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1. MNZM 

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

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

članom (klubom, ZNTM in MDNS): 

 

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

 takojšen in celovit servis oz. suport s hitrim odzivnim časom. 

Prav tako je potrebno organizacijo MNZM približati in jo še tesneje povezati z vsemi člani MNZM. 

V obdobju 2017-2021 smo to že delali, po mojem mnenju zelo uspešno, sedaj je to delo potrebno 

nadaljevati in po potrebi še dodatno nadgraditi. 

2. Organi in komisije 

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

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

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

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

sodelujočih, da delujejo v korist nogometa in vseh članov MNZM, in ne za lastni interes.  

Strokovna komisija 

Strokovna komisija mora biti »srce« delovanja MNZM, saj je le ta v prvi vrsti zadolžena za iskanje 

in predlaganje najprimernejših rešitev ter programov, ki bodo omogočali napredek in razvoj vseh 

deležnikov (klubov, trenerjev, igralcev). 

Komisija za marketing in trženje 

MNZM razpolaga s precej produkti (Zimska liga, tekmovanja, reprezentance MNZM, aktivnosti za 

OPP, itd.), ki so lahko zanimivi za raznorazne poslovne subjekte (zavarovalnice, banke, športne 

opremljevalce, itd.).  

 Komisija za medije 

Cilj komisije bo, da vsem zanimivim projektom zagotovi tudi ustrezno medijsko pokritost s strani 

lokalnih medijev (časopisi, revije, radio, televizija, …) ter da se iz kakšnega večjega dogodka, kot 

je npr. Zimska liga pripravi tudi kakšno kratko reportažo. Vse skupaj z namenom, da bi se tudi 

komisiji za marketing in trženje omogočilo še dodatno in lažje trženje produktov, saj je medijska 

odmevnost oz. pokritost za morebitne sponzorje še toliko bolj privlačna in interesantna. Obvezno 

nadaljevanje zelo dobrega produkta (SportVideo), ki je marsikomu zelo približal članski nogomet 

Medobčinske nogometne zveze. 

3. Nogomet za vse (grassroots) 

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

pokazale za dobre. Hkrati pa je še bolj potrebno slediti smernicam Nogometa za vse, saj so trije 
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poglavitni cilji tega programa prav tisti, katerim mora MNZM z vsemi svojimi aktivnostmi zmerom 

stremeti, in sicer:  

 množičnost in organiziranost, 

 prepoznavnost in odmevnost, 

 strokovnost in kvaliteta. 

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

OŠ, pri izvajanju značke nogometaša, ki je lahko dobro motivacijsko sredstvo za otroke in izvedbi 

odmevnejšega dneva nogometa, ki bi se organiziral za osnovnošolske otroke (predvsem 1. in 2. 

triada).  

Z vsemi aktivnostmi znotraj programa Nogomet za vse je potrebno še naprej stremeti k temu, da 

bomo s tega naslova še naprej prejemali kar se da največ finančnih sredstev.  

4. Mladinski nogomet 

Ker se že več let jasno kažejo smernice, da je konkurenčnost naših ekip vse manjša (to se najbolje 

vidi v številu ekip, ki tekmujejo na višjih rangih tekmovanja), da število igralcev upada in 

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

strokovno ter analitično lotiti reševanja te problematike. 

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

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

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

zagotavljanje množičnosti in popularizacije nogometne igre v MNZM bo v največji meri zadolžen 

program Nogomet za vse (Grassroots) in projekti kot so ONŠ krožki, dnevi nogometa, značka 

nogometaša itd. Seveda pa je ob množičnosti potrebno zagotoviti tudi načrtno, kakovostno in 

strokovno vadbo. To velja še posebej za otroke, ki kažejo poseben potencial. Za slednje pa bo v 

prvi vrsti potrebno ustvariti ustrezno »nogometno« okolje, in sicer tako z vidika tekmovanj 

MNZM, kot tudi prisotnosti naših ekip v višjih rangih tekmovanja (U15, kadeti in mladinci).  

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

v ta namen izdelali dokument »Strategija in vizija razvoja nogometa na območju MNZM«. Malo še 

ga moramo dodelati, naj pa bi bil zavezujoč za vse deležnike, ki bi k projektu pristopili, vsem 

ostalim pa bi lahko služil kot nekakšen vodnik, okvir oz. pomoč pri načrtovanju njihovega dela. 

