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Medobčinska nogometna zveza Maribor ( v nadaljevanju MNZM ) mora nadaljevati z - 

v zadnjem mandatu zastavljenim - osnovnim poslanstvom oz. namenu ter cilji, zaradi 

katerih je bila ustanovljena. To poslanstvo in cilji so podrobno zapisani v statutu 

MNZM. 

Delovanje MNZM mora biti usmerjeno k približevanju, pomoči in tesnemu 

sodelovanju s klubi. Večina klubov namreč v glavnem deluje na amaterski osnovi in 

bazi enega do treh ljudi. Zato si ti še toliko bolj zaslužijo celovito, hitro, spoštljivo in 

primerno pomoč s strani MNZM. V nameri, da se MNZM čimbolj približa klubom in 

tudi sama pokaže interes po obravnavi ter razreševanju dejanskih problematik na 

terenu, je več kot nujno, da se tekom leta v vsaki regiji ( Koroška, Slovenske gorice, 

Dravsko polje, Maribor ) organizira vsaj ena okrogla miza.  

Glede na dejansko gospodarsko situacijo v naši regiji in neizpodbitno dejstvo, da se 

skorajda vsi klubi ukvarjajo z velikimi finančnimi težavami in predvsem s 

pridobivanjem finančnih sredstev za pokrivanje tekočih stroškov, bo MNZM morala 

strmeti k nadaljevanju vzpostavljanja primernega ravnovesja med posameznimi 

finančnimi obremenitvami klubov. Tudi iz tega vidika je bila MNZM primorana postati 

aktivna na področju pridobivanja novih finančnih virov, bodisi v obliki sponzorskih 

sredstev ali dodatnih sredstev s strani posameznih javnih razpisov. S tem bomo seveda 

nadaljevali in poskušali še kaj nadgraditi. 

Posebna zgodba bo pomoč klubom v časih, ki bodo sledili. Epidemija Covid-19 je 

zamajala temelje marsikaterega podjetja, ki so bili finančni vir klubov. Tako bo 

finančna pomoč s strani podjetij močno zmanjšana in marsikateri klub se bo spopadal 

s še večjimi težavami. Tudi na tem področju se smo in se še bomo trudili z maksimalno 

angažiranostjo za pomoč klubom. 

Skupaj s klubi je potrebno stremeti k popularizaciji nogometa in dvigu množičnosti. 

Ob tem pa se seveda ne sme pozabiti tudi na drug zelo pomemben vidik. In sicer, še 

izboljšati kvaliteto in strokovnost dela,  posebej z nadarjenimi igralci. Zato sem 

mnenja, da mora biti MNZM eden izmed primarnih ciljev, da obdobju 2021-2025 še 

nadaljuje z uspešno zastavljenim delovanjem strokovne komisije, saj mora biti slednja 

– seveda v povezavi s trenersko organizacijo – gonilna sila razvoja in napredka 

nogometa na področju MNZM. Ključnega pomena pa je, da člani te komisije prihajajo 

iz močnejših klubskih sredin oz. v takih klubih ti ljudje opravljajo običajno vlogo vodje 

nogometne šole, saj bodo le-ti željni iskati in nenazadnje tudi ponuditi konkretne 

predloge in usmeritve za reševanje težav, s katerimi se srečujejo na terenu. 

V preteklem mandatu se je veliko postorilo na medijski prepoznavnosti – tako MNZM 

kot tudi članskih tekmovalnih lig. S prenosi tekem v živo in ostalo medijsko promocijo 

moramo nadaljevati, še izboljšati kvaliteto teh prenosov, saj to vodi v večjo 

prepoznavnost naših MNZM tekmovalnih lig. Tako imajo tudi amaterski igralci 



možnost, da se lahko predstavijo v videoprenosu, kar prispeva k popularnosti in 

množičnosti regijskega nogometa. 

Za konec pa se bomo na MNZM trudili, da skupaj z vsemi svojimi člani delujemo 

homogeno in kot uspešna celota. Verjamem, da smo s skupnimi močmi, angažiranostjo 

in pa interesi, ki so usmerjeni izključno v dobrobit nogometa, sposobni nadaljevati 

uspešno zgodbo in vzdrževati ter še izboljšati nivo delovanja MNZM. 
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