8)

Feroterm Pohorje (11)

2000/01 Maribor Pivovarna Laško (1)

Korotan (9)

Koroška Dravograd (11)

2001/02 Maribor Pivovarna Laško (1)

Korotan (10)

2002/03 Maribor Pivovarna Laško (1)

Koroška Dravograd (7)

Relax Korotan (12)

2003/04 Maribor Pivovarna Laško (3) Maribor Pivovarna Laško

Koroška Dravograd (12)

2004/05 Maribor Pivovarna Laško (3)

2005/06 Maribor Pivovarna Laško (4)

2006/07 Maribor (4)

1991 – 2008

Pregled doseženih športnih rezultatov ekip MNZ Maribor, ki so tekmovali v najvišjem
ligaškem tekmovanju NZS v 1. SNL: 
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Največji klubski nogometni uspeh

je dosegel NK Maribor, ko je 28. 8.

1999 premagal Lyon in se uvrstil v

Ligo prvakov. 

Nogometaši Maribora Pivovarne
Laško s strokovnim vodstvom v se-

zoni 1998/1999, v kateri so dosegli

zgodovinski uspeh mariborskega in

slovenskega nogometa. 



1991 – 2008

Tekmovanje klubov MNZM v TS 2007/2008 

Največji klubski nogometni uspeh je dosegel NK Mari bor,

ko je 28. 8. 1999 premagal Lyon in se uvrstil v Ligo

prvakov. Žreb mu je določil skupino, v kateri so igrali

še Lazio, Dinamo Kijev in Bayer Leverkusen. NK Maribor

je vse tekme v ligi prvakov igral odlično, saj je kot

novinec osvojil kar 4 točke!

Veliko veselja in športnih uspehov pa so nam priigrali

člani Slovenske nogometne reprezentance, ko so

igrali v zaključnem prvenstvu Evrope “EURO 2000” in

na Svetovnem nogometnem prvenstvu 2002 na

Japon skem in v Južni Koreji. 

Od leta 1992 ima MNZ Maribor uspešni reprezentanci

U-12 in U-13, ki tekmujeta  v ligah MNZ – vzhod. 

V Medobčinski nogometni zvezi Maribor je v TS

2003/2004  tekmovalo 37 nogometnih klubov oz.

društev s 145 ekipami.

Leta 2004 so MNZ Celje, MNZ Ptuj in MNZ Maribor

ustanovile Štajersko ligo, v kateri je v TS 2004/2005

tekmovalo šest naših klubov (NK Brunšvik, NK Male č -

nik, NK Peca, NK Pesnica, NK Kungota, NK Šentilj/

Ja re nina). Zmagovalec Štajerske lige NK Malečnik je

napredoval v 3. SNL – vzhod. 

V ligah MNZ Maribor je v sezoni 2005/2006 tekmo -

valo 37 nogometnih klubov oz. društev s 146 ekipami. V

tem letu sta se v MNZ Maribor včlanila novo usta no -

vlje na kluba NK Mislinja, ki je tekmoval s starejšimi in

mlajšimi cicibani, in  ŽNK Slovenj Gradec, ki je uspešno

tekmoval v ligah ženskega nogometa na nivoju NZS. 

V MNZ Maribor uspešno delujejo Inštruktorska služba

MNZ, Območno združenje nogometnih trenerjev Maribor

in Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov.

Liga – Zveza Klub

1. Slovenska liga – NZS NK Maribor/Branik

Ženska liga – NZS ŽNK Slovenj Gradec in ŽNK Maribor 

Dekleta U-17- NZS ŽNK Slovenj Gradec, ŽNK Maribor 

1. Mladinska – NZS Maribor, Dravograd 

1. Kadetska – NZS Maribor, Dravograd 

U-14 – vzhod – NZS Maribor, Dravograd, Jarenina 

3. SNL – vzhod – MS Malečnik, Paloma, Dravograd, Pohorje 

2. SML/SKL – vzhod – Ptuj Jarenina, Železničar, Pohorje, Malečnik 

Štajerska liga – Celje Partizan Fram, Peca, Šentilj/Jarenina, Železničar 



Druge lige – nastopi v TS 2007/2008 Število ekip

MNZM 165

Klubi ženskega in malega nogometa 28

Skupaj 193 

Rojeni Število igralcev

U-8 1. 1. 1999 – 31. 1. 2002 512

U-10 1. 1. 1997 – 31. 12. 1998 560

U-12 1. 1. 1995 – 31. 12. 1996 586

U-14 1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 525

U-16 1. 1. 1991 – 31. 12. 1992 458

U-18 1. 1. 1989 – 31. 12. 1990 438

Člani 1. 1. 1965 in dalje 1145

Skupaj 4224

00:39

Lige MNZ Maribor Število ekip

1. članska liga 14

2. članska liga 11

1. mladinska 8

2. mladinska 9

Kadeti 7

Starejši dečki – 1 7

Starejši dečki – 2 12

Mlajši dečki “A+B” 14

Mlajši dečki “A-1” 8

Mlajši dečki “A-2” 8

Starejši cicibani “A+B” 10

Starejši cicibani “A-1” 7

Starejši cicibani “A-2” 6

Starejši cicibani “Koroška” 10

Mlajši cicibani – 1 9

Mlajši cicibani – 2 9

Mlajši cicibani – 3 8

Mlajši cicibani – Koroška 8

Registrirani igralci MNZ Maribor (1. 1. 2008)



2008 ...
sedanjost in prihodnost:

1 mesto, 12.800 sedežev,

veliko nogometa!

nov stadion Ljudski vrt
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2008 ...



ženski nogomet
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gorijah – od U-15, U-17, U-19 pa vse do A ženske repre -

zentance. Vse te reprezentance, razen reprezentance

U-15, ki igra le prijateljske tekme, vsako leto nastopajo

na uradnih tekmovanjih pod okriljem UEFE, in sicer v

kvalifikacijah za evropska prvenstva.

Ob dejstvu, da je ženski nogomet v Sloveniji kljub po -

spešenem razvoju v zadnjih letih in porastu števila

igralk še vedno v povojih, si prizadevamo, da bi končno

presegli stereotipno mnenje o ženskem nogometu, kot

ga je presegla večina evropskih držav, predvsem na

zahodu in severu Evrope, da o ostalih kontinentih sploh

ne govorimo. Želimo, da bi se v prihodnje vse več

deklet že od malih nog vključevalo v ta šport, kajti

nogomet ponuja človeku poleg motoričnega razvoja

in tekmovanj še mnogo pomembnega v življenju, saj

vzpodbuja sodelovanje v skupini, kolektivnost, spreje -

manje drugačnosti in pridobivanje delovnih navad ter

ne nazadnje ponuja tudi zabavo, druženje in sklepanje

novih prijateljstev. 

Petra Mikeln 

INŠTRUKTOR NZS ZA ŽENSKI NOGOMET

Îenski nogomet

Slovenski ženski nogomet iz leta v leto napreduje. Vzro-

ki za napredek so povezani z vse boljšo kakovo stjo

strokovnega kadra in boljšimi pogoji dela tako na

reprezentančnem kot tudi klubskem nivoju. Tudi sta -

ros tna meja deklet ob začetku ukvarjanja z nogometom

pada (okoli 8 let), kar pozitivno vpliva na razvoj osnov -

nih in nogometnih motoričnih sposobnosti, saj je v teh

letih motorični razvoj največji in najintenzivnejši. Zato

Komisija za ženski nogomet za sezono 2008/2009

načrtuje razširitev tekmovalnega sistema lig NZS za

dekleta, in sicer:

• 1. A. SNŽL – članice

• 2. B. SNŽL – članice

• SŽNL U-17

• SNŽL U-14

• SNŽL U-12

Člana MNZ Maribor sta tudi dva kluba, ki se ukvarjata

z ženskim nogometom, to sta ŽNK Maribor in ŽNK

Slovenj Gradec. Oba zajemata v svojih vrstah dekleta

iz celotne koroške ter mariborske regije. V svoji kratki

zgodovini sta kluba tako po kakovosti dela kot tudi po

številu igralk zelo napredovala. Zato ne preseneča,

da iz obeh prihaja nekaj deklet, ki redno nastopajo za

reprezentanco Slovenije v različnih starostnih kate -

ženski 
nogomet 



Futsal
Mali nogomet – futsal

Ru‰e – zibelka mariborske lige

Začetki tekmovanja v medobčinski ligi, ki deluje da -

nes pod okriljem MNZ Maribor, segajo v leto 1974, ko

je bilo organizirano tekmovanje v tako imenovani ligi

aktivov ZMS v malem nogometu. Na pobudo mladin -

ske ga aktiva Ruše-vas je bil 27. junija 1974 sklican v

prostorih KS Ruše na Trgu vstaje 11 ustanovni sestanek

predstavnikov šestih ekip: iz Selnice, Bresternice, Smol -

nika, Peker-Limbuša, Tobija iz Bistrice ob Dravi in Ruš.

Člani prve tekmovalne komisije, ki ji je nato še vse do

leta 1987 predsedoval Borut Planinšič, so bili: Janko

Lisjak, Stanko Missia, Franc Gornik, Stanko Gril, Stanko

Grubelnik in Viktor Gričnik. 

Dvokrožno ligaško tekmovanje se je začelo 30. junija

1974 in bilo sklenjeno 10. septembra, zmagovalni naslov

je osvojil Smolnik. Najučinkovitejši strelec je bil z 20

zadetki Branko Jug, najboljši vratar pa Albin Jug (oba

Smolnik). Še isto jesen se je začelo novo prvenstvo

1974/75, v katerem je med desetimi ekipami zmagala

ekipa Melja iz Maribora. Organizacija tek mo vanja je v

sezoni 1975/76 prešla pod okrilje Občinske konference

ZSMS Maribor (32 ekip v ligi in 40 ekip v novo ustano -

v ljenem pokalnem tekmovanju – Pokalu mladih). S tem

je bil omogočen množičen razmah malega nogometa.

Tako je sredi osemdesetih let minulega stoletja v mari -

borskih ligah sodelovalo do 70 ekip, ob upošte vanju

tekmovanj v občinskih ligah Ruš in Pesnice pa kar 90

ekip s 1500 igralci. Leta 1984 je bil prav v Mariboru

ustanovljen prvi registrirani klub malega nogometa v

tedanji Jugoslaviji, KMN Talci, ki je leta 1985 v Žalcu

postal tudi prvi uradni slovenski prvak v okviru NZS

(kasneje je slavil še štirikrat). 

Tekmovanja pod okriljem MK ZSMS Maribor so po

uvedbi novih igralnih pravil s štirimi igralci v polju

prešla leta 1989 v domeno Medobčinske nogometne

zveze Maribor oziroma njenega sveta za mali nogo -

met, ki se je leta 2001 preimenoval v komisijo.

Borut Planinšič

Mali nogomet - Futsal



Predsedniki tekmovalnih komisij 
1974 – 2008

Borut Planinšič

(1974 – 1987; član in podpredsednik KMN NZS 1984 –

1995),

Leopold Holderman

(1988 – 1991; član KMN NZS 1996 – 2001),

Branko Stajnko

(1992),

Franc Golob

(1993 – 2005),

Silvo Borošak

(predsednik KMN MNZ Maribor od 2005).

Ostali dolgoletni člani, ki so s svojim prispevkom

pomembno zaznamovali aktivnosti tekmovalnih

komisij in njenih organov: Franc Missia, Srečko

Kolenc, Franjo Grabner, Franjo Kure, Ivan Škofič,

Zvonko Sraga, Vaso Mičić, Oste Bakal, Drago Strnad,

Milutin Vojvodić, Dušan Puhar, Valter Schwarz, Borut

Filipančič, Edi Roj, Hilda Štern, Goran Popovič, Marko

Krajnc, Aleksander Mencigar, Bogdan Šuput.

