Združenje nogometnih trenerjev Maribor
Engelsova ulica 6
2000 Maribor
T: 040 231 110 (predsednik) | 031 226 167 (sekretar)
E: info.zntm@gmail.com
W: www.zntmaribor.si

ZAPISNIK
2. redne seje Upravnega odbora ZNT Maribor,
ki je bila, dne 14. 3. 2017, ob 19.00 uri, v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane,
Engelsova ulica 6 v Mariboru,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje UO ZNT Maribor.
2. Poročilo o aktualnem dogajanju v ZNTM.
3. Predstavitev spletne in facebook strani ZNTM.
4. Vzpostavitev delovnega načrta in delovnih skupin na podlagi programa dela ZNTM za leto 2017.
5. Volilna skupščina MNZM.
6. Razno:
- seznanitev s sklepi IO ZNTS s seje 13. 3. 2017.
Prisotni:
Upravni odbor: Boštjan Kamenšek (predsednik), Jože Karmel (podpredsednik), Darko Žižek
(podpredsednik), Ante Šimundža (član UO), Jani Ivan Sajko (član UO), Miha Čuček (član UO), Danijel
Širec (član UO), Damir Pekič (član UO), Matjaž Železnik (član UO), Vojislav Simeunovič (član UO),
Dejan Žmavc (sekretar).
Nadzorni odbor: Dejan Germič (član NO).
Ostali vabljeni: Muamer Vugdalič (član strokovne komisije), Dejan Korat (član komisije za priznanja).
Odsotni:
Upravni odbor: Nadzorni odbor: Rok Šoštarič (član NO), Bogomir Špindler (član NO).
Ostali vabljeni: Rudi Bračič (častni predsednik ZNTM in predsednik ZNTS), Marko Lešnik (član
strokovne komisije), Mirko Smodej (član strokovne komisije), Ervin Vidovič (član komisije za
priznanja), Grega Beranič (član komisije za priznanja), Boris Toplak (regijski tožilec ZNTM).
Predsednik ZNTM Boštjan Kamenšek je pozdravil vse prisotne ter predlagal novi dnevni red seje.
Zamenjava 4. in 5. točke dnevnega reda. Novi dnevni red je bil SOGLASNO potrjen.
K 1. TOČKI dnevnega reda
Prisotnost: prisotnih je bilo vseh 10 članov UO. Predsednik je ugotovil sklepčnost seje.
Spremenil se je sklep 2/2017 iz zapisnika 1. redne seje UO ZNT Maribor. Novi sklep se glasi:
SKLEP 2/2017: V skladu z 20. členom Statuta ZNTM je UO ZNTM imenoval Dejana Žmavca za
sekretarja ZNTM za mandatno obdobje 2017 - 2022. Sekretarju se za njegovo delo izplača mesečni
honorar po podjemni pogodbi v višini 100 EUR. Za pot, ki jo opravi v okviru dela za ZNTM se mu
priznajo potni stroški.
Popravljen sklep je bil SOGLASNO sprejet.
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K 2. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je povedal, da je s sekretarjem bila podpisana podjemna pogodba in da je na upravni
enoti ter na AJPES-u že bila izvedena sprememba zakonitega zastopnika ZNTM. V tekočem tednu pa
še bo uredil pooblastila na banki.
Vsem klubom se je preko MNZ Maribor poslal dopis o evidenci vseh trenerjev. Do naslednje seje se
bo pripravil obrazec za potne stroške. Dejal je tudi, da je treba do naslednje seje imenovati
predsednika komisije za priznanja, kajti predsednik je tudi član komisije na ZNTS.
Jože Karmel je predsednika vprašal kako se je rešila situacija z žogami. Predsednik je dejal, da ni nič
novega in da bo zadevo seveda preveril pri računovodkinji.
Pogovor je tekel tudi okrog pravilnika o delovanju sveta zaslužnih trenerjev.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 12/2017: Vojislav Simeunovič in Jože Karmel do naslednje seje UO ZNTM pripravita pravilnik
o delovanju sveta zaslužnih trenerjev.
K 3. TOČKI dnevnega reda
Sekretar ZNTM Dejan Žmavc je predstavil novo spletno in facebook stran ZNTM.
Podan je bil predlog, da se v arhiv na spletni strani doda vse iz leta 2017 (skupščina itd.). Ante
Šimundža je dejal, da je treba dodati še borzo trenerjev.
