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POROČILO PREDSEDNIKA ZNT MARIBOR ZA LETO 2021 
 

Leto 2021 je ponovno v določeni meri zaznamovala epidemija COVID-19. Kljub razmeram, 
smo v ZNT Maribor izpeljali večino stvari, ki smo jih načrtovali v programu dela za leto 2021. 
Ocenjujem, da je delo v ZNT Maribor potekalo brez večjih težav.  
 
V letu 2021 nam je uspelo izvesti vsa obvezna izobraževanja, tako licenčni seminar na daljavo 
kot oba izpopolnjevalna seminarja avgusta in septembra 2021.  Poseben izziv je bil izpeljava 
licenčnega seminarja na daljavo. Izkazalo se je, da smo delo odlično opravili, saj so bili tako 
trenerji kot sodelavci, ki so se s tem ukvarjali, na koncu zelo zadovoljni. 
 
Število trenerjev v naši organizaciji ostaja podobno kot v prejšnjih letih. Glede na razmere 
sem zadovoljen s tem podatkom. V prihodnje pričakujem, da se bo število članov v ZNT 
Maribor povečalo. V ta namen izvajamo nekaj projektov. Eden večjih je zagotovo projekt 
Vaditelj, ki je uspešno zaživel v letu 2021. 
 
Posebej bi pohvalil delovanje Sveta zaslužnih trenerjev. Tudi v tem letu so bili aktivni. 
Uspešno in zgledno delujejo v projektu ZNTS-ja Adut trener, ki ga uspešno vodi naš 
predsednik Sveta zaslužnih trenerjev. Vsekakor je Svet zaslužnih trenerjev pomemben člen v 
delovanju ZNT Maribor. 
 
Sodelovanje z drugimi deležniki v nogometu ocenjujem kot uspešno. V zadnjem času je prišlo 
do nekaterih nesoglasij z vodstvom ZNTS-ja. Upam, da jih bomo rešili v dobro vseh, ki 
delujejo v nogometu, predvsem pa v interesu ZNT Maribor. 
 
Kot vsako leto, je pred nami veliko izzivov. V vodstvu ZNT Maribor se bomo trudili in iskali 
ustrezne rešitve in odgovore na vse izzive, ki nam bodo v teh razmerah prišle na pot. 
 
V letu 2022 želim vsem trenerkam in trenerjem, članom ZNT Maribor, obilo zdravja in veliko 
uspehov tako na nogometnih igriščih kot v zasebnem življenju. 
 
 
Realizacija programa dela ZNT Maribor za leto 2021: 
 
1. Delovati v skladu s statutom ZNT Maribor – REALIZIRANO 
2. Porazdeliti delo v ZNT Maribor  – REALIZIRANO 
3. Povezovanje članov ZNTM z matično organizacijo  – REALIZIRANO 
4. Izdelava in objava gradiv, materiala in drugih pripomočkov za pomoč trenerjem pri 
     njihovem delu – REALIZIRANO 
5. Po elektronski pošti in spletu redno informirati člane ZNTM o dogajanju v ZNTM -      
     REALIZIRANO 
6. Izpeljati redno letno skupščino ZNT Maribor – REALIZIRANO 
7. Organizirati licenčni seminar za trenerje ZNTM  – REALIZIRANO 
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8. Organizirati izpopolnjevalne seminarje za trenerje ZNTM - REALIZIRANO 
9. Organizirati dodatne seminarje za trenerje ZNTM – DELNO REALIZIRANO 
10. Sofinanciranje izobraževanja trenerjev v tujini – NI REALIZIRANO 
11. Izpeljati projekt Mladi trener – REALIZIRANO 
12. Sodelovati z ZNTS, MNZM, NZS, ostalimi DNT-ji (UO ZNTM) – REALIZIRANO 
13. Zastopati interese članov ZNTM pri ZNTS, MNZM in NZS  – REALIZIRANO 
14. Razvijati spletno stran, FB in YouTube kanal ZNT Maribor – REALIZIRANO 
15. Dopolniti pravilnike in poslovnike ZNTM – REALIZIRANO 
16. Reševanje težav in pomoč trenerjem v zvezi z informacijskim sistemom Regista -     
      REALIZIRANO 
17. Preprečevati zlorabe z licencami in preprečiti opravljanje dela trenerjem brez licence –     
      DELNO REALIZIRANO 
18. Izbira didaktičnih pripomočkov za seminar C in UEFA B (UO ZNTM) – REALIZIRANO 
19. Izvesti protokol izbire kandidatov za prejem priznanja ZNTS – REALIZIRANO 
20. Podpora projektom Sveta zaslužnih trenerjev (Adut trener …) - REALIZIRANO 
21. Načrtovati aktivnosti v zvezi s pripravo na volilno skupščino, ki bo v januarju 2022 –  
       REALIZIRANO 
 
 
 

Predsednik ZNT Maribor: 
Boštjan Kamenšek, prof. šp. vzg., trener PRO 
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