Zmagovalci tekmovanj NZS 
z območja MNZ Maribor

Prvenstvo Slovenije:

KMN Branik Talci, prvak Slovenije 1985, 1986, 1987,

1990, 1995.

Pokal Slovenije:

Maribor Lent, Agencija Luvin, prvak 1996/97, 1997/98.

Prvenstvo Slovenije U-15:

Slovenske gorice, prvak 2002/03.

Igralci, ki so kot člani klubov MNZ Maribor nastopali

za državno člansko reprezentanco: Marko Pungartnik

(Carioce, Napoli), Aleksander Brunšek (Carioce),

Darko Daljević (Branik Talci), Janko Dolenc (Branik

Talci), Darko Križman (Branik Talci, Luvin, Vitomarci;

trener in selektor), Dejan Kraut (Luvin, Vitomarci),

Danilo Kurnik (Luvin, Vitomarci), Jože Gačnik (Luvin),

Danilo Pukšič (Mizarstvo Širovnik), Bojan Majcen

(Carioce), Sead Ramadani (Vitomarci), Aljoša Kirsanov

(Luvin), Davorin Šnofl (Beton, sedaj Benedikt).

00:45



Mali nogomet - Futsal

1974/2008

pokal
1974/2008

Liga
Sezona Klub Leto Klub 

1974 Smolnik 

1974/75 Melje 

1975/76 Konstruktor 1975/76 Jeklotehna 

1976/77 Konstruktor 1976/77 Orehova vas 

1977 Rotovž Talci 1977/78 Lovrenc na Pohorju 

1978 Konstruktor

1979 Konstruktor 1978/79 Bohova 

1980 Talci 1979/80 TVT Boris Kidrič 

1981 Talci 1980/81 Slemen

1982 Talci 1981/82 Talci 

1983 Vulkanizacija Klep 1982/83 Limbuš

1984 KMN Talci 1983/84 Vulkanizacija Klep 

1985 KMN Talci 1984/85 Bratje Kovačević Slivnica 

1986 Radvanje Estetik 1985/86 DTV Selnica 

1987 Kroj Stajnko 1986/87 DTV Miklavž 

1988 Carioce 1987/88 Surovina Branik Talci 

1989 Tae kwon do 1988/89 Elektro Polner 

1990 Kleparstvo Klajderič Rašič 1989/90 Okrepčevalnica Drobec 

1991 Bife Jasmina 1990/91 DTV Kungota OS Kolmanič 

1992 Carioce 1991/92 Stan dekor Šprajc 

1993 Tekstil dekor Jani 1992/93 Tekstil dekor Jani 

1993/94 Tekstil dekor Jani 

1994/95 Mila Branik Talci 1994/95 Cocktail bar 

1995/96 Maribor Lent 1995/96 Maribor Lent 

1996/97 Mizarstvo Širovnik 1996/97 Carioce 

1997/98 Slemen Hlade Tropic 1997/98 Carioce 

1998/99 Mak Denis 1998/99 Pizzerija Napoli Pernica 

1999/00 Napoli Zaal Pernica 1999/00 Panda Maribor 

2000/01 Zlati škorpijon Lovrenc 2000/01 Napoli Intelsat Pernica 

2001/02 Bakara Center mode 2001/02 Napoli Intelsat Pernica 

2002/03 Slemen Bar Atrij 2002/03 Bakara Center mode 

2003/04 Kamnica 2003/04 Slemen 

2004/05 Miklavž Team 24 ur 2004/05 Napoli Intelsat Pernica 

2005/06 Studenci Grawe 2005/06 Napoli Intelsat Pernica 

2006/07 Studenci Grawe 2006/07 FC Maribor Branik

Zmagovalci lige in pokala
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Medobčinsko društvo nogometnih
sodnikov Maribor 

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Maribor

(v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, strokovno

samostojno, nepridobitno združenje nogometnih sodni -

kov in inštruktorjev z območja Koroške in Podravja

oziroma področja Medobčinske nogometne zveze

Maribor. Zaradi skupnih interesov se društvo na nivoju

države Slovenije kot član povezuje z Zvezo nogomet -

nih sodnikov Slovenije in Medobčinsko nogometno

zvezo Maribor.

Osnovna dejavnost društva je zlasti skrb za strokovni

razvoj sodniškega in inštruktorskega kadra, ter zago -

tavljanja zadostnega števila kvalitetnih sodnikov in

inštruktorjev za sojenje in kontroliranje nogometnih

tekem Medobčinske nogometne zveze Maribor. Na

nivoju društva se skozi stalno strokovno spremljanje

kadra opravlja selekcija kadra tudi za potrebe vode -

nja tekem višjega nivoja tekmovanj, ki jih vodi

Nogo met na zveza Slovenije. 

Zametki društva segajo v obdobje po drugi svetovni

vojni, ko so pri nas zaživela nogometna igrišča in se

pričela tekmovanja v različnih ligah. Takrat je v

Mariboru ponovno postalo dejavnih le nekaj sodnikov

iz predvojnega obdobja.

Pomanjkanje sodnikov in njihov nedorečen položaj v

nogometni organizaciji, ki je tudi še sama bila v fazi

reorganizacije, je narekoval drugačno obliko organi -

ziranosti sodnikov. Zato je v aprilu leta 1947 skupina

takratnih nogometnih sodnikov iz Maribora ustanovila

svoj pododbor pod okriljem poverjeništva nogometnih

sodnikov Ljubljane. Ta dogodek je pomemben mejnik

v organiziranosti nogometnih sodnikov iz Maribora,

smatra se namreč kot nastanek društva, ki je v letu

2007 proslavljalo 60 let obstoja. Od ustanovitve do

danes je društvo večkrat spreminjalo svoj naziv. Po

ustanovni skupščini dne 11.05.1993 se društvo končno

registrira v skladu z Zakonom o društvih. 

Na občnem zboru nogometnih sodnikov Maribora leta

1947 je bil za prvega predsednika društva izvoljen

Gustav Starešina, ki je dolga leta vodil organizacijo. Za

njim so v različnih mandatnih obdobjih njegovo uspe -

šno delo nadaljevali ter skrbeli za napredek in ugled

društva: Vinko Glavič, Lado Janžekovič, Pero Barun, Vili

Pavc, Edvard Šoštarič, Darko Jamšek, Vlado Lackovič

in Silvo Borošak. Na področju strokovnega izobraže vanja

kadra je vrsto let deloval Karlo Jančič kot pedagog in

predavatelj na mnogih strokovnih predavanjih. S stro -

kovnega in moralnega vidika je ostal vzor tudi

kasnej šim generacijam sodnikov in inštruktorjev.

Že od same ustanovitve naprej je v društvu primanjko -

valo aktivnih sodnikov, število klubov in tekem v

razli čnih kategorijah pa je bilo vedno več. Vse do leta

1960 je sodniška organizacija (takratna Podzveza

nogo met nih sodnikov Maribor) v povprečju štela le

okoli 25 aktivnih sodnikov. Vsakoletni manjši priliv novih

sodnikov ni bistveno popravil številčnega stanja, saj je

v tem času postopno prenehalo z aktivnim sojenjem

tudi precej starejših sodnikov. V jeseni leta 1960 se je

v tečaj za nove sodnike vpisalo veliko število tečaj ni -

kov, med njimi tudi nekaj mlajših igralcev NK Branika,

ki je pred tem iz znanih razlogov prenehal z delova -

njem. Izpit za začasnega nogometnega sodnika je

uspešno opravilo 21 kandidatov. Vsekakor je bilo to

leto prelomnega značaja glede rasti števila aktivnih

sodnikov v društvu. Leta 1978 so se od matičnega

društva odcepili sodniki s področja Ptuja in ustanovili

lastno društvo, v katerem uspešno nadaljujejo svoje

poslanstvo. Kljub temu je društvo še naprej beležilo

viden trend rasti števila članov. Ob osamosvojitvi leta

1991 je bilo v društvu že več kot 100 članov, danes pa

jih šteje skupno s sodniki malega nogometa že 154,

kar v celoti pokriva potrebe za sojenje na vseh nivojih

tekmovanja na podro čju Medobčinske nogometne

zveze Maribor.

sodniki
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Iz nekaj prvih generacij sodnikov iz Maribora po

osvoboditvi je le redkim uspelo doseči svoj maksimum

s sojenjem nogometnih tekem hrvaško – slovenske

lige, še manj pa na nivoju jugoslovanske zvezne lige.

V celoti je to uspelo le Ladu Janžekoviču, v nogo met -

nih krogih bolj znanem pod imenom Žeka, bivšemu

nepogrešljivemu nogometašu Branika. 

Prizadevno ter kvalitetno delo v društvu na področju

strokovnega izobraževanja, ki je po letu 1960 dobilo

svoj pravi zagon, je skoraj po desetih letih začelo roditi

prve sadove trdega dela. 

Iz mariborskega društva se je v jugoslovanskih razme -

rah postopno uveljavilo veliko število sodnikov in

po mo čnikov, ki so jim bile zaupane tudi najbolj

zahtevne tekme I. in II. zvezne lige. 

Na listi glavnih sodnikov I. zvezne lige se je zelo hitro

uveljavil Edvard Šoštarič in kmalu postal tudi medna -

rodni sodnik. Da je bil cenjen tudi izven meja bivše

države potrjuje njegova udeležba na olimpijskih igrah

leta 1984 v Los Angelesu. Na listi pomočnikov I. zvezne

lige so bili v različnih časovnih obdobjih Vili Pavc,

Mirko Cvirn in Vlado Lackovič.

Na II. zvezni ligi so se kot glavni sodniki uveljavili Pero

Barun, Marjan Uran in Herbert Germošek, med pomoč -

niki pa predvsem Vinko Čeh. 

Sedemdeseta in osemdeseta leta so bila gotovo naj -

bolj plodna leta dosedanjega delovanja društva. Devet

sodnikov iz enega mesta na zveznih ligah je bila takrat

tudi v jugoslovanskih razmerah prava redkost. 

Po razglasitvi samostojne Republike Slovenije leta 1991

je tudi v Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije prišlo do

velikih sprememb na organizacijskem in strokovnem

področju. Temu so se morala ustrezno prilagoditi tudi

posamezna društva in pospešeno kadrovati mlajši

kader na liste za sojenje tekem slovenskih nogomet -

nih lig.

V jeseni leta 1991 se je v samostojni državi prvič zače -

lo tekmovanje v 1. SNL. V prvih nekaj letih je na listah

sodnikov za sojenje tega najelitnejšega tekmovanja

pri nas prihajalo do nekoliko več sprememb. Razlogi

za to so bili predvsem postopno zmanjševanje števila

klubov na 1. SNL in uvedba specializiranih pomočnikov

sodnika. Do sedaj je kot glavni sodnik iz našega

društva največ tekem sodil Drago Kos 149, sledijo mu

Peter Šart 127, Zoran Novarlič 118, Silvo Borošak 103,

Josip Jakopiček 66, Darko Jamšek 56, Dušan Turk 40,

Branko Žohar 33 itd. Tekme 1. SNL sedaj sodijo Peter

Šart, Aleš Partlič, Gregor Gostenčnik in Slavko Vinčič.