Prisotni so se strinjali, da bi ZNTM moral dobiti dostop do Registe in da se na uradno spletno stran
ZNTM objavljajo strokovni prispevki in članki. Seveda je potrebno ustrezno navajati tudi vire. Jože
Karmel je predlagal vključitev strokovne komisije pri sestavi in objavi člankov na spletni strani ZNTM.
Jani Sajko je predlagal, da se vse stvari objavijo na spletni strani, na facebook strani pa se nato objavi
samo povezava do novice, prispevka, članka,…
K 4. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je povedal nekaj besed o volilni skupščini MNZ Maribor. ZNTM bo podprl Dejana Germiča
kot kandidata za predsednika MNZ Maribor. ZNTM bo deloval v dobro nogometa, ne glede na izid
volitev. Delegat ZNTM na volilni skupščini je sekretar ZNTM Dejan Žmavc.
K 5. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je v okviru delovnega načrta in delovnih skupin odprl temo o opremi za trenerje. Določila
se bo tri članska delovna skupina, ki bi na terenu preverila, kaj trenerji najbolj potrebujejo. Seveda
kot vzpodbuda za dobro delo.
Jože Karmel je predlagal, da se nagradi trenerje, ki bi z ekipo bili prvaki, napredovali v višjo ligo, bili 1.
na fair-play lestvici. Ante Šimundža bi večji poudarek dal izobraževanju trenerjev. Nagradilo pa bi se
tiste trenerje, ki bi izdelali talenta. Stremeti bi bilo potrebno k temu, da se ne bi vzpodbujala
tekmovalnost in igra na rezultat.
Podana je bila ideja, da bi se nagradilo tiste nogometne šole in trenerje, ki bi se širile (povečanje št.
aktivnih igralcev). Predsednik je dodal, da se ob koncu sezone pripravijo predlogi po regijah
(Slovenske gorice, Maribor in okolica, Koroška) ter se te trenerji nagradi pred novo tekmovalno
sezono.
Ante Šimundža je dodal, da je zelo pomembno, kdo je trener pri mlajših selekcijah.
Za delovno skupino je Dejan Germič predlagal naslednje kandidate: Darko Žižek, Jani Sajko in Damir
Pekič. Nato še je dejal, da morajo vsi trenerji nekaj dobiti, seveda pa si boljši trenerji zaslužijo večje
nagrade.
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SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 13/2017: Delovno skupino za nabavo gradiva in opreme za trenerje sestavljajo Darko Žižek,
Jani Sajko in Damir Pekič.
Predsednik je povedal, da bo za pripravo izobraževanj ter licenčnih seminarjev zadolžena strokovna
komisija ZNTM.
Ante Šimundža je dejal, da mora izobraževanje potekati postopoma in da je smiselno vzeti nekoga iz
slovenskega prostora, ki je napredoval počasi skozi licence ter rezultate. Izobraževanje mora biti bolj
ciljno usmerjeno za različne starostne skupine.
Matjaž Železnik je dodal, da bi izobraževanja za trenerje morala biti ločena po določenih selekcijah in
da bi bilo potrebno trenerje podučiti, kako opazovati treninge.
Vojislav Simeunovič je podal nekaj informacij okrog pilotskega projekta »Adut trener«.
Predsednik se strinja, da ogledi nogometnih akademij ostanejo še naprej. Organizirati bi bilo
potrebno tudi okroglo mizo na temo: Kako povečati število ekip (U15, U17, U19) iz MNZM v višjih
ligah (1.SML/SKL, 2.SML/SKL, 1.liga U15 – vzhod).
K 6. TOČKI dnevnega reda
Predsednik je dejal, da je 3. 4. 2017 skupščina ZNTS. Za delegate na skupščini so bili predlagani Darko
Žižek, Dejan Žmavc in Jani Sajko.
SOGLASNO je bil sprejet naslednji sklep.
SKLEP 14/2017: Delegati ZNTM na skupščini ZNTS, dne 3. 4. 2017, so Darko Žižek, Dejan Žmavc in
Jani Sajko.
Ob koncu še je predsednik predstavil spremembe statuta ZNTS. Najbolj se je dotaknil točke o
posojanju licenc, kjer bo sedaj ničelna toleranca.
Naslednja seja UO ZNTM bo predvidoma v torek, 16. 5. 2017.
Na koncu se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za udeležbo.

Zapisnik 2. redne seje zajema SKLEPE št. 2/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisal:
Sekretar ZNT Maribor
Dejan Žmavc
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