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POROČILO UO ZNT Maribor za leto 2021 
 
Kljub nastali situaciji ter vsem omejitvam in odpovedim zaradi koronavirusa, je naša trenerska 
organizacija delovala nemoteno in maksimalno podpirala trenerje pri delu na terenu in daljavo. 
 
Aktivnosti po vrstnem redu v koledarskem letu: 

 Urejanje članstev (plačevanje letnih članarin). 

 Pridobili smo nekaj deset članov, ki so v letu 2021 končali usposabljanja za trenerja C in Futsal C. 

 Skupščina ZNTM je potekala 30. 3. 2021 preko videokonference (Zoom). 

 Letni licenčni seminar je letos potekal preko spleta v času od 25. 5. do 25. 6. 2021. Opravilo ga je 

171 trenerjev. 

 Udeležbe naših trenerjev na dousposabljanjih (julij – Celje, avgust – Ljubljana). 

 Strokovna ekskurzija ZNT Maribor ponovno ni bila izvedena zaradi omejitev (koronavirus). 

 Zaradi koronavirusa smo vrednost licence znižali in s tem šli nasproti trenerjem (nižja licenčnina). 

 Zbiranje zahtevkov in izdaje licenc C in UEFA B (julij, avgust 2021). 

 Izpopolnjevalna seminarja ZNT Maribor: 

1. Termin: Ponedeljek, 30. 8. 2021, Cerkvenjak (ŠRC Cerkvenjak) 

2. Termin: Ponedeljek, 6. 9. 2021, Dravograd (Stadion NK Dravograd) 

 Obeh seminarjev skupaj se je udeležilo 213 trenerjev. 

 Nadgradili smo naš sistem za elektronsko beleženje prisotnosti na seminarjih. 

 Trenerji ZNT Maribor so se udeležili tudi izpopolnjevalnega seminarja ZNTS (Velenje, 13. 9. 2021). 

 Na spletni strani smo posodabljali in dodajali vsebine ter gradiva. Novi videi na YouTube kanalu. 

 Redna obvestila in objave na Facebook strani. 

 Mesečni novičnik (obveščanje trenerjev o novostih preko elektronske pošte). 

 Po vseh kanalih (elektronska pošta, spletna stran, Facebook, YouTube kanal) trenerje obveščamo in 

delimo gradiva. 

 Program mladi trener (Youth Coach) v izvedbi ZNT Maribor (Inštruktorska služba NZS, J. I. Sajko). 

 Priprave na volilno skupščino in licenčni seminar v januarju 2022. 

 Sekretar: Odgovorjenih in poslanih čez 330 mailov (info.zntm@gmail.com), veliko SMS sporočil, ter 

opravljenih vrsto telefonskih in osebnih razgovorov. Pošiljanje pošte in obvestil. Komunikacija z 

generalni sekretarjem ter komisarjem za izdajanje licenc (Maučec, Trope – ZNTS). 

 Opravljenih še veliko drugih manjših del za nemoteno delovanje Združenja. 
 

Evidenca članstva ZNTM z dne 31. 12. 2021: 276 trenerjev, od tega je 187 aktivnih licenc. 
 

V letu 2021 je UO ZNTM imel 5 rednih sej (ena preko videokonference), 2 korespondenčni seji in je 

sprejel 22 sklepov. Zelo dobro sodelujemo tudi z MNZ Maribor, NZS, ZNTS in ostalimi DNT-ji. 
 

V načrtu je prenova spletne strani in selitev na CMS WordPress. Uredili smo tudi novo podstran za 

izvajanje spletnih seminarjev: http://seminar.zntmaribor.si/  
 

Sekretar ZNT Maribor: 
Dejan Žmavc, prof. rač., univ. dipl. prev. in tolm., trener UEFA B 
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