Upamo, da se jim bo v kratkem pridružil še kdo od

mlaj ših perspektivnih sodnikov. Po osamosvojitvi in

priznanju Republike Slovenije sta postala mednarodna

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Maribor
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sodnika Darko Jamšek in Drago Kos, ter kot pomočniki

sodnika Josip Jakopiček, Zoran Novarlič, Silvo Borošak

in Bojan Ul. Društvo ima v svojih vrstah od leta 2007

prvič v zgodovini tudi pomočnico sodnice Majo Dovnik

na listi FIFA.

Mali nogomet (sedaj futsal) se je na našem območju

pričel vse bolj uveljavljati v osemdesetih letih in z njim

tudi nekateri sodniki iz društva. Med prvimi je začel

deliti pravico na igriščih malega nogometa Branko

Stajnko ter ostal zvest tej dinamični in vedno bolj pri -

ljubljeni igri vse do konca svoje kariere.

Za strokovno izobraževanje futsal sodnikov je bilo v

društvu vedno primerno poskrbljeno. Zato ne presene -

ča dejstvo, da je bilo do sedaj s strani FIFA v različnih

časovnih obdobjih za mednarodne futsal sodnike iz

našega društva imenovanih kar pet sodnikov : Silvo

Borošak, Zoran Novarlič, Dušan Turk, Niko Vivod in

Boris Toplak. Od navedenih je na mednarodni sceni

zapustil poseben pečat Silvo Borošak, ki je poleg šte -

vilnih mednarodnih tekem sodil na dveh EP in dvakrat

tudi finale lige prvakov. Po končanem sojenju je postal

aktiven v UEFA kot inštruktor na področju futsal sojenja.

Še dolga leta po ustanovitvi društva so bila prijatelj -

ska srečanja z drugimi društvi in organizacijami

nogo metnih sodnikov iz Slovenije prava redkost. Ko je

leta 1968 kot predsednik prevzel vodenje društva

priznan gospodarstvenik Lado Janžekovič, je

društveno življenje postalo zelo razgibano. Predvsem

v času nekdanje Jugoslavije so bila odigrana mnoga

sre čanja s sodniki iz Slovenije, Hrvaške in bližnjih

krajev ter mest v Avstriji. Društvo je sodelovalo tudi na

velikih mednarodnih turnirjih v Erlangenu, Grazu in na

Dunaju, ter doseglo vidne rezultate, čeprav ti niso bili

pogla vitni cilj prijateljskih srečanj. 

MDNS Maribor velja danes po številu članov in drugih

kriterijih za drugo društvo nogometnih sodnikov v Slo -

veniji. Ugodna struktura kadra v mladi generaciji

sod ni kov daje upanje na uspešen razvoj društva tudi v

bodoče.

Silvo Borošak

PREDSEDNIK MDNS 
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trenerji
Združenje nogometnih trenerjev Maribor

Združenje nogometnih trenerjev Maribor je v različnih

organizacijskih oblikah delovalo pod okriljem medob -

činske nogometne zveze vse do leta 2007.

Leta 2007 je bilo ustanovljeno združenje nogometnih

trenerjev Maribor, ki je postalo pravna oseba in je

začelo samostojno delovati, ter je vključeno v medob -

činsko zvezo Maribor, športno zvezo Maribor in zvezo

nogometnih trenerjev Slovenije.

Združenje deluje preko 12 članskega upravnega odbo ra,

ter s pomočjo strokovne komisije, komisije za priznanja,

regijskega tožilca in nadzornega odbora.

V skladu s sprejetimi akti ZNT Slovenije, deluje tudi ZNT

Maribor.

Glavna naloga združenja nogometnih trenerjev Maribor

je, da povezuje vse trenerje z območja medobčinske

nogometne zveze Maribor, skrbi za njihovo stro kovno

izpopolnjevanje, s podeljevanjem licenc omogoča tre -

nerjem vodenje treningov in tekmovanj, ter si prizadeva

za čim boljše pogoje za njihovo delovanje.

Nogometni trenerji so bili aktivno prisotni in vključeni v

delo vanje MNZ Maribor. Največ zaslug za prepoznav -

nost trenerske organizacije v Mariboru in tudi Slovenije

je imel pokojni Franjo Štiftar.

Trenerska organizacija Maribor je dala številne tre -

nerje, ki so pustili globoko brazdo pri svojem delu.

Naj naštejemo samo nekatere zaslužne trenerje:

Franjo Štiftar, Pepo Kirbiš, Teo Vidic, Hajna Kučar,

Zdravko Tomac, Oto Blaznik, Vinko Donko, Vinko

Breznik, Karl Breznik, Vojislav Simgunovič, Herbert

Klančnik, Zvonko Breber, Boris Gabrijan, Branko

Horjak, Borut Jarc, Marjan Pušnik, Polde Polegek,

Joško Karmel, Franc Kek, Matjaž Kek, ...

Združenje nogometnih trenerjev že 17 let vodi mag.

Rudi Bračič, ki je že 12 let tudi predsednik zveze

nogometnih trenerjev Slovenije

V združenju nogometnih trenerjev Maribor, po evidenci,

ki je vodena od leta 1995, je vključenih 354 trenerjev,

licenco B in C pa je prejelo 154 trenerjev.

Vodstvo združenja nogometnih trenerjev Maribor je

prepričano, da bo sodelovanje z MNZ delovalo še

nadalje tako korektno kot doslej.

Rudi Turk in Alojz Kovačič

ZNT MARIBOR

Združenje nogometnih trenerjev Maribor
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NK Akumulator

Nogometni klub je bil ustanovljen leta 1964. Predsednik

kluba je Bojan Iršič, sekretar Marjan Šumnik. Trenerji

ekip: člansko ekipo vodi Jože Knez, kadete Bojan

Iršič, starejše dečke Jože Leskovec, mlajše Marjan

Šumnik ter starejše in mlajše cicibane Jože Knez. 

Največji športni uspehi: 

• igranje članske ekipe v 3. ligi,

• 2. mesto ekipe mlajših dečkov U-12 v ligah MNZM.

Predstavitev klubov



NK Brunšvik

Športno društvo Brunšvik je bilo ustanovljeno leta 1978.

Predsednik kluba je Gorazd Skodič, sekretar Aleš

Tihec. Trenerji ekip: Karli Breznik vodi člane, Dalibor

Pešarič kadete, Zvonko Rajh mlajše dečke in Gregor

Režonja mlajše cicibane.

Največji športni uspehi: 

• uvrstitev članskega moštva v 3. SNL 1996/1997,

• 1999/2000, 

• uvrstitev v Štajersko ligo 2004/2005 in

2005/2006.

Leta 1998 je klub začel z gradnjo novega igrišča in jo

zaključil v letu dni. Pridobil je tudi novo tribuno.

00:55

NK Cerkvenjak

Nogometni klub Cerkvenjak je bil ustanovljen leta

1999. Predsednik kluba je Gorazd Duh, sekretarja

Marjan Žmavc in Milan Perkovič. Trener članske

ekipe je Andrej Kocbek, starejše dečke vodi Milan

Perkovič. 

Največji športni uspehi: 

• mladina 1. mesto v drugi ligi 2003/2004 in 1. mesto

v ligi MNZ Maribor,

• starejši dečki 2. mesto v 2. ligi MNZ Maribor 2004/

2005.

A
-
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Predstavitev klubov

NK Dobrovce

Klub je bi ustanovljen leta 1976. Predsednik kluba je

Miran Brumen, direktor Egon Repnik. Trenerji ekip:

člansko ekipo vodi Franc Smodič, mladince Franc

Kekec, mlajše dečke Franc Smodič, starejše cicibane

Brane Smodič in mlajše cicibane Peter Franci. 

Največji športni uspehi: 

• dvakratna uvrstitev članske ekipe v polfinale po-

kala NZ Slovenije na območju MNZ Maribor, 5.

mesto v prvenstvu 2005/2006 in 6. mesto v prven-

stvu 2006/2007, 

• mladina 1. mesto v 2. mladinski ligi MNZ Maribor

2005/2006 in napredovanje v 1. mladinsko ligo

MNZ Maribor, 

• ekipa U-12 uvrstitev na 4. mesto 2005/2006, 

• ekipa U-8 uvrstitev na 3. mesto 2006/2007 in 1.

mesto na zimskih turnirjih v Rogozi in Lipnici (Av-

strija). 

Leta 2006 je klub praznoval 30-letnico obstoja. Ob

tej priložnosti je pri NK Dobrovce gostoval NK CMC

Publikum. Klub se ponaša z enim največjih in najbolje

urejenih športnih parkov na mariborskem območju. V

okviru kluba deluje tudi nogometna šola, ki jo v 5

selekcijah obiskuje 70 otrok do 18. leta starosti.

NK Dogoše

Zgodovina žoge in “fuzbala” se je po ustnem izročilu

začela pisati leta 1936, ko je Herman Heller prinesel v

Dogoše prvo nogometno žogo. Do tedaj se nogomet v

organizirani obliki ni igral niti v bližnjih krajih. Sprva so

se v igri z žogo “udarili” vsako nedeljo po maši pri cerkvi

Device Marije v Brezju. Fantje in možje z območja da -

našnje mestne četrti, to je iz Brezja, Dogoš in Zrko vc, so

igrali na območju med staro šolo in Stražunom, kjer je

danes prenovljeno in urejeno manjše igrišče na travnati

površini. Večina prebivalcev se je še dolga leta po drugi

svetovni vojni ukvarjala s kmetijstvom, zato med

tednom zaradi kmečkih opravil ni bilo časa za žogo.

Tako je nedelja ostala edini prosti termin za nogomet.

V sezoni 1976/1977 so igralci z območja KS Jože Lacko

prišli na idejo, da bi kot registriran klub nastopili v ligi

pod okriljem Nogometne zveze Maribor. Že jeseni 1977

je tako v ligaškem tekmovanju nastopila ekipa

Pobrežje B, ki je imela treninge in tekme že na

današnji lokaciji v Dogošah. 

Neenotno obravnavanje matičnega kluba Pobrežje

med A in B ekipo je 25. novembra 1978 privedlo do

zgo dovinske konstitutivne seje in do ločitve ter preime -

novanja kluba NK Pobrežje B v NK Dogoše. Nogometni

klub Dogoše je bil takrat brez svojih klubskih pro sto -
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rov in je imel na razpolago le eno večje igrišče, bolj

podobno travniku kot urejenemu nogometnemu igrišču.

Želje več generacij upravnikov kluba in predvsem igralcev

so bile zato usmerjene v izgradnjo primernih klubskih

prostorov in pridobitev ustreznejšega igrišča. 

Iz pregleda posameznih tekmovalnih sezon je razvidno

spreminjanje tekmovalnega ustroja nogometne zveze,

nazivov skupin in lig. Tako so bile v posameznih časov -

nih obdobjih članske nogometne lige na mariborskem

območju različno poimenovane. Članska ekipa je nasto -

pala v “C”, “B” in “A” skupini nogometne lige NZ Maribor,

Medobčinski nogometni ligi NZ Maribor – zahod,

Medobčinski nogometni ligi NZ Maribor – vzhod,

Kvalitetni medobčinski nogometni ligi MNZ Maribor

ter I. in II. Medobčinski nogometni ligi MNZ Maribor.

Rezultati kluba so bili vselej vezani na zagnanost

posameznikov. 

Upravni odbor: predsednik Milan Mikl, podpredsednik

Silvo Tkalčič, sekretar Danilo Burnač, člani Stane Golob,

Ivo Tkalčič in Branko Tkalčič, sekretar Stanko Matičič,

Božo Lešnik in Darko Auer. 

