Združenje nogometnih trenerjev
Maribor
Engelsova ulica 6/I
2000 Maribor
Poročilo o aktivnostih Združenja nogometnih trenerjev Maribor v letu 2016
Zagotovo je bilo leto 2016 eno od najbolj aktivnih v mandatnem obdobju 2011- 2017. Zakaj?
Leto 2016 je bilo zgodovinsko za Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije. Zakaj? V letu 2016
se je prešlo na elektronsko preverjanje aktivnih oziroma neaktivnih licenc za trenerje
nogometa. Pomeni,potrebno je bilo aktivirati trenerje ,da nam pošljejo svoje podatke s
sliko,da smo sestavili registo in kasneje izdali izkaznice za trenerje. Ogromno dela za
posamezne DNT – je ,bi rekel predvsem za sekretarje DNT –jev.
Kronološki presek dela Združenja nogometnih trenerjev Maribor :
Januar 2016:
13.1. je bila 60. seja UO ZNTM ,
20.1. smo podali poročila komisij na spletno stran ,
30.1. smo izpeljali skupščino in seminar B in C;
Februar 2016:
17.2. smo izvedli sejo UO ZNTM,
18.2. smo objavili na spletni strani zahtevek za podatke in sliko za nove trenerske izkaznice;
Marec 2016:
7. 3 . je bila seja sveta zaslužnih trenerjev;
April 2016:
4.4. smo bili prisotni na skupščini Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, na Brdu pri Kranju,
11.4. je bila seja UO ZNTM,
13.4. smo javili,generalnemu sekretarju, datum in kraj izpopolnjevalnega seminarja 2016,
17.4. smo poslali trenerjem poziv za dokumente in sliko za izdelavo trenerske izkaznice,
19.4. smo bili prisotni na skupščini Medobčinske nogometne zveze Maribor,
21.4. smo poslali prve podatek za izdelavo trenerskih izkaznic gospodu Zdenku Maučecu,
28.4. smo poslali vsem klubom DVD – je iz seminarja na Rogli,ki je bil v letu 2015;
Maj 2016:
6.5. smo bili na otvoritvi Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju,
11.5. smo spremljali reprezentanco MNZ Maribor na zgodovinskem finalu na Brdu pri
Kranju,
23.5. je bila seja komisije za priznanja;
Junij 2016:
6.6. smo na spletni strani objavili borzo trenerjev,
9.6. je umrl dolgoletni član Upravnega odbora gospod Ivo Šimac,
13.6. smo imeli sejo UO ZNTM,
18.6. je bilo srečanje DNT – jev v Dekanih;
Julij 2016:
2.7. smo poslali prošnjo za igrišče NK Pohorju za izpopolnjevalni seminar 2016,
29.7. smo prejeli nove izkaznice za trenerje nogometa;
Avgust 2016:
1.8. smo izročili prve izkaznice za trenerje klubom iz mariborskega okoliša,
17.8. smo objavili razpis za izpopolnjevalni seminar ,ki bo 6.9. v Rušah na stadionu NK
Pohorje;
September 2016:

1.9. smo imeli 64. Sejo UO ZNTM,
6.9. je bil izpopolnjevalni seminar v Rušah,na igrišču NK Pohorje, na katerem je bilo
prisotnih 193 trenerjev nogometa,
22.9. je bila korespondenčna seja ,ki se je izvajala preko elektronske pošte ,kakor tudi preko
GSM aparatov. Potrjevali smo odhod na obisk v nogometno akademijo Red Bull – Salzburg,
26.9. smo objavili razpis za obisk akademije Red Bull Salzburg;
Oktober 2016:
10.10. smo bili na obisku akademije Salzburg,prisotnih je bilo 46 trenerjev nogometa;
19.10. smo objavili razpis za priznanja trenerjem za leto 2016,
21.10. smo poslali prošnjo,Zavarovalnici SAVA , za najem dvorane za seminar,ki bo
28.1.2017;
November 2016:
8.11. je bila redna seja UO ZNTM ,
9.11. je bil podaljšan rok za prijavo za priznanja trenerjem za leto 2016,
25.11. smo bili prisotni na akademiji ob 60. Letnici NK Pohorje v Rušah,
30.11. je bila seja komisije za priznanja;
December 2016:
5.12. je bilo srečanje Sveta zaslužnih trenerjev Maribor,
8.12. je bil predviden podpis pogodbe za najem dvorane Tehniškega šolskega centra za
praktični del seminarja ,ki bo 28.1.2017,
12.12 smo izvedli 66. Sejo UO ZNTM,
13.12. je bil poslan,generalnemu sekretarju ZNTS,spisek predlaganih trenerjev za priznanja v
letu 2016, isti dan je bil predlog usklajen s predsednikom komisije za priznanja pri ZNTS
gospodom Antonom Korošcem,
18.12. so bile poslane teme za seminar,ki jih pripravi ZNT Maribor,generalnemu sekretarju
gospodu Bogdanu Tropetu,
19.12 je bila v Mariboru seja Upravnega odbora Zveze nogometnih trenerjev Slovenije.
V letu 2016 smo ogromno časa porabili za posredovanje gradiva ,tako trenerjem kot klubom.
Žal je še vedno izredno malo sodelovanja klubov,kakor tudi trenerjev v kolikor zato ni
licenčnih točk.
V letu 2016 se zaključuje obdobje mandata predsednika ZNTM ,članov UO in vseh komisij.
Smatram,da smo v tem mandatu naredili velik preskok,kar se tiče organiziranosti Združenja
nogometnih trenerjev Maribor. Trenerjem smo ponudili v tem času ogromno gradiva. Ne
nazadnje smo obiskali dve velikanski akademiji kot sta NK Dinamo v letu 2015 in v letu 2016
Red Bull Salzburg. Upam,da so trenerji,ki so bili prisotni, videli kako se dela na najvišjem
nivoju. Pa še bi lahko naštevali,kar smo postorili v tem mandatu. Pa naj bo sedaj dovolj.
Tisti,ki so sodelovali, tako vedo, koliko se je postorilo,predvsem za trenerje v letih od 2011 do
2017.
Dovolite mi,da vam v imenu predsednika,Upravnega odbora in vseh komisij zaželim Srečno
in uspehov polno Novo leto 2017!
Zapisal : Sekretar ZNTM : Ivan Simonič – Janko
Maribor,18.12.2016