4.1 Strategija in vizija razvoja nogometa na območju MNZM 

Ena glavnih nalog bo izvajanje strategije. Slednje bo služilo kot vodilo za razvoj, delovanje, 

sistematičnost in ciljno naravnanost, nekakšno rdečo nit tako klubom pri sami organizaciji 

nogometnih šol, kot tudi trenerjem pri njihovem delu na terenu. Da pa bi s samim dokumentom 

prišli do ustrezne vsebine in prepotrebne celovitosti bomo k sodelovanju povabili tudi druge 

subjekte, kot je npr. ZNTM, klubi, občine, MDNS itd.  

4.1.1 Organizacija nogometnih okolišev in centrov MNZM  

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

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

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

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

česar si ne morejo privoščiti izpeljave večjega števila treningov in strokovnega vodje (vodje 
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nogometne šole), ki bi lahko poskrbel za celovito in načrtno vadbo v klubu. Zato smo v prejšnjem 

mandatu, za najmlajše selekcije na območju MNZM, po zgledu šolskih okolišev, organizirali oz. 

ustvarili regijski nogometni okoliši oz. centri, v katerih se je vsem nadarjenim nogometašem 

omogočil vsaj en dodaten načrtovan trening ter sprotno spremljanje preko dodatnih testiranj.  

5. Tekmovanja 

Z vidika tekmovanj bo potrebno v prvi vrsti izdelati jasne tekmovalne propozicije, ki bodo 

zajemale večjo širino oz. predvidevale rešitve na vse mogoče nepredvidljive scenarije in bodo tako 

klubom v tekmovanjih MNZM zagotavljale prepotrebno stabilnost in stalnost. Vsekakor pa je 

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

mlajše kategorije).  

5.1 Članska tekmovanja 

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

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

omogočala klubom ustrezno in kakovostno predpripravo za napredovanje v višji rang 

tekmovanja. Druga liga pa se mora prilagajati vsem ostalim, nepredvidljivim situacijam (večje ali 

manjše število ekip). V primeru povečanja števila ekip, ki bi zahtevalo dodatno ligo, je po mojem 

mnenju veliko bolj smiselno razdeliti drugo ligo na dve enakovredni drugi ligi (po zgledu 3. SNL), 

kot pa oblikovati 3. ligo MNZM. Z oblikovanjem dveh enakovrednih 2. lig se izognemo številnim 

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

5.2 Mlajše kategorije 

Pri mlajših kategorijah se bo potrebo pogovoriti kako oblikovati tekmovanja, ki bodo, seveda ob 

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

olajšala oz. omogočila čim boljši napredek igralcem, saj nas trenutno z vidika prisotnosti klubov 

na višjih rangih tekmovanja prehitevajo praktično vse ostale MNZ na vzhodu.  

Klubom MNZM je potrebno povrniti položaj, ki si ga na najbolj nogometnem področju zaslužijo. 

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

6. Odnosi 

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

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

katere vodilo bo osnovano na pripravljenosti poslušanja drug drugega, sprejemanja kompromisov 

in podanih predlogov aktivnih nogometnih deležnikov, saj so slednji tisti, ki delajo v nogometu, se 

srečujejo s problematikami in ne-nazadnje živijo za nogomet. 

6.1 Krovna organizacija NZS in ostali MNZ-ji 

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

pri NZS pa je potrebno nenehno aktivno zastopati interese naših članov. 
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6.2 Člani MNZM 

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

sodelovanje, kjer bo osnova spoštljiv odnos. Osnovno vodilo mora biti kulturen, odprt dialog in 

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

območju. 

7. Finance 

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

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

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

MNZM. 

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

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

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

EU. Smiselno pa je tudi razmisliti o morebitnih sponzorskih interesih posameznih športnih 

opremljevalcev, trgovin itd.  Nekaj od tega se je v minulem mandatu že postorilo. 

7.1 Aktivno spremljanje in kandidiranje na javnih razpisih 

MNZM se mora začeti aktivno udejstvovati na javnih in mednarodnih razpisih ter tako s svojim 

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

delovali po klubih. Žal je pa to velikokrat odvisno od posameznih občinski odločitev. 

7.1.1 Infrastruktura 

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

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

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

umetno travo, ki bi lahko slednjo problematiko vsaj delno omilile pa v okolici Maribora praktično 

ni bilo, razen umetne trave v Ljudskem vrtu, ki pa je zaradi zasedenosti praktično nedostopna za 

ostale klube. Glede tega je nekaj bolje na Koroškem, zato je bil cilj, da se v naslednjem štiri letnem 

obdobju zgradita vsaj dve (2) veliki igrišči z umetno travo. V športnem parku Tabor smo uspeli 

narediti veliko igrišče z umetno travo in mini box, ki služi za treniranje najmlajših selekcij, tudi v 

slabših vremenskih pogojih. Na tem področju bo potrebno vložiti še več truda. Financiranje 

slednjih je potrebno zagotoviti iz javnih razpisov, občinskih sredstev, klubske soudeležbe, NZS ter 

MNZM.  

