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POROČILO UO ZNT Maribor za leto 2020
Kljub nastali situaciji ter vsem omejitvam in odpovedim zaradi koronavirusa, je naša trenerska
organizacija delovala nemoteno in maksimalno podpirala trenerje pri delu na terenu in daljavo.
Aktivnosti po vrstnem redu v koledarskem letu:
 Letni licenčni seminar A, PRO, UEFA PRO v Portorožu (11.–12. 1. 2020).
 Letni licenčni seminar in skupščina (25. januar 2020). Udeležilo kar 185 trenerjev.
 Možnost prijave na MEDNARODNI SEMINAR – KONDICIJSKA PRIPRAVA V NOGOMETU na
Kineziološki fakulteti v Zagrebu 22. 2. 2020.
 Udeležbe naših trenerjev na dousposabljanjih (julij, avgust) na Ptuju in v Ljubljani. Na novo pa smo
pridobili kar nekaj članov, ki so letos končali usposabljanja za trenerja C in Futsal C.
 Strokovna ekskurzija ZNT Maribor ni bila izvedena zaradi omejitev (koronavirus).
 Zaradi koronavirusa smo vrednost licence znižali in s tem šli nasproti trenerjem (nižja licenčnina).
 Zbiranje zahtevkov in izdaje licenc C in UEFA B (julij, avgust 2020).
 Izpopolnjevalna seminarja ZNT Maribor:
1. Termin: Ponedeljek, 31. 8. 2020, Cerkvenjak (ŠRC Cerkvenjak)
2. Termin: Torek, 8. 9. 2020, Prevalje (Športni park Ugasle peči)
 Obeh seminarjev skupaj se je udeležilo kar 250 trenerjev.
 Nadgradili smo naš sistem za elektronsko beleženje prisotnosti na seminarjih.
 V letu 2020 smo tako vse skupaj organizirali 3 izobraževanja za naše trenerje.
 Trenerji ZNT Maribor so se udeležili tudi izpopolnjevalnega seminarja ZNTS (14. 9. 2020).
 Volilna skupščina ZNTS (21. 9. 2020, NNC Brdo) za mandatno obdobje 2020–2025. Podpredsednika
iz ZNT Maribor sta Borut Jarc in Boštjan Kamenšek.
 Na spletni strani smo pripravili in objavili obrazec za iskanje trenerja (junij 2020).
 Na spletni strani imamo obrazec za izdajo trenerske izkaznice.
 Novi videi na YouTube kanalu in gradiva na spletni strani (Sajko, Sentič – naša člana in inštruktorja
NZS: http://www.zntmaribor.si/index.php/izobrazevanja/lockdown-treningi
 http://www.zntmaribor.si/index.php/izobrazevanja/sportna-psihologija
 Program mladi trener v izvedbi ZNT Maribor bo potekal v mesecu JUNIJU 2021 (sprememba zaradi
situacije COVID19). Program je brezplačen za vse kandidate, ki bodo 20 urni seminar opravili (100%
udeležba na vseh urah seminarja).
 Po vseh kanalih (elektronska pošta, spletna stran, Facebook, YouTube kanal) trenerje obveščamo in
delimo gradiva.
 Sekretar: Odgovorjenih in poslanih čez 380 mailov (info.zntm@gmail.com), veliko SMS sporočil, ter
opravljenih vrsto telefonskih in osebnih razgovorov. Pošiljanje pošte in obvestil. Komunikacija z
generalni sekretarjem ter komisarjem za izdajanje licenc (Maučec, Trope – ZNTS).
 Opravljenih še veliko drugih manjših del za nemoteno delovanje Združenja.
Evidenca članstva ZNT Maribor z dne 31. 12. 2020, SKUPAJ: 265 trenerjev. 220 aktivnih licenc.
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V letu 2020 je UO ZNTM imel 4 redne seje, 2 korespondenčni seji, 1 sejo preko videokonference in je
sprejel 33 sklepov. Zelo dobro sodelujemo tudi z MNZ Maribor, NZS, ZNTS in ostalimi DNT-ji.

Sekretar ZNT Maribor:
Dejan Žmavc, prof. rač., univ. dipl. prev. in tolm. za nemški jezik, trener UEFA B
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