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POROČILO PREDSEDNIKA ZNT MARIBOR 

 

Leto 2018 ocenjujem kot zelo uspešno za ZNT Maribor. Skupaj z UO smo delovali v skladu s 

statutom, sledili smo finančnemu načrtu in programu dela, ki smo ju sprejeli na skupščini v 

mesecu januarju 2018.  

Način dela, ki smo ga vzpostavili, je deloval in se še bolj utrdil med člani UO in vsemi ostalimi 

organi in komisijami ZNT Maribor. Delovanje ZNT Maribor je bilo v okviru finančnih in 

kadrovskih zmožnosti usmerjeno predvsem v skrb za trenerje in njihovo boljše delo na terenu, 

kar je ena od temeljnih nalog in dolžnosti ZNT Maribor. Izpostavil bi tudi delovanje Sveta 

zaslužnih trenerjev, ki je en bolje, če ne najbolje organiziranih Svetov zaslužnih trenerjev med 

vsemi DNT-ji v Sloveniji. 

V letu 2018 smo organizirali oba obvezna seminarja (licenčni in izpopolnjevalni), brezplačen 

uvodni Coerver seminar, druženje z Matjažem Kekom, ogled Skills.lab-a v Avstriji, razdelili smo 

270 jopic s kapuco, sofinancirali izobraževanje dvema trenerjema v tujini, pomagali reševati 

težave trenerjev v zvezi z licencami, urejali pravilnike in drugo dokumentacijo za delovanje 

ZNT Maribor, financirali prevoz in prenočišče za trenerje UEFA A, PRO in UEFA PRO, uspešno 

sodelovali z ZNTS, MNZ, NZS in ostalimi DNT-ji in še bi se kaj našlo.  

V mesecu marcu smo želeli organizirati dvodnevni Coerver seminar kot dodatno izobraževanje 

trenerjev, vendar kljub ugodni ceni in kvalitetnemu materialu, ki bi ga pridobili na seminarju, 

ni bilo zadostnega odziva trenerjev. Ta izkušnja nas je prisilila v razmislek o organiziranju 

tovrstnih dodatnih izobraževanj v prihodnje. 

Pogoj za uspešno izvedbo vseh dejavnosti v ZNT Maribor je uspešno delovanje in kadrovska 

zasedba UO ter ostalih organov in komisij. Tako smo bili iz objektivnih razlogov primorani 

zamenjati enega člana UO in poiskati novega. Tega bomo, upam, da uspešno potrdili na 

skupščini v mesecu januarju 2019. Prav tako smo v celoti spremenili sestavo komisije za 

priznanja, ki sedaj deluje brezhibno.  

Želim si, da bi v letu 2019 ZNT Maribor deloval vsaj tako uspešno kot v letu 2018. Predvsem 

pa je želja vseh, ki delujejo v ZNT Maribor, da bi trenerji, člani ZNT Maribor, vzeli svojo matično 

trenersko organizacijo za svojo in ji s tem izrazili podporo pri njenem delovanju.  
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