7.1.2 Materialni pogoji  

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

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

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

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

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

spoznanja česar jim na terenu primanjkuje, da bi lahko njihovo delo potekalo čim bolj kvalitetno 

in učinkovito.  V prejšnjem mandatu nam je to v neki meri že uspelo. 
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7.1.3 Strokovni kader 

Ideja je, da poskušamo z občino/ami doseči način financiranja športnih delavcev (strokovnjakov), 

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

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

profesionalca pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi preko razpisa Ministrtstva za šolstvo. Tudi na 

tem področju smo bili aktivni in so vidni že prvi rezultati vloženega dela. 

7.2 Lokalne skupnosti 

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

razumevanje in dogovor glede možnosti zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za finančno 

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

za organizirano delo z otroki in mladino.  

7.3 Sponzorstva 

Kot je že bilo zapisano, je potrebno za naše večje produkte, kot so Zimska liga, tekmovanja, 

reprezentance MNZM, aktivnosti za OPP itd. poiskati potencialne interesente, ki bi bili te projekte 

pripravljeni tudi sponzorsko oz. finančno podpret.  

7.3.1 Športni opremljevalec 

MNZM bo naredila vse, da bo z enim od športnih opremljevalcev sklenila dogovor, preko katerega 

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

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

akcijskih cenah. To je bil cilj za prejšnji mandat in je bil tudi realiziran. Sedaj je potrebno to 

sodelovanje le še nadgraditi. 

8. Podpora članom MNZM 

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

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

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

8.1 Klubom za posebej odmevne dogodke 

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

nogometa, ki jih v lastni režiji izvaja kateri od članov MNZM, je potrebno tudi s strani MNZM 

ustrezno podpreti. Slednje se v določeni meri izvaja že preko programa grassroots, vendar bi bil 

pri tem potreben še večji neposreden angažma oz. doprinos MNZM, saj so to aktivnosti, ki v 

največji meri pripomorejo k razvoju, širjenju in priljubljenosti nogometa v našem okolju. Obenem 

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

nogometne delavce. 

8.2 Klubom za soudeležbo pri izvajanju aktivnosti MNZM 

Vsakršno neobvezujočo pomoč s strani klubov je potrebno ceniti in jo vsaj deloma nagraditi z neko 

pozornostjo (npr. s podelitvijo kakšne športne opreme ipd.).  
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8.3 ZNT Maribor 

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

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

skladu z možnostmi MNZM pri tem tudi čim bolj pomagati.  

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

zavzemali trenerske položaje pri reprezentancah mlajših selekcij NZS . 

8.4 MDNS Maribor 

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

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

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

potrebno v interesu nogometa z MDNS doseči dolgoročno in vzdržno rešitev glede težav, ki so se 

v preteklosti pojavljale s taksami in izplačili v okviru tekmovanj MNZM. 

9. Ženski nogomet 

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

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

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

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

oblikovale še nove sredine z ženskimi ekipami.  

10. Mali nogomet (futsal) 

Futsal je v zadnjih letih zelo napredoval in ima v našem prostoru vse pomembnejšo vlogo. 

Razmislit pa je potrebno kako ponovno privabiti vse te nogometne sredine (futsal ekipe) k 

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

pa zunaj okvirjev MNZM potekajo številna futsal tekmovanja. Z ZNS Zagreb je potrebno poiskati 

možnost mednarodnega sodelovanja tudi na področju futsala.   

11. Predpisi MNZM 

Predpisi se bodo dopolnjevali in urejali po vzoru NZS, na pobudo članov MNZM, na predlog 

organov oz. komisij MNZM ter ostalih dejavnikov v nogometu, kakor tudi ob upoštevanju vseh 

zakonskih predpisov RS, katere smo kot društvo dolžno spoštovati. Morebitna neskladja 

posameznih predpisov za zakoni ali s temeljnim aktom MNZM pa je potrebno takoj odpraviti. Na 

splošno je potrebno pri sestavi vsakega pravilnika potrebno stremeti k njegovi jasnosti, 

funkcionalnosti, preglednosti, smiselnosti in uporabnosti. 

Mitja Korošec 

                                                                                                                                                               


