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POROČILO PREDSEDNIKA ZNT MARIBOR ZA LETO 2022 

Leto 2022 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 2022. 

Osrednji dogodek se je zgodil v začetku leta. Januarja 2022 smo izvedli volilno skupščino na 

kateri je bil podeljen nov petletni mandat ekipi, ki je prejšnjih pet let uspešno vodila ZNT 

Maribor. 

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.  

Ocenjujem, da delo v ZNT Maribor poteka brez večjih težav, vendar je kljub temu še nekaj 
prostora za boljše in uspešnejše delovanje. Pohvaliti moram odzivnost in pripravljenost na 
sodelovanje vseh članov UO in ostalih organov v ZNT Maribor.  
 
Zadovoljen sem, da nam je v letu 2022 uspelo izvesti vsa obvezna izobraževanja. Licenčni 
seminar je bil izveden v maju 2022, izpopolnjevalni seminar pa v novembru 2022.  
 
Veseli me, da se je število trenerjev v naši organizaciji povečalo in v tem trenutku nas je že 
blizu 300 s plačano članarino. V prihodnje si želimo v ZNT Maribor število naših članov še 
povečati. S projekti in ugodnostmi za trenerje, ki jih načrtujemo, nam bo to zagotovo uspelo.  
 
Omeniti velja delovanje Sveta zaslužnih trenerjev, ki v tem letu ni zastalo. Po zmožnostih so 
sodelovali in bili pomemben člen v delovanju ZNT Maribor. 
 
V letu 2023 želim vsem trenerjem, članom ZNT Maribor, obilo zdravja in da bomo še naprej 
uspešni na nogometnih igriščih, kot smo bili do sedaj. 
 
Realizacija programa dela ZNT Maribor za leto 2022: 
 
1. Delovati v skladu s statutom ZNT Maribor – REALIZIRANO 

2. Porazdeliti delo v ZNT Maribor – REALIZIRANO 

3. Povezovanje članov ZNTM z matično organizacijo – REALIZIRANO 

4. Izdelava in objava gradiv, materiala in drugih pripomočkov za pomoč trenerjem pri njihovem  

 delu – REALIZIRANO 

5. Po elektronski pošti in spletu redno informirati člane ZNTM o dogajanju v ZNTM – 
REALIZIRANO 

6. Izpeljati volilno skupščino ZNT Maribor – REALIZIRANO  
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7. Organizirati licenčni seminar za trenerje ZNTM – REALIZIRANO  

8. Organizirati izpopolnjevalne seminarje za trenerje ZNTM – REALIZIRANO 

9. Organizirati dodatne seminarje za trenerje ZNTM – REALIZIRANO  

10. Sofinanciranje izobraževanja trenerjev v tujini – REALIZIRANO 

11. Izpeljati izbor mentorjev za program mentorstva – REALIZIRANO  

12. Izpeljati projekt Vaditelj – REALIZIRANO 

13. Sodelovati z ZNTS, MNZM, NZS, ostalimi DNT-ji – REALIZIRANO 

14. Zastopati interese članov ZNTM pri ZNTS, MNZM in NZS – REALIZIRANO 

15. Izdelava in razvoj nove spletne strani, FB strani in YouTube kanala ZNT Maribor – 
REALIZIRANO  

16. Dopolniti pravilnike in poslovnike ZNTM – REALIZIRANO 

17. Reševanje težav in pomoč trenerjem v zvezi z informacijskim sistemom Regista – 
REALIZIRANO 

18. Preprečevati zlorabe z licencami in preprečiti opravljanje dela trenerjem brez licence – 
DELNO REALIZIRANO 

19. Izbira didaktičnih pripomočkov za seminar C in UEFA B – REALIZIRANO 

20. Izvesti protokol izbire kandidatov za prejem priznanja ZNTS – REALIZIRANO  

21. Podpora projektom Sveta zaslužnih trenerjev (Adut trener, …) – REALIZIRANO 

22. Načrtovati aktivnosti v zvezi s pripravo na skupščino, ki bo v januarju 2023 – REALIZIRANO 
  
 
Predsednik ZNT Maribor:  
Boštjan Kamenšek, prof. šp. vzg., trener PRO 
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