Poslanstvo kluba sta tekmovalna in rekreativna aktiv -

nost članov in krajanov. Pečat zgodovini zagotovo daje

preko štirideset let nogometa v Dogošah in trideset let

organiziranega nogometa. Cilj kluba je zagotavljanje

tekmovanj selekcij v Medobčinski zvezi in vzdrževanje

normalnih pogojev za dobro delo, kar pa je odvisno

od rednih finančnih virov. 

d



Največji športni uspehi: 

• člani: amaterski prvaki Slovenije 1980, 1. mesto 3.

SNL – vzhod 1996, uvrstitev v 1. SNL 1999, 1. mesto v

2. SNL 2002 in 2. mesto pokal NZS 2004,

• nogometna šola: 1. mesto 2. SML/2. SKL – vzhod

1997/1998, uvrstitev v 1. SML in 1. SKL 1998, ekipe

 nogometne šole od cicibanov do mladincev so v

teh letih zmagale več kot 60-krat na turnirjih po

Sloveniji in Avstriji.

Igralci, ki uspešno igrajo doma ali v tujini in so bili

vključeni v selekcijski proces Nogometne šole Dra vo -

grad: Robert Koren, Marko Šuler, Andrej Pečnik, Sašo

Fornezzi, Nejc Pečnik, Borut Tisnikar, Tadej Šteharnik,

Matej Rebol, Matej Rapnik, Ožbej Krpač in Žiga Kljajič. 

Predstavitev klubov

NK Koroška – Dravograd

Nogometni klub Dravograd je bil ustanovljen leta 1948

in je do leta 1958 deloval pod imenom NK Turbina. Leta

1958 je bil preimenovan v NK Ojstrica, od leta 1992 pa

deluje kot NK Dravograd.

Predsednik kluba je Franc Sirk, športni direktor Boštjan

Damiš, direktor nogometne šole Dušan Jenišek, vodja

nogometne šole Darko Žižek, koordinator mlajših se -

lekcij Franjo Klarič. 

Trenerji ekip in njihovi pomočniki: člane vodita trener

Janko Lorber in pomočnik Andrej Salčnik, mladince

Darko Žižek, kadete Milan Čavnik in Dragoljub Živa -

dinovič, starejše dečke Jani Pečnik in Erik Šuler, mlajše

dečke Oskar Račnik in Boštjan Damiš, starejše in

mlaj še cicibane Borut Vrhnjak in pomočniki Jozo

Barbič, Damjan Frajdl in Branko Serp, vratarje pa

Tone Brezovnik. 
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NK Duplek

V zgodovini se je nogomet najprej uveljavil v Zgornjem

Dupleku, od koder se je ta priljubljena igra z žogo

kasne j e razširila na bližnje vasi – Spodnji Duplek,

Dvo rjane in Vurberk. Tu so ljubitelji iz travnikov priredili

do volj dobra igrišča za igranje nogometa med vasmi

ter bližnjo in daljno okolico na Dravskem polju. V Spo -

dnjem Dupleku je zanimanje za nogomet hitro nara šča lo

in tako je igrišče ob “baraki” postajalo vse bolj obiskan

prostor, kjer so gledalce navduševali dupleški nogo -

metni mojstri. 

Jeseni leta 1967 je bila ustanovljena Obdravska nogo -

metna liga, ki je vse do leta 1973 vključevala ekipe z

obeh bregov Drave. V obdravski ligi so sodelovale

nogometne ekipe: Spodnji Duplek, Zgornji Duplek, Sv.

Martin iz Dvorjan, Polet Vurberk, Dogoše, Prvomajska

iz Maribora, Grajena, Miklavž, Starše, Brunšvik, Marjeta,

Srednja Drava Zlatoličje in Malečnik. Tekmovanje je

potekalo dvokrožno, jesen – pomlad, zmagovalec pa

je osvojil pokal. Posebno zanimivi so bili derbiji med

Spodnjim Duplekom in Malečnikom, saj se je na

tekmah zbralo tudi do 500 gledalcev. Zaradi odhoda

nekaterih ekip v MNZ Maribor in MNZ Ptuj je Obdravska

nogometna liga leta 1973 razpadla.

Po zagotovitvi osnovnih tehničnih pogojev in športne

infrastrukture se je zanimanje mladih za igranje nogo -

meta povečalo, tako ima klub trenutno 5 selekcij, ki

nastopajo v različnih ligah MNZ Maribor.

Nogometni klub občine Duplek je v sezoni 1997/1998

začel tekmovati v 2. ligi MNZ Maribor z dvema eki pama.

Moštva se iz leta v leto izpopolnjujejo in dosegajo

vidne uspehe. Posebno pohvalo in priznanje za služijo

igralci letnika 1987-1990, ki so pod taktirko trenerja

Martina Majeriča osvojili vse naslove prvakov lig in

vsa možna priznanja ter v občini Duplek postali tudi

športna ekipa leta 2000.

V sezoni 2007/2008 igrajo naslednje ekipe: U-8, U-10,

U-14, mladinci in člani, ki jih vodijo trenerji Martin Majerič,

Bojan Žlahtič in Denis Roškarič.

Za razvoj in popularnost nogometa v Dupleku je zelo

pomembno napredovanje članske ekipe v 1. ligo MNZ

Maribor v sezoni 2002/2003. Naslednji velik uspeh

dupleškega nogometa je osvojitev pokala MNZ Maribor

in uvrstitev med 32 ekip v tekmovanju za pokal Nogo -

metne zveze Slovenije. 
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Uspehi NK Partizan Fram nikoli niso bili vprašljivi. V

tekmovalni sezoni 2006/2007 se je klub s prvim

mestom v 1. ligi MNZ Maribor uvrstil v Štajersko ligo.

Ob tem so tudi mlajše selekcije v preteklosti veliko -

krat dokazale, da se v Framu igra dober nogomet, saj

so mladi nogometaši s številnimi udeležbami na do -

mačih in tujih turnirjih ponesli ime Frama tudi izven

krajevnih meja. Zato bo klub v prihodnosti namenil

največjo pozornost prav njim. 

Predstavitev klubov

NK Fram

V Framu obstaja nogomet od leta 1983, ko je bil usta -

novljen NK Partizan Fram. Klub tako letos praznuje

25-letnico obstoja. Čeprav nogometni uspehi v po same -

 znih letih niso bili bleščeči, je klub ponosen na številne

tekmovalne sezone, v katerih so ekipe NK Partizan

Fram dosegale krasne rezultate. Ena takih je vseka kor

sezona 2006/2007, ko je članskemu moštvu uspel

preboj v Štajersko ligo. Temelji za te uspehe segajo

daleč v preteklost in so plod prizadevanj tako na

tekmovalni kot organizacijski ravni, ki jo želi klub v

prihodnosti še izboljšati. 

Pred časom so imele nogometne selekcije iz Frama

svoje prostore v nekaj sto metrov oddaljeni zgradbi

DTV Partizana, danes pa se že lahko pohvalijo z last -

nimi slačilnicami in ostalimi večnamenskimi prostori

ob nogometnem igrišču, pa tudi z ustrezno razsve -

tljavo, kar omogoča treninge v različnih časovnih

terminih. Vendar želi klub zagotoviti še boljše pogoje

za trening in večje igrišče, ki bo zadostilo tekmova -

lnim kriterijem Štajerske lige. 
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V letu 2006 se je klub preimenoval v Koroški Nogo -

metni klub Fužinar, znotraj katerega delujejo različne

sekcije. Število članov se skupaj z nogometno šolo

približuje številki 300.

Uprava KNK Fužinar: predsednik in direktor Gojko Cesar,

sekretar in tehnični direktor Ferdo Strgar, športni

direktor in koordinator nogometne šole Tomaž Juraja,

vodja veteranske sekcije Rajko Praznik, vodja strokov -

nega sveta Sebastjan Prekrški in predsednica sveta

staršev Cvetka Praznik.

Trenerji in vaditelji ekip: mlajše cicibane U–7 in U–8

vodi Miran Pečnik ter vaditelja Vinko Golob in Matej

Pečovnik, starejše cicibane U–10 Štefan Slapnik in

vaditelj Zoran Topalovič, mlajše dečke U–12 Pavli

Štekl in Ivo Kokalj, starejše dečke U–14 Aleš Klarič in

Štefan Slapnik, kadete U–16 Tomaž Juraja, člane

Sebastjan Prekrški, vratarje Pavli Štekl in Štefan

Slapnik; občasno trenersko pomoč nudita Miroslav

Oman in Marko Vravnik. 

Koroški NK Fužinar

Začetki organiziranega nogometa na Ravnah na Koroš -

kem segajo v pomlad in poletje 1937. Prva uradno

zapi sana prijateljska tekma je bila odigrana na travniku

v Logu pri Guštanju, v današnji Dobji Vasi. Guštanjski

navdušenci nogometa so se na tej zgodovinski tekmi

pomerili z Mežico. Zaradi velikega zanimanja je bil 20.

avgusta 1937 ustanovljen sokolski klub Slovan Guštanj

(SK Slovan). Že naslednje leto so prizadevni nogome -

taši preuredili “travnik” v igrišče za prvenstvene tekme

in organizirali prvi verifikacijski turnir, ki so se ga ude -

ležili: SK Slavija (današnji NK Maribor), SK Hrastnik, SK

Slovenj Gradec in domači SK Slovan. 

V sezoni 1940/1941 si je SK Slovan priboril mesto v

takratni podzvezni ligi, žal pa je druga svetovna vojna

nogometne aktivnosti prekinila. Po vojni so se leta

1945 znova zbrali preživeli člani nogometnega kluba

in skupaj z drugimi športnimi delavci ustanovili TVD

Partizan, v katerem je nogometni klub deloval kot

sekcija. Udarniško in s pomočjo gospodarstva so v

grajskem parku na Ravnah uredili novo igrišče. Leta

1948 se je klub vključil v mariborsko podzvezo, pred -

hodnico današnje MNZ Maribor, v okviru katere je

nastopal do leta 1954. V tem času je bilo ustanovljeno

Športno društvo Fužinar, po katerem je povzel ime tudi

NK Fužinar. 

Z letom 1990 se začenja novo obdobje NK Fužinarja.

Klub je namreč v drugi polovici devetdesetih postavil

temelje nogometne šole in začel načrtno skrbeti za

igralski kader. Obdobje od leta 2000 najbolj zazna -

muje nastop članske ekipe v 3. SNL ter kadetske in

mladinske selekcije v 2. SML/SKL. V klubu je orga -

nizirana nogometna šola, kjer redno aktivno trenira in

tekmuje do 150 otrok in mladostnikov. Danes nastopa

klub v ligah MNZ Maribor z vsemi selekcijami razen z

mladinsko. 
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NK Inter Jakob

Nogometni klub je bil ustanovljen leta 1996. Pred -

sednik kluba je Davorin Rojko. Trenerji ekip: člansko

ekipo vodi Oto Nekrep, mlajše in starejše cicibane

Davorin Rojko ter mlajše cicibane Robi Gornik. 

Največji športni uspehi:

• uvrstitev članov v občinsko ligo MNZ Maribor in več

prvih mest na vabljenih turnirjih v Avstriji. 

NK Jarenina

Nogometni klub Jarenina je bil ustanovljen leta 1956.

Predsednik kluba je Alojz Velički, sekretar Nataša

Berač. Trenerji ekip: mladino vodi Mirko Smodej,

kadete Gregor Frešer, starejše dečke Zoran Vajs,

mlajše dečke Jure Kurnik, starejše cicibane Lovro

Savernik in mlajše cicibane Matjaž Kraner. 

