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POROČILO PREDSEDNIKA ZNT MARIBOR  

 
Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19. Kljub razmeram, ki jih je povzročila, smo v 
ZNT Maribor izpeljali večino stvari, ki smo jih načrtovali v programu dela za leto 2020.  
 
Ocenjujem, da delo v ZNT Maribor poteka brez večjih težav, vendar je kljub temu še nekaj 
prostora za boljše in uspešnejše delovanje ZNT Maribor. Pohvaliti moram odzivnost in 
pripravljenost na sodelovanje vseh članov UO in ostalih organov v ZNT Maribor.  
 
Ponosen sem, da nam je v letu 2020 uspelo izvesti vsa obvezna izobraževanja, tako licenčni 
seminar v januarju 2020 in izpopolnjevalna seminarja avgusta in septembra 2020. Ostala 
načrtovana izobraževanja nam žal zaradi razmer ni uspelo izpeljati.  
 
Poseben izziv je bila volilna skupščina ZNTS v septembru 2020. V naslednjem mandatnem 
obdobju bomo imeli v sestavi UO ZNTS kar dva podpredsednika in še enega člana. Prav tako 
sta bila izvoljena dva naša predstavnika v ostale organe ZNTS. 
 
Število trenerjev v naši organizaciji ostaja podobno kot v prejšnjih letih. Glede na razmere 
sem zadovoljen tudi s tem podatkom. V prihodnje si želimo v ZNT Maribor število naših 
članov povečati, zato bo potrebno še naprej zavzeto delati na tem. S še več projekti in 
ugodnostmi za trenerje nam bo v prihodnje to zagotovo uspelo.  
 
Delovanje Sveta zaslužnih trenerjev v tem letu ni zastalo. Po zmožnostih so sodelovali in bili 
pomemben člen v delovanju ZNT Maribor. 
 
Pred nami je veliko izzivov in začetek leta 2021 že kaže na to, da ne bo nič bolj prizanesljivo 
kot leto 2020. 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 2021 želim vsem trenerjem, članom ZNT Maribor, obilo zdravja in da bomo lahko 
kmalu ponovno aktivni na nogometnih igriščih, kot smo bili pred epidemijo. 
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