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POROČILO STROKOVNE KOMISIJE ZNT MARIBOR (MNZ MARIBOR) 
ZA LETO 2022 

 
Komisija je delovala preko manjših individualnih sestankov in korespondenc. 
 
Komisija v sestavi: Goran Sentič, Jani Ivan Sajko, Matjaž Železnik 
Dodatna člana komisije MNZ: Borut Vrhnjak in Miha Čuček 
 

1. Obravnavali smo tematiko lig – sestava mlajših kategorij (U9, U11 in U13). Poskušali 
smo sestaviti enakovredne lige in hkrati upoštevati geografsko razdeljenost. Upoštevali 
smo delo v klubih, poznavanje terena in posameznih ekip, klubov, dela v klubih, 
generacij.  
Odprta je tematika tekmovanja v mlajših selekcijah U7, U9 in U11 (primerjava in pogled 
kaj se dogaja pri nas in v tujini – sistemi in načini razvoja ter tekmovanja).  

2. Izpopolnjevalni seminar ZNT Maribor je bil izveden 28. 5. 2022, predavatelj je bil Samo 
Masleša. 

3. V dogovoru in pogovoru je bil seminar za trenerje mlajših selekcij – kako vključiti 
vratarja v trening (Pirih). Prvotno je bilo mišljeno v spomladanskem delu, izveden je bil 
v mesecu novembru. 
 

4. Razno 
Strokovna komisija je zaradi opažanja neupoštevanja osnovnih pravil tekmovanja v mlajših 
kategorijah in posledično ustvarjanju neprimernega okolja za razvoj otrok-igralcev odločila 
za predloge, ki bi jih želeli predati v diskusijo in morebitno implementacijo v prakso. K 
določenim točkam dodajamo propozicije z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami: 
1. Tekmovanja mlajših kategorij MNZ U7 (sprememba za pomlad 2023): 

- Novosti v kategoriji za pomlad (dodatni igralec pri rezultatu 3 ali več razlike). 
- Uskladitev velikosti igrišč. 

 
2. Tekmovanja mlajših kategorij MNZ U9 (sezona 2023/24): 

- Razmišljanje o preizkusu novega formata za U9 (5:5 – 4+1) – iskanje prehoda iz 
4:4 v 7:7 (trenutne usmeritve so 4:4 v U9) – liga A+B in liga z eno ekipo (za klube 
z manj igralci). Testno v sezoni 2023/24. 

- Možnost dodatnega igralca pri razliki 3 gole (opcijsko). 
 

3. Tekmovanja mlajših kategorij MNZ U11 (sezona 2023/24): 
- Se preide na star sistem 7:7 (splošne usmeritve in pravila NZS) in se ne razpiše 

več tekmovanja 9:9. 
 

4. Tekmovanja mlajših kategorij MNZ U13 (sezona 2023/24): 
- Ukinitev (zatemnitev lestvic in lestvic strelcev – samo vidno vodji tekmovanja 

in strokovnim delavcem MNZ).  
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- Nov razpored v spomladanskem delu (analiza jesenskega dela). S tem bi 
premešali skupine in poizkušali ustvariti enakovredno okolje za spomladanski 
del. 

  
5. Seminarji za trenerje U7, U9, U11 in U13 (do največ 45 min) – tekmovanja: 

- Ločeni za starostno kategorijo pred pričetkom spomladanskega in jesenskega 
dela prvenstva (ozaveščati o problematiki neupoštevanja pravil, tekmovalnih 
propozicije, obrazložitev vseh z argumenti in razlagami ter seznanitvijo z vsemi 
novostmi)  

6. Kontrolor - kontrola na terenu (vezano na neupoštevanje pravil, izigravanje predpisov, 
ipd.): 

- Namen: izboljšati stanje v tekmovanjih mlajših kategorij in spremljanje 
tekmovalnih propozicij. Hkrati bi kontrolor nudil navzočim trenerjem strokovno 
pomoč (svetovanje in usmerjanje). V dogovoru z MNZ-jem določiti kontrolorje 
(primeren kader) in jim dodeliti pristojnosti (kontrola upoštevanja pravil, 
pregled igralcev in trenerjev, ipd.) – projekt v sodelovanju z MNZ-jem.  

- Naloge: kontrola upoštevanja propozicij, pregled ustreznosti in identifikacija 
trenerjev, identifikacija igralcev (sum na kršitev). 

- Sankcije: ob morebitnih kršitvah, predaja disciplinskemu sodniku MNZ oz. ZNT, 
ki bi odločal o sankcijah. 

 
 
Predsednik strokovne komisije: 
Goran Sentič, trener UEFA PRO 
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