Največji športni uspehi: 

• člani prvaki MNZ Maribor 1978/1979, 

• mladinci prvaki 2. SML – vzhod in finalisti pokala

Slovenije 2000/2001, 

• starejši dečki prvaki Slovenije 1995/1996, vice prvaki

Evrope in 12. mesto na svetovnem NIKU tekmovanju

leta 1997.

NK Jurovski Dol

Klub ŠD Sveti Jurij, NK Jurovski Dol je bil ustanovljen

leta 1967. Predsednik kluba je Robert Črncec, sekretar

Mirko Zorjan. Trenerji ekip: člane vodi Jože Divjak,

mladince Alojz Oman, kadete Tadej Breznik, mlajše

dečke Metod Verle in starejše cicibane Drago Planer. 

Največji športni uspehi: 

• 1. mesto v članski ligi MNZM 2006/2007, 

• prvaki 2. članske lige MNZM 1992/1993 in

2002/2003 ter 

• nastop v Štajerski ligi 2006/2007.

NK Kungota

Klub je bil ustanovljen leta 1976. Največji uspehi: 1992

je prva ekipa igrala kvalifikacije za 2.SNL. Od 1993 do

1998 standardni tretjeligaš.

Predsednik kluba Fluher Mirko.

Predstavitev klubov
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Slike:
1. NK Inter Jakob

2. NK Jarenina

3. NK Jurovski Dol

4. NK Kungota
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Predstavitev klubov

Slike:
1. NK Lenart

2. NK Limbuš Pekre

3. ŠD Loka Rošnja

1.

2.

3.
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NK Lenart

Prvi zametki nogometa v Lenartu segajo v leto 1961, ko

je ekipa Lenarta igrala v takratni regijski ligi, vendar

se je kasneje za njo izgubila vsaka sled. Današnji

Nogo metni klub Lenart je bil ustanovljen leta 1996 pod

vodstvom Bogdana Šuputa, ki je mladinsko ekipo

Lenarta popeljal v ligo MNZ Maribor.

Klub ima 140 članov in trenutno nastopa v ligi MNZ

Maribor z vsemi selekcijami razen s kadeti. Trenerji

ekip: člansko ekipo vodi Janko Irgolič, mladino Robert

Ketiš, starejše dečke Zdravko Marko, mlajše dečke

Zoran Ahmetovič, starejše cicibane Tomislav Novak in

mlajše cicibane Miran Neuvirt. 

Največji športni uspehi: vstop v drugo člansko ligo

MNZ Maribor 1997/1998, kjer je nastopal do sezone

2004/2005; preboj v 1. MNZ Maribor. 

V prihodnje želi klub pod mladim vodstvom, ki mu pre d -

seduje Robert Ketiš, povečati število članov in na Poleni

zgraditi sodoben objekt z dvema novima igriščema. 

NK Limbuš Pekre

Klub je bil ustanovljen leta 1973 pod imenom NK Pekre

in se je leta 1996 preimenoval v NK Limbuš Pekre.

Pred sednik kluba je Tone Grašič, sekretar Bogomir

Špindler. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Bojan Petek,

mladino Emin Kušnik, starejše dečke Bogomir Špindler,

mlajše dečke Stojan Lukman, starejše cicibane Peter

Kovačič in mlajše cicibane Tone Grašič. 

Največji športni uspehi: 

• nastop članske ekipe v 2. slovenski ligi in 

• pokalna uvrstitev med 32 ekip v Sloveniji. 

ŠD Loka Rošnja

Športno društvo Loka-Rošnja je bilo ustanovljeno

leta 1974 in ob nogometu izvaja aktivnosti tudi na

drugih športnih področjih, kot so: namizni tenis,

košarka, odbojka na mivki in mali nogomet.

Predsednik kluba je Boštjan Pesek, sekretar Danilo

Babič. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Maks

Jamšek, veterane Slavko Ponudič. 

Največji športni uspeh: preboj članske ekipe v 1. MNZ

Maribor 1989, kjer je bila ekipa na koncu tekmovalnih

sezon skoraj vedno v prvem delu lestvice. Po končani

sezoni 2002/2003 je ekipa zaradi pomanjkanja

mlajših selekcij izstopila iz 1. MNZ Maribor in trenutno

tekmuje v 2. MNZ; po končanem jesenskem delu je

za se dla drugo mesto. 

L



NK Malečnik

Začetki igranja nogometa v Malečniku segajo v leto

1957, ko je mladina pričela z izgradnjo igrišča v Berlu.

Zemljo so pridobili po zaslugi prve predsednice

Ljudske mladine Slovenije Marije Kranjc. Združene

mladinke in mladinci so se z lesenimi samokolnicami

zavzeto lotili dela in tako je bila 4. julija 1960 na “dan

borca” svečana otvoritev igrišča. Ob tej priložnosti je

bila odigrana tudi pokalna tekma. V lepem vremenu

se je tedaj na tekmi med Malečnikom in Pernico

zbralo okrog 200 gledalcev. Končni rezultat je bil 9:1.

Od tega dne je NK Malečnik tudi uradno registriran.

V sezoni 1963/1964 je začel klub nastopati v slo venje -

goriški ligi, ki je tedaj štela 9 klubov. Razen NK Malečnik

so v ligi igrali še: Lenart, Šentilj, Voličina, Jarenina,

Jareninski vrh, Pernica, Pesnica in Jakobski dol. Prvi

trener kluba je bil Ivan Kreitner in predsednik Jože

Vehovar. Za moštvo so takrat nastopali pred vsem igral -

ci iz Melja, s katerimi je klub dosegal lepe re zul tate in

tesno prijateljstvo. Prostor za slačilnice je klubu prija z -

no odstopila v svoji gostilni gospa Lenčka Lorber. 

V letu 1972 je klub povečal dimenzije igrišča in s tem

omogočil tekmovanje v mariborski nogometni pod zvezi.

Prvo srečanje v sezoni 1972/1973 je bilo odigrano 3.

septembra 1972 na Ravnah na Koroškem. Leta 1980 je

klub zgradil osvetljeno in ograjeno asfaltno igrišče ter

1982 še večnamenski objekt, ki zajema stanovanje za

hišnika – gospodarja, večnamensko dvorano,

šahovsko sobo in sanitarije.

Od leta 1982 do 1995 je NK Malečnik tekmoval v Med -

občinski nogometni zvezi Maribor s člansko ekipo in

nekaj nižjimi selekcijami, v letu 1996 pa je začel z

vzgojo fantov v selekciji starejših dečkov. 

Od tekmovalne sezone 2006/2007 dalje deluje klub

pod okriljem MNZ Maribor, kjer je zastopan z vsemi

selekcijami, in sicer: U-8 in U-10 z ekipama A+B, U-12 z

ekipo A+B in U-14. Kadetska in mladinska selekcija

tekmujeta v 2. slovenski ligi – vzhod, medtem ko član -

ska ekipa trenutno tekmuje v 3. slovenski nogometni

ligi – vzhod.

Predstavitev klubov
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NK Maribor

NK Maribor je bil ustanovljen leta 1960. Vodstvo kluba:

predsednik Drago Cotar, direktor Bojan Ban in športni

direktor Zlatko Zahović.

Največji športni uspehi: 

• liga šampionov 1999, 

• državni prvaki 1997-2001 in 

• pokalni prvaki 1992, 1994, 1997, 1999.

Nogometna šola Maribor

Nogometna šola NK Maribor (v nadaljevanju NŠ NK

MB) je bila formirana leta 1990 in je ena najstarejših

v Sloveniji, saj letos praznuje 18. obletnico obstoja.

Da nes ima NŠ 10 selekcij, od U-8 do U-19, in sicer:

cicibani U-8, U-9, U-10; mlajši dečki U-11 in U-12;

starejši dečki U-13 in U-14; kadeti I. in II. U-16 in U-17 ter

mladinci U-18 oz. U-19. Vse selekcije so vključene v

tekmovalni proces, ki ga organizirata MNZ Maribor

(cicibani, mlajši dečki in starejši dečki U-13) ter NZS

(starejši dečki U-14, kadeti, mladinci). V tekmovalni

sezoni igralci odigrajo 900 do 1000 prvenstvenih,

pokalnih, turnirskih in prijateljskih tekem. V tekmo val -

nem obdobju tako odigrajo tedensko najmanj 10

tekem bodisi doma ali na igriščih nasprotnika. Med

letom se v Sloveniji in v tujini udeležijo približno 40 do

45 turnirjev. Predvsem so to kvalitetni turnirji v Avstriji,

Madžarski, Hrvaški, Nemčiji in Italiji, bili pa so tudi v

Španiji, na Finskem, Portugalskem in drugod. NŠ tudi

sama letno organizira vsaj dva kvalitetna mednaro d -

na turnirja v različnih kategorijah.

V vseh selekcijah je približno 220 registriranih

igralcev. Razen kadetov in mladine, kjer so dvojni

letniki, so selekcije formirane po letnikih in igralci

pravi loma ne prehajajo iz nižjih selekcij v višje. Vsako

selekcijo sestavlja 20 – 25 igralcev.

Pomemben cilj NŠ MK MB je celovito delo z mladimi,

ki obsega tudi prizadevanja za uspešno dokončanje

njihovega šolanja in pridobitev vsaj osnovnega pokli -

ca. Vsekakor želi NŠ vzgajati dobre učence, dijake in

tudi študente ter je bila v tem segmentu delovanja

doslej v glavnem zelo uspešna. 

Rezultati NŠ NK Maribor: 19 naslovov državnega prva -

ka v 4 kategorijah (mladinci, kadeti, starejši dečki U-14

in mlajši dečki U-12) in 2 naslova pokalnih prvakov pri

mladincih. Najuspešnejša je bila tekmovalna sezona

2003/2004, ko so vse štiri kategorije osvojile naslov

državnega prvaka, kar do danes ni uspelo še nikomur. 

V okviru delovanja NŠ sta tudi organizacija in strokov -

no vodenje Otroške nogometne šole NK Maribor. Tako

so v šolskem letu 2007/2008 na 12 osnovnih šolah v

Mariboru organizirani nogometni krožki, in sicer 1 do

2-krat tedensko za otroke v starosti 6 do 8 let. V projekt

je vključenih okoli 250 otrok, od katerih bodo najboljši

ob koncu šolskega leta vključeni v NŠ NK MB in os ta le

nogometne centre na območju Maribora. V tek mo valni

sezoni 2007/2008 ima NŠ še en projekt, in sicer

sodeluje z NK Pobrežje, kjer je prevzela strokov no,

organizacijsko in tudi finančno vodenje za selekcije

U-8, U-10, U-12 in U-14.
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ŠD Marjeta

Športno društvo Marjeta je bilo ustanovljeno leta 1972.

Predsednik kluba je Gordan Lenart, sekretar Sebastijan

Pečnik. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Aleksander

Bele, mladino Ivan Pavlin in starejše dečke Dejan Kosi. 

Največji športni uspehi: 

• mlajši dečki 1. mesto 2000/2001, 

• mladina 1. mesto 2000/2001, 

• nastop članske ekipe v 1. MNZ Maribor 1992 –

2000.

NK Miklavž

NK Miklavž je bil ustanovljen leta 1980. Predsednik

klu ba je Jože Šenveter, sekretar Matej Miložič. Trenerji

ekip: člansko ekipo vodi Dušan Grahovec, starejše

dečke Milan Klobučar, mlajše dečke Janez Lavrinc in

starejše cicibane Zdravko Dobrijevič. 

Največji športni uspehi: 

• 2. mesto ekipe U-8 v ligi A 2005/2006, 3. mesto v

ligi A-B 2006/2007, 

• 1. mesto ekipe U-12 v ligi B 2006/2007, 

• 3. mesto mladine 2005 /2006.

