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PROGRAM DELA ZNT MARIBOR ZA LETO 2021 

 

1. Delovati v skladu s statutom ZNT Maribor (UO ZNTM, Žmavc). – vse leto 

2. Porazdeliti delo v ZNT Maribor (Kamenšek). – vse leto 

3. Povezovanje članov ZNTM z matično organizacijo (Žmavc). – vse leto 

4. Izdelava in objava gradiv, materiala in drugih pripomočkov za pomoč trenerjem pri 

njihovem delu (UO, Žmavc). – vse leto 

5. Po elektronski pošti in spletu redno informirati člane ZNTM o dogajanju v ZNTM (Žmavc). 

– vse leto 

6. Izpeljati redno letno skupščino ZNT Maribor (Žmavc, Karmel). – 22. 3. 2021 

7. Organizirati licenčni seminar za trenerje ZNTM (Žmavc, Žižek, strokovna komisija). – ??? 

2021 

8. Organizirati izpopolnjevalne seminarje za trenerje ZNTM (Kamenšek, Žmavc, strokovna 

komisija). – avgust, september 2021 

9. Organizirati dodatne seminarje za trenerje ZNTM (Kamenšek, Žmavc, Sajko, strokovna 

komisija). – vse leto 

10. Sofinanciranje izobraževanja trenerjev v tujini (UO ZNTM) – vse leto 

11. Izpeljati projekt Mladi trener (Sajko) – vse leto 

12. Sodelovati z ZNTS, MNZM, NZS, ostalimi DNT-ji (UO ZNTM). – vse leto 

13. Zastopati interese članov ZNTM pri ZNTS, MNZM in NZS (UO ZNTM). – vse leto 

14. Razvijati spletno stran, FB in YouTube kanal ZNT Maribor (Žmavc, Sajko). – vse leto 

15. Dopolniti pravilnike in poslovnike ZNTM (Karmel, Žmavc). – vse leto 

16. Reševanje težav in pomoč trenerjem v zvezi z informacijskim sistemom Regista (Žmavc). 

– vse leto 

17. Preprečevati zlorabe z licencami in preprečiti opravljanje dela trenerjem brez licence 

(Toplak). – vse leto 

18. Izbira didaktičnih pripomočkov za seminar C in UEFA B (UO ZNTM). – do oktobra 2021 

19. Izvesti protokol izbire kandidatov za prejem priznanja ZNTS (Žmavc, komisija za 

priznanja). – do novembra 2021 

20. Podpora projektom Sveta zaslužnih trenerjev (Adut trener …) (Simeunović, Karmel) – vse 

leto 

21. Načrtovati aktivnosti v zvezi s pripravo na volilno skupščino, ki bo v januarju 2022 

(Kamenšek, Žmavc …) – november, december 2021 

 

Boštjan Kamenšek, predsednik ZNT Maribor 
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