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POROČILO o delu UO ZNT Maribor za leto 2022 
 
Tudi v letu 2022 smo se maksimalno potrudili ter podpirali trenerje pri delu na terenu in daljavo. 
 
Aktivnosti po vrstnem redu v koledarskem letu: 

 Urejanje članstev (plačevanje letnih članarin ter kotizacij). 

 Pridobili smo nove člane, ki so v letu 2022 končali usposabljanja za trenerja UEFA C in Futsal C. 

 Organizacija prevoza ter nočitev za naše trenerje UEFA A, PRO in UEFA PRO na licenčnem seminarju 

ZNTS (Portorož, 14. in 15. 1. 2023). 

 Volilna skupščina ZNTM je potekala, 29. 1. 2022, v kinodvorani Cineplexxa Maribor. 

 Udeležba naših delegatov na volilni skupščini ZNTS, 21. 3. 2022, na NNC Brdo. 

 Letni licenčni seminar smo izpeljali kasneje, 28. 5. 2022, na Filozofski fakulteti in UŠC Leona Štuklja 

v Mariboru. Opravilo ga je 167 trenerjev. 

 Udeležbe naših trenerjev na dousposabljanjih OKS in FŠ (trenerji C in UEFA B). 

 Pod okriljem OKS in NZS smo, 18. 6. 2022, izvedli še en licenčni seminar za strokovne delavce v 

nogometu. Udeležilo se ga je 30 trenerjev. 

 Zbiranje zahtevkov in izdaje licenc UEFA C in UEFA B (julij, avgust 2022). 

 V mesecu septembru so v Ljubljani (Šiška) v organizaciji ZNTS potekali trije praktični izpopolnjevalni 

seminarji, deljeni po vsebini glede na starostno stopnjo nogometašev. 

 Izpopolnjevalni seminar smo organizirali, 19. 11. 2022, v kinodvorani Cineplexxa Maribor. Mitja 

Pirih je predaval o vlogi vratarja v sodobnem nogometu. Seminarja se je udeležilo 186 trenerjev. 

 Izpopolnjevalni seminar za trenerje ženskih ekip je potekal, 3. 12. 2022, na NNC Brdo. 

 Na spletni strani smo posodabljali in dodajali vsebine ter gradiva. 

 Na našem YouTube kanalu so bili dodani novi videi. 

 Redna obvestila in objave na Facebook strani. 

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

delimo gradiva. 

 Program mladi trener (Youth Coach) v izvedbi ZNTM (Inštruktorska služba NZS, Sajko), nadgradnja 

vtičnika LearnDash in izvajanje manjših spletnih seminarjev: http://seminar.zntmaribor.si/  

 Sprotno nadgrajevanje sistema za elektronsko beleženje prisotnosti na seminarjih ter izdelava 

črtnih kod in potrdil za opravljene seminarje. 

 Priprave na redno skupščino in licenčni seminar v februarju 2023. 

 Sekretar: Odgovorjenih in poslanih kar 510 mailov (info.zntm@gmail.com), veliko SMS sporočil, ter 

opravljenih vrsto telefonskih in osebnih razgovorov. Komunikacija z generalni sekretarjem ter 

komisarjem za izdajanje licenc (Maučec, Gornik – ZNTS). 

 Udeležba na sejah vseh sekretarjev društev članic ZNTS. Dajanje pobud in predlogov za nadgradnjo 

sistema Regista ter uvedbo enotnega sistema beleženja prisotnosti na seminarjih, problematika 

okrog izdajanja licenc. 

 Pošiljanje kod za program Tactics Manager in nabava didaktičnega materiala za trenerje. 

 Opravljenih še veliko drugih manjših del za nemoteno delovanje Združenja (pošta, računovodstvo 

ipd.). 
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Evidenca članstva ZNTM z dne 31. 12. 2022: 296 trenerjev, od tega je 227 aktivnih licenc. 
 

V letu 2022 je UO ZNT Maribor imel 5 rednih sej, 6 korespondenčnih sej in je sprejel 38 sklepov. Zelo 

dobro sodelujemo tudi z MNZ Maribor, NZS, ZNTS in ostalimi DNT-ji. 

 

V načrtu je prenova spletne strani, deliti več koristnega gradiva ter še naprej dajati dober »support« 

našim trenerjem. 

 

 

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