NK Mislinja

NK Mislinja je bil ustanovljen leta 2002 na pobudo

Simona Pečnika. Od letos deluje klub pod vodstvom

pred sednice Brigite Grajfoner in sekretarja Dejana

Grajfonerja, s sedežem na naslovu Gornji Dolič 129,

Mislinja.

Klub ima dve tekmovalni selekciji: U-8 in U-10, ki delu -

jeta pod vodstvom trenerjev – Simona Pečnika, Dejana

Grajfonerja in Sandija Moussourisa. Starejši cicibani

tekmujejo v ligaškem tekmovanju MNZ Maribor in sode -

lujejo na raznih turnirjih, medtem ko se mlajši cicibani

zaenkrat udeležujejo turnirjev po Sloveniji. Tre ni nge

izva ja klub na travnatem igrišču v Doliču, pozimi pa v

telovadnici OŠ Mislinja. 

NK Mislinja se zavzema za razvoj in aktivno športno

dejavnost mladih v najbolj priljubljenem športu ter za

doseganje dobrih tekmovalnih rezultatov. 

Največji športni uspehi: 

• 4. mesto ekipe U-10 v Koroški nogometni ligi 2004/

2005, 2. mesto na turnirju v Mislinji 2005, 2. mesto

na turnirju na Prevaljah in priznanje za najboljšega

vratarja turnirja 2007, 

• 3. mesto ekipe U-8 na turnirju v Mežici 2005, 2. mesto

na turnirju v Mislinji 2005, 1. mesto v Koroški nogo-

 metni ligi 2006, 1. mesto na turnirju v Velenju 2007,

1. mesto na turnirju na Prevaljah in priznanje za naj

igralca turnirja 2007.

Predstavitev klubov
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Slike:
1. ŠD Marjeta

2. NK Mislinja

3. NK Miklavž
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2. 3.
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NK Paloma

NK Paloma je bil ustanovljen leta 1957. Predsednik klu -

ba je Tomislav Kovač, sekretar Bojan Pehan. Trenerji

ekip: člansko ekipo vodi Robert Petrovič, mladino Adolf

Oman, starejše dečke Jože Divjak, mlajše dečke Sandi

Trunk in cicibane Iztok Saletinger. 

Prvi predsednik nogometne sekcije je bil Peter Kocbek.

V sezoni 1959/60 so nogometaši nastopali pod trener -

skim vodstvom Štiftarja, Gugolja in Matoša v

maribor ski nogometni podzvezi, do sezone l971/72, ko

je ekipa za eno sezono razpadla. 

Leta l972 je Maks Kocbek znova zbral nogometaše in

strokovno vodenje članske ekipe zaupal trenerju Borisu

Gabrianu. V teh letih se je društvo preimenovalo v

Športno društvo Paloma Sever. Za predsednika nogo -

metnega kluba pa so imenovali Maksa Kocbeka.

Nogo metni klub Paloma Sever se je združil z nogo metno

selekcijo iz Šentilja, Gabrian pa je trenerske posle

predal Štefanu  Trokšarju starejšemu, ki je kasneje

prevzel tudi vodenje kluba in ga vodil v Mariborski

podzvezni ligi. 

Predstavitev klubov

Z reorganizacijo nogometa in telesne kulture smo se v

letu 1977 odločili za delo s pionirskimi selekcijami. Pri

tem ima veliko zaslug takratni predsednik športnega

društva Gačnik Ernest in Štefan Trokšar, ki sta prevzela

vso odgovornost za konstituiranje pionirskih selekcij

ne samo v našem kraju ampak na območju celotne

severne obmejne regije. Pridobila sta mlade sodelav -

ce, ki so se izšolali za trenerje in skupaj z njimi orala

ledino nogometa v kraju in okolici.

Največji športni uspehi: 

• mladina 1. mesto MNZ Maribor 2006/2007, 

• uvrstitev članov v 3. SNL – vzhod 1995, četrtfinale

slovenskega pokala 1999.
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NK Peca

NK Peca je bil ustanovljen leta 1962. Predsednik kluba

je Romana Lesjak, sekretar Matej Kreuzer. Trenerji

ekip: člansko ekipo vodi Roman Plesec, mladino Franc

Vrabič, starejše dečke Roman Plesec, mlajše dečke

Jože Knez, starejše cicibane Tomaž Šteharnik in

mlajše cicibane Samo Vidovič. 

Največji športni uspehi: 

• uvrstitev članske ekipe v 2. slovensko consko ligo –

vzhod 1967/1968 in 1970/1971, uvrstitev v Štajersko

nogometno ligo v 2005, kjer igra še danes,

• nastop mladinske ekipe v slovenski 2. ligi – vzhod

1987/1988. 

Slike:
1. NK Peca

2. NK Tehnotim Pesnica

NK Tehnotim Pesnica

Športno društvo Partizan Pesnica je bilo ustanovljeno

v letu 1946. V zgodovini je društvo imelo več selekcij,

vendar trenutno deluje le NK Tehnotim Pesnica. Pred -

sednik kluba je Samo Dvoršak, sekretar Niko Lešnik.

Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Robert Frajzman,

mladince Aljaž Babič, kadete Bojan Zrnko, mlajše

dečke Aleš Gašperšič, starejše cicibane Iztok Strelec

in mlajše cicibane Robert Frajzman.

Največji športni uspehi: 

• uvrstitev v III. ligo – vzhod 1988/1989, tekma članov z

Olimpijo v Pesnici pod vodstvom Prašnikarja

2001/2002, uvrstitev v 3. SNL 2003/2004, 3. kolo

pokala Hervis 2005/2006, 

• selekcija U-14 prvak MNZ Maribor 2003/2004. 

1.

2.
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Predstavitev klubov

Slike:
1. NK Pobrežje

2. NK Pohorje

3. NŠ Prevalje

1.

2. 3.
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NK Pobrežje

Klub je bil ustanovljen leta 1972. Predsednik in sekretar

kluba je Jože Vrhnjak. Trenerji ekip: člansko ekipo

vodi Ivo Šimac, mladino Boštjan Kobler, kadete Bojan

Majcen, starejše dečke Samo Schlauer, mlajše dečke

Grega Majcen, starejše cicibane Gregor Beranič in

mlajše cicibane Ivo Šomac. 

Največji športni uspehi: 

• kvalifikacije članske ekipe za 2. slovensko nogo-

 metno ligo 1986, 1/16 pokala NZS z NK Primorje

1998/1999,

• ustanovitev ženske nogometne ekipe 2002/2003.

NK Pohorje

Klub je bil ustanovljen leta 1956. Predsednik kluba je

Ladislav Pepelnik, sekretar Marjan Viher. Trenerji ekip:

člansko ekipo vodi Silvo Berko, mladino Franc Cerle,

kadete Gregor Spudič, starejše dečke Iztok Hrženjak,

mlajše cicibane Sandi Cigler, starejše cicibane Janez

Strnad in mlajše cicibane Beno Prednik. 

Začetki organiziranega tekmovanja NK Pohorje: člani

leta 1956, pionirji 1958 in mladina 1960. Stadion je bil

zgrajen leta 1952 in obnovljen 1999. 

Največji športni uspehi: 

• člani 3. mesto v SNL 1974/1975, prehod v 1. SNL

1999/2000,

• pionirji finalisti za pokal Slovenije 1975,

• napredovanje mladine in kadetov v 2. SML po

 sezoni 1996/1997. 

NK Pohorje Ruše je klub z dolgoletno tradicijo in zdru -

žuje širok krog ljudi, od najmlajših začetnikov do

vete ranov. Klub deluje v Rušah ter pokriva ožjo in

široko okolico, saj zajema tudi privržence iz Podvelke,

Selnice, Lovrenca na Pohorju, Ožbalta, Brestrnice,

Kamnice, Limbuša, Maribora in od drugod. 

Največji uspeh članske ekipe je bila pred leti uvrstitev

v 1. SNL (liga Si. Mobil). Po prvem mestu v tretji ligi je

ekipi že prvo sezono sodelovanja v drugi ligi uspela

uvrstitev v 1. SNL, kjer je nastopala eno sezono. Danes

tekmuje članska ekipa v 3. SNL – vzhod, kjer je bila

pred kratkim tudi v igri za prvaka. V sezoni 2002/2003

se je ekipa kot prvak 3. SNL – vzhod odrekla tekmo -

vanju v 2. SNL. Odločitev ni bila lahka, saj je imela

odličen igralski kader, a se je tekmovanju v drugi ligi

odpovedala zaradi prevelikih stroškov. 

V klubu deluje še ekipo veteranov, ki igrajo nogomet

dvakrat tedensko skozi vse leto in tekmujejo v vete -

ranski ligi. Poleg nje deluje v okviru NK Pohorje tudi

ekipa starejših igralcev, ki so v mladosti igrali za klub

in skozi zgodovino doživljali tako padce kot največje

uspehe. Ta ekipa igra le na dogovorjenih tekmah. V

prihodnje želi klub za uspešno delovanje med drugim

pridobiti nekaj kadra in profesionalnega trenerja. 

NŠ Prevalje

SK Prevalje je bil ustanovljen leta 1933. V letu 1954 se je

preimenoval v NK Korotan in leta 2002 v NŠ Prevalje.

Predsednik kluba je Jože Močivnik, sekretar Matjaž

Močivnik. Trenerji ekip: člansko ekipo (NK Korotan-

Vzajemna) vodi Ladislav Kuzma, kadete (NŠ Prevalje-

Mežica) Štefan Denša, starejše dečke (NŠ Prevalje -

Mežica) Gorazd Muršič, mlajše dečke (NK Akumulator-

Prevalje) Samo Plimen, starejše cicibane (NŠ Prevalje)

Kristijan Švab, mlajše cicibane (NŠ Prevalje) Davorin

Švab.

Največji športni uspehi:

• 8 let v 1. slovenski ligi – 1994 do 2002. 
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NK Rače

NK Partizan Rače je bil ustanovljen leta 1946. V Nogo -

metni klub Rače se je preimenoval v letu 2005. 

Predsednik kluba je Anton Šalamun, sekretar Gregor

Flajšman. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Marjan

Pečnik, mladino Darko Trantura, mlajše dečke Ivan

Petrovič in mlajše cicibane Anton Šalamun. 

Največji športni uspehi:

• uvrstitev članov v 2. consko ligo 1968, uvrstitev v 

2. ligo 1990,

• uvrstitev mladine v 2. ligo – vzhod 1991.

ŠD Radlje ob Dravi

TVD Partizan Radlje je bil ustanovljen leta 1945. Kasneje

se je leta 1976 preimenoval v ŠD Radlje in 1998 v ŠD

Radlje ob Dravi. 

Predsednik kluba je Branko Čagran, sekretar Bojan

Kus. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Marko Pšeničnik,

mladince Tomislav Kočunik, starejše dečke Silvo

Kumer, mlajše dečke Ivan Repatec, starejše cicibane

Tomaž Končnik in mlajše cicibane Bojan Kus.

Največji športni uspehi:

• uvrstitev članskega moštva v 3. SNL – vzhod, 

• uvrstitev mladincev in kadetov v 2. SML/SKL – vzhod,

• uvrstitev starejših dečkov v U-14 – vzhod.

Predstavitev klubov
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NK Radvanje

Radvanjski nogomet se je začel razvijati leta 1972, ko

se je ekipi Spodnjega Radvanja pridružila ekipa Zgor -

njega Radvanja. To je bilo obdobje, ko se je peščica

mladih nogometašev podila za žogo na igrišču pri

takratnem gostišču Zlata lisica. 

