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POROČILO PREDSEDNIKA ZNT MARIBOR
Leto 2019 ocenjujem kot zelo uspešno leto za ZNT Maribor. Opažam, da se je način dela, ki smo ga
vzpostavili, še bolj utrdil med člani UO in vsemi ostalimi organi ter komisijami ZNT Maribor. Z
gotovostjo lahko trdim, da smo uspeli raven delovanja in organiziranosti ZNT Maribor dvigniti še
stopnico višje. Veseli me, da je UO ZNT Maribor deloval enotno in predvsem v interesu trenerjev, se
pravi stroke.
ZNT Maribor je in bo vedno deloval v skladu s statutom, sprejetim finančnim načrtom in programom
dela, ki se sprejmejo na skupščini v začetku leta. Tako je bilo tudi v letu 2019. Uspeli smo uresničiti
skoraj vse točke iz programa dela za leto 2019. Od dvajsetih točk programa dela zaradi objektivnih
razlogov nismo realizirali samo ene. Pohvalimo pa se lahko, da smo izvedli mnoge aktivnosti, ki jih
bomo po temeljiti analizi in izboljšavah izvajali tudi v prihodnje.
Ponosen sem na število trenerjev v naši organizaciji in lahko povem, da z novimi projekti delamo na
tem, da jih bo še več. Še vedno obstaja velika želja, da bi trenerji, člani ZNT Maribor, vzeli svojo matično
trenersko organizacijo za svojo in ji s tem izrazili podporo pri njenem delovanju. Zelo smo ponosni na
delovanje Sveta zaslužnih trenerjev, ki je, to si upam trditi, najbolje organiziran Svet zaslužnih trenerjev
med vsemi DNT-ji v Sloveniji.
Želim si, da bi v letu 2020 ZNT Maribor deloval vsaj tako uspešno kot v letu 2019. Pred nami je veliko
izzivov in prepričan sem, da bo vodstvo ZNT Maribor našlo ustrezne odgovore na vse. Predvsem v
dobro trenerjev in nogometne stroke na področju MNZ Maribor.
Ob koncu bi vsem trenerjem, članom ZNT Maribor, v letu 2020 zaželel obilo zdravja in uspešnih tekem
tako na nogometnih igriščih, kot v osebnem življenju.
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