Ustanovitev kluba sega v leto 1973, tedaj je članska

ekipa NK Radvanja začela tekmovati v Obdravski ligi.

Že v prvi sezoni je dosegla 2. mesto, v pokalnem

tekmovanju pa celo zmagala. 

Kasneje je klub postal del Športnega društva Radvanje,

ki je bilo ustanovljeno leta 1975, danes pa uradno

nastopa pod imenom ŠD Radvanje.



NK Rogoza

Začetki nogometa v Rogozi segajo v leto 1958, ko so ro -

goški fantje brcali nogometno žogo za ekipo iz sosednjih

Hoč. Šele v letu 1963 so se odločili za samostojno pot in

ustanovili klub v domači vasi ter nada lje vali z nastopi

pod okriljem ZMS. Športno društvo, katerega sestavni

del je postala tudi nogometna sekcija, so usta novili

ljubitelji športa v Rogozi leta 1974. Skupaj z vaščani so

nogometaši s prostovoljnim delom v letih 1981 do 1985

pomagali zgraditi športni dom z vsemi spremljevalnimi

prostori. Dokončno podobo je športni park dobil s pre -

novljenim igriščem. 

Predsednik kluba je Jože Kamničar, sekretar Bojan

Geiser. Klub trenutno nima članske ekipe, temveč le

zelo perspektivno mladinsko ekipo, ki jo vodi Franc

Kekec. Številčne so tudi mlajše selekcije, za katere

skrbita trenerja Matjaž Dugina in Aleksander Magdič.

Aktivna je tudi ekipa veteranov.

Največji športni uspehi: uvrstitev članske ekipe v 1. ligo

MNZ Maribor 1995/1996, osvojitev pokala MNZ Maribor

in s 7 točk prednosti uvrstitev v 3. SNL – vzhod 1997/

1998, skozi katero so se rogoški nogometaši dobesedno

sprehodili in se z 11 točk prednosti uvrstili v 2. SNL, kjer

so igrali eno leto. 

Po teh uspehih se je začela postopna agonija propa -

da nja članske ekipe, saj se je iz leta v leto uvrščala v

nižje lige, dokler se vodstvo kluba po izpadu iz 1. med -

občinske lige ni odločilo, da člansko ekipo ukine in

se posveti le delu z mlajšimi selekcijami.

Predstavitev klubov
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NK Slovenj Gradec –
Koroška gradnje

Klub je bil ustanovljen leta 1935 pod imenom SK Mislinja.

V letu 1952 se je preimenoval v NK Triglav, 1954 v NK

Svoboda, 1978 v NK Partizan Slovenj Gradec, 1995 v

NK Slovenj Gradec in leta 2003 v Nogometno društvo

Slovenj Gradec.

Predsednik kluba je Maja Gabrovec, tajnica Darja

Crnjac. Trenerji ekip: člansko ekipo vodi Mirsad Hoda,

mladince Mičo Mičović, starejše dečke Stanko

Božiče vič, mlajše dečke Maja Jevtič, starejše in

mlajše cicibane Boštjan Repas. 

ŽNK Slovenj Gradec

Ženski nogometni klub Slovenj Gradec je začel delo -

vati novembra 2003. Leto dni je bil pod okriljem

Nogo metnega društva Slovenj Gradec, od oktobra

2004 pa uspešno deluje kot samostojni Ženski nogo -

metni klub Slovenj Gradec.

V klubu so trenutno organzirane tri starostne kategorije

deklet: U-13, U-17 in članice. Vse kategorije nastopajo

v posameznih ligaških tekmovanjih in tudi v zimski ligi

malega nogometa. V vrstah kluba je nekaj reprezen -

tantk, ki v svojih starostnih kategorijah nastopajo za

reprezentanco Slovenije.

Največji športni uspehi:

• 3. mesto članske ekipe v 1. SŽNL 2006/2007, 

pokalne podprvakinje 2006/2007, 

• 1. mesto kadetinj U-17 v zimski ligi malega nogo-

meta 2005/2006, 

• 3. mesto deklic U-12 na državnem prvenstvu v 

sezoni 2005/2006.

Trenerji posameznih ekip: člansko ekipo vodi Mirko

Zupančič, ekipo U-13 Marijana Jevtič in ekipo U-17

Petra Mikeln.
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NK Slivnica

Nogometni začetki v Slivnici so povezani z letnico 1961,

ko je Ferdo Vaupotič kot tedanji predsednik TVD

Partizan Slivnica predlagal, da se za potrebe nogo -

me ta uredi uničeno in zapuščeno zemljišče nekdanjega

parka pred slivniškim gradom. Že naslednje leto se je

klub prijavil z vsemi kategorijami v tekmovalni sistem

Nogometne podveze Maribor . V klubu so sodelovali

igralci iz Slivnice, okoliških krajev in tudi iz Maribora.

Strokovno delo je slonelo na Ferdu Vaupotiču, Janku

Žaliku, Francu Arnušu in drugih zavzetih članih. Tedanji

trenerji so bili: Nežmah, Pšajd in Vaupotič. V tistem

obdobju so tudi pionirji in mladinci dosegali dobre

rezultate in se enakovredno kosali z vsemi maribor -

skimi in okoliškimi klubi.

Z ustanovitvijo nogometne šole v okviru NK Slivnica je

v kraju zagotovljen nadaljnji uspešen razvoj nogometa,

saj dosega šola danes vidne uspehe in sodeluje v

tekmovalnem sistemu Medobčinske nogometne zveze

Maribor. 

Deseto leto zapored klub organizira Lukov memorial v

spomin na mladega nadebudnega člana Luka Rajt ma -

jerja, ki je tragično preminil v prometni nesreči. Ob tem

je bil leta 2007 organiziran že tradicionalni peti pripra -

vljalni turnih članskih ekip, preimenovan v Memorialni

nogometni turnir Romana Petroviča (2004).

Klub beleži dokaj lepe rezultate, saj mu je v sezoni

2003/2004 uspel velik podvig – postal je namreč

članski prvak II. medobčinske nogometne lige MNZ

Maribor. Tako se je končno ponovno uvrstil v I. med -

občinsko nogometno ligo MNZ Maribor, kjer članska

ekipa danes kroji vrh lestvice. Ponos kluba so tudi

selekcije, saj so ves ta čas pri vrhu Fair play lestvic, ki

jih vodi MNZ Maribor.

Uprava društva NK Slivnica od leta 2006: predsednik

Slavko Černoga, podpredsednik Andrej Pišek in tajnik

Slavko Pišek. Za predsednika nadzornega odbora je

bil imenovan Drago Mlakar in za člana Darko Vrhovšek.

Izvršni odbor je imenoval tudi disciplinsko komisijo:

Peter Kovaček, Bruno Kremavc in Vjekoslav Buhin.

Predstavitev klubov



NK Starše

Ustanovitev DTV Partizan Starše je bila 24. aprila

1974. Članska ekipa je tedaj igrala v B ligi, medtem

ko je bila mladinska ekipa vključena v Mladinsko

ligo NL Maribor. 

V letih 1981 do 1982 je klub pričel z obnavljanjem nogo -

metnega igrišča in v sodelovanju s KS Starše ter

mla dinsko organizacijo z izgradnjo objekta, v katerem

so slačilnice, klubska soba in ostali potrebni prostori. 

Članska ekipa je bila v samem vrhu B lige NL Maribor

vse do leta 1986, ko se je uspela uvrstiti v A ligo NL

Maribor oziroma v kvalitetno Štajersko-Koroško ligo. V

teh letih so se pokazali tudi rezultati dela z mladimi, ki

so se uvrstili v 2. mladinsko ligo. 

Za nogomet v Staršah so bila zlata devetdeseta leta.

Klub se je preimenoval v ŠD Starše in na podlagi pri -

zadevnega dela dosegel kar nekaj vidnih uspehov.

Med drugim se je leta 1994 uspel po dodatnih kvali -

fikacijah s člansko ekipo uvrstiti v 3. SNL – vzhod, a se

je zaradi prestrukturiranja lige v naslednjem letu zna -

šel na žalost med šestimi klubi, ki so izpadli. Medtem

so mladinci nizali zelo lepe uspehe in se v sezoni

1997/1998 uvrstili na 2. mesto ter se neposredno borili

za vstop v 1. SML. Leta 1998 je članom ponovno uspel

zmagovalni pohod in uvrstitev v 3. SNL – sever, kjer so

ob koncu sezone zasedli 5. mesto. Uspešno so se v

svojih rangih dokazovale tudi mlajše selekcije. 

Klub pa se je moral soočiti tudi z neuspehom, saj je v

sezoni 1999/2000 izpadel iz 3. lige in tako po treh

dokaj uspešnih letih zapustil tudi 2. ligo SML.

Zadnja leta članska ekipa ŠD Starše uspešno tekmuje

v 1. MNZ Maribor (razen 2003/2004), v igri z okroglim

usnjem pa se dokazujejo tudi druge selekcije (mla dina,

U-12, U-10). 

Predsednik kluba je Andrej Gojčič, športni direktor

 Robert Selinšek, sekretar/direktor Ivan Kmetec. Tre -

nerji ekip: člansko ekipo vodi Anton Sel, mladince Igor

Levstik, mlajše dečke Sašo Nova in starejše cicibane

Danilo Babič. Šolo nogometa Starše vodi Sašo Novak.
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NK Šentilj

Zgodovina šentiljskega nogometa sega v leto 1952, ko

je bila pod okriljem takratnega Sokola ustanovljena

nogometna sekcija, kasneje registrirana v okviru DTV

Partizan Šentilj. 

Po letu 1959 se je izoblikovala zamisel o izboljšanju

pogojev za igro in tako je bila v okviru DTV Partizan

ob prosvetnem domu v Šentilju organizirana gradnja

nogometnega igrišča, na katerem so pionirji pričeli z

organizirano vadbo v letu 1961. 

Prvi nogometni trener in organizator vadbe pionirjev NK

Šentilj je bil Vinko Trantura, ki je ob še nekaterih nogo -

metnih zanesenjakih (Pec, Vajngerl, Cimperc, Žunkovič)

in predsedniku DTV Partizan gospodu Mezgecu med

najzaslužnejšimi za razvoj nogometa v Šentilju. 

V letih med 1980 in 2000 je klub igral v prvi in drugi

Medobčinski ligi MNZ Maribor. Z resnim in vztrajnim

delom je člansko moštvo na podlagi dobrih rezultatov

le v treh sezonah napredovalo iz 2. lige MNZ Maribor

v Štajersko nogometno ligo, kjer uspešno nastopa že

četrto tekmovalno sezono. 

Prvenstvene in pokalne tekme so v Šentilju danes

organizirane na novem igrišču, ki je bilo v skladu s

smernicami in normativi NZS generalno obnovljeno in

razširjeno. Izgradnja tribune v letu 2004 je plod uspe -

šnega dela uprave NK Šentilj, sponzorjev, prijateljev

špo rta in Občine Šentilj, ki je tudi lastnik objekta.

V letu 2004 je klub zaradi pomanjkanja igralcev –

otrok sklenil strateško navezo z Nogometno šolo

Jarenina, ki velja za eno izmed najboljših nogometnih

šol v Sloveniji. Sodelovanje je organizirano na vseh

ravneh in tako ima združen klub skupaj s članskim

moštvom 170 igralcev. 

Predstavitev klubov



NK Tezno (Kovinar)

NK Tezno je bil ustanovljen 18. avgusta 2006. Sedanji

predsednik je Ervin Vidovič. Trenerji ekip: starejše dečke

vodi Renato Lukič, mlajše dečke Robert Bobič, starejše

cicibane Boris Toplak, mlajše cicibane 1 Ervin Vidovič

ml., mlajše cicibane 2 Blaž Zimet, predselekcijo Benjamin

Pratnemer in vratarje Tomislav Miljkovič.

Čeprav je še pred letom kazalo, da nogometna pano -

ga po kolapsu NK Kovinar ne bo preživela 60-letne

tradicije, pa danes v polnem sijaju deluje nov klub –

NK Tezno Maribor, ki ga je ustanovila peščica zane -

se njakov in prizadevnih ljubiteljev nogometa brez

vsakršne finančne ali druge pomoči. 

V prvem delu tekmovalne sezone 2007/2008 so re -

zultati kluba nad pričakovanimi, saj so se vse ekipe

uvrstile pod sam vrh. Enake in še boljše rezultate in

uvrsti tve pričakuje klub tudi v spomladanskem delu

sezone.

V okviru Medobčinske nogometne zveze Maribor

sedaj tekmuje že šest ekip. Trenutno ima NK Tezno

preko 100 registriranih igralcev, organizirano nogo -

metno šolo cicibanov v starosti 5 do 6 let in krožke

na dveh osnovnih šolah, kjer mentorji kluba skrbijo

za mladi naraščaj. 
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NK Kovinar Maribor 1947-2007

tudi ob osamosvojitvi Slovenije, ko je bil vedno

pripravljen pomagati in dal na oltar pomoči vse kar je

imel. Žal pa NK Kovinar ni bil deležen pomoči l. 2007,

ko je moral prenehati delovati ne po svoji krivdi. Čeprav

je klub preživel razpad tezenskega gospodarstva je

moral neslavno končati z delovanjem.

Vso obdobje 60 letnega delovanja je klub kosila velika

množičnost in kvalitetno delo z mladimi. Vsled tega je

članska ekipa 18 let nastopala v republiški ligi, več let

pa v drugi oz. conskih ligah. Članska ekipa se je dokaj

enakopravno kosala z ekipami kot so Odred (Olimpija),

Kladivarjem (Celje), Rudarjem (Velenje in Trbovlje),

Triglav (Kranj), Koprom, Slovanom N. Gorico, Branikom,

Železničarjem, itd.. Med večje uspehe ekipe lahko

štejemo leto 1967, ko je zmanjkala 1 točka, da bi se NK

Kovinar uvrstil v takratno 2. zvezno ligo Jugoslavije.

Mladinska ekipa Kovinarja, ki je bila skupaj s kadeti v

vrhu republiškega tekmovanja pa je dosegla največji

tekmovalni uspeh leta 1989, ko se je uvrstila v finale

pokalnih prvakov republik Jugoslavije. Veliko mladin -

cev takratne generacije pa je nastopalo za republiško

reprezentanco Slovenije in je kasneje prestopilo v

član sko vrsto slavnejših klubov po Sloveniji, največ pa

v NK Maribor. 

Pri vodenju kluba pa so predsedovali Breznik, Antolič,

Valenčič, Pletovšek, Vugrinčič, idr., najdaljše obdobje

s presledki pa več kot 30 let Ervin Vidovič

Predstavitev klubov

Igranje nogometa v kraju Tezno je zaslediti že mnogo

pred 2. svetovno vojno. Organizirana vadba in tekmo -

vanje pa se prične, ko so delavci TAM-a in Metalne iz

Fizkulturnega društva Tezno ustanovili leta 25. maja

1947 nogometno društvo Kovinar. Kraj Tezno s svojo

industrijo in potrebami po delovni sili privabi na to

področje številne delavce, pa tudi družine iz drugih

krajih Slovenije in Jugoslavije. Mnogi od teh so do -

dobra poznali nogometno igro in nogomet. Kmalu je

bil s pomočjo tovarn in prostovoljnim delom zgrajen

stadion ob Ptujski cesti, ki pa ni služil samo nogometu

ampak tudi drugim športnim panogam (rokomet,

odbojka, košarka, atletika,...) na ustanovnem občnem

zboru nogometnega kluba postane kot prvi pred -

sednik g. Maks Breznik iz Metalne. Klub je imel do l.

1950 hiter razvoj in številne tekmovalne uspehe, pred -

vsem pa veliko množičnost. Ob “Karlovaški aferi” z

“zastrupitvijo” je l. 1960 moral prenehati delovati v

Ljudskem vrtu NK Branik in ker se ni našlo povezave z

ŽŠD-Maribor (NK Železničar) zaradi prevelikega “klu -

baštva” se je v Ljudski vrt preselil NK Kovinar, na

Teznu pa se je ustanovil NK Pionir. Ker se je kmalu v

LV ustanovil še NK Polet, bi naj NK Pionir in NK Polet

bila kadrovsko zaledje za igralce NK Kovinar. Po letu

dni se je položaj zopet menjal in NK Kovinar se je vrnil

na Tezno, razpustil pa se je NK Pionir, sklenjen pa je

bil sporazum, da se ustanovi reprezentančni klub NK

Maribor, pri čemer je imel NK Kovinar zelo pomembno

vlogo, kakor tudi v kasnejših letih ob aferi “žoga” in
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ŠD Zlatoličje

Klub je bil ustanovljen v letu 1951, čeprav segajo

zametki nogometa v Zlatoličju že v leto 1946 in so

povezani s Francem Golobom, začetnikom te igre.

Prvo žogo so zanesenjaki zvili kar iz cunj in šele

kasneje uspeli pridobiti na pol uničeno žogo ekipe

Polet. Skrbno so jo čuvali in pogosto šivali, da je

lahko čim dlje služila svojemu namenu. Duša za žogo

je tedaj stala 400 dinarjev. Prva uradna zmagovalna

tekma je bila organizirana junija 1951 na prepoljski

gmajni. Zlatoličani so se pomerili s Prepoljci, ki so

igrali kar brez majic in so kljub dvema igralcema več

doživeli poraz. Rezultat: Prepolje – Zlatoličje 0:14.

Predsednik kluba je Robert Plazar, sekretar Aleksander

Furek. Trenerji ekip: Aleksander Furek, Bojan Fijačko,

Marko Matič, Davorin Dobnik in Mitja Lenart. 

Ekipa Zlatoličja je začela leta 1956 nastopati v nogo -

metni ligi, ki jo je organiziral NK Aluminij iz Kidričevega.

Ta je ekipi posodil tudi drese in čevlje. 

Na skupščini 11. decembra 1982 je bilo ustanovljeno

Društvo za telesno vzgojo Partizan Zlatoličje, v katerem

so delovale štiri selekcije: nogomet, rokomet, kolesar -

stvo in planinstvo. Leta 1992 se je članska ekipa NK

Zlatoličje uvrstila v polfinale Pokala MNZ Maribor, kjer

se je v nepozabni tekmi srečala z ekipo NK Maribor in

bila po dobri športni predstavi na žalost poražena z

rezultatom 0:6. 

V letu 1993 se je članska ekipa prebila v finale Pokala

MNZ Maribor in bila poražena z ekipo NK Rače. V

tekmovalni sezoni 1994/1995 se je nogometna članska

ekipa NK Zlatoličje uvrstila v 1. MNL Maribor in v njej

nastopala vse do leta 1999, ko je izpadla in prešla v 2.

MNZ Maribor, kjer nastopa še danes. 

Leta 1997 je bila v Zlatoličju slavnostna predaja novega

nogometnega igrišča, leta 2000 pa tudi prizidka –

klubskega bifeja. V letu 2008 pripravlja društvo novo

pomožno igrišče. Športni park Gmajna tako počasi

dobiva vse lepšo podobo. 

Od leta 1995 je v društvu organizirano aktivno in kako -

vostno delo z mladimi, kar se odraža z doseženimi

dobrimi rezultati na turnirjih in prvenstvih. 

ŠD Zlatoličje dostojno zastopa tudi veteranska ekipa, ki

v različnih zasedbah nastopa od leta 1985. ŠD Zlatoličje

letno prireja Memorialni turnir bratov Adam in Memorial

Alojza Šterbala ter tako obudi spomin na preminule

člane. Med drugim vsako leto organizira tudi tradicio -

nalni pohod na Vurbrek in nogometni turnir mladih, kjer

merijo svoje moči in znanje bodoči šampioni. 

Z



NK Železničar

Klub je bil ustanovljen 4. julija 1927. Predsednik kluba

je Svetislav Marinac, sekretar Mitja Kobale. 

Trenerji ekip: člane vodi Milko Đurovski, mladince

Vojko Levar, kadete Vinko Breznik, starejše dečke Božo

Ornik, mlajše dečke Primož Brumen, starejše cicibane

Kristijan Pušnik, mlajše cicibane Bojan Belec,

mladinsko šolo pa Alfonz Horvatič. 

Največji športni uspehi: 

• naslov slovenskega prvaka 1936/1937, 

• osvojitev slovenskega prvenstva 1939/1940, 

• pokalni zmagovalec NZS 1960, 

• prvak NZS in uvrstitev v 2. zvezno ligo 1969, 

• slovenski prvak 1973, 

• tretjič zapored mladinski pokalni zmagovalci 1983, 

• člani 1. SNL 1992/1993. 

ŽNK Maribor

Klub je bil ustanovljen leta 2005. Predsednik kluba je

Mihael Čonč, podpredsednik Danijel Rola, sekretar

Radivoj Hojnik. Trenerji ekip: člansko in kadetsko

ekipo vodi Franc Cipol. 

Največji športni uspehi:

• 2. mesto članov v zimski futsal ligi 2006/2007, 

• 4. mesto dekleta U-17 2006/2007, 

• 2. mesto 2007 /2008.

Predstavitev klubov
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“Borimo se za čim boljši rezultat. Želimo se

uvrstiti čim višje. Delamo prave in napačne

poteze. Napadamo in se branimo. Tvegamo

in zavlačujemo. Včasih se nam zgodi

krivica. Preklinjamo sodnike. Včasih

imamo srečo.”
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Univerzitetno mesto Maribor je vedno veljalo za

šport nega navdušenca, nogomet pa ima v štajerski

prestol nici prav posebno mesto. Ob spremljanju

tekem me vedno znova prevzame navijaški duh …

Franc Kangler
ŽUpAN MOM

Ob tem visokem jubileju izražam zahvalo in spošto -

vanje do vseh, ki so bili v preteklem obdobju tako

ali drugače povezani z delo vanjem oziroma del

Med občin ske nogometne zveze Maribor, ki je in

bo nedvomno tudi v prihodnje pomemben del

našega nogometa.

Rudi Zavrl
pREDSEDNIK NOGOMETNE ZVEZE SlOVENIJE

Od začetka do konca. le redki igrajo osem deset

let. Nas usoda prej zamenja ali izključi. In to brez

podaljškov.

A že so zadaj novi, ki tekajo, brcajo, napadajo in se

branijo, želijo višje, hočejo doseči rezultat …

Tone Partljič

80 let je častitljiva starost, v kateri se lahko

dogajajo vzponi in padci. Tako je tudi pri nas.

Upam, da je sedanje stanje v nogo metu naj nižje in

da se bo nivo pričel počasi dvigovati. Razu meti

bomo morali našo funkcijo, pozabiti na imperativ

rezultata in ponovno delovati vzgojno, tako bodo

otroci ponovno vzljubili ta prelep šport. 

Rudi Turk
pREDSEDNIK MNZ MARIBOR

NA OBMOČJU 

MEDOBČINSKE 

NOGOMETNE ZVEZE

MARIBOR




