
OBVESTILO 
 
Spoštovani trenerji! 
 
Obveščamo vas, da se je UO ZNT Maribor na zadnji redni seji odločil, da tudi letos krije stroške nočitve za 
tiste člane ZNT Maribor, ki bodo oba dneva prisotni na seminarju PRO, UEFA PRO in A v Portorožu (12. in 
13. januar 2019). 
Za člane ZNT Maribor, ki bodo prisotni na seminarju en dan bo za vse, ki se bodo pravočasno prijavili, 
organiziran brezplačen prevoz. 
ZNT Maribor pobira prijave trenerjev do 20. 12. 2018 na mail info.zntm@gmail.com. Zaradi rezervacije sob 
in prevoza kasnejše prijave ne bodo več mogoče. Upoštevajte rok prijave in o tem obvestite tudi ostale 
trenerje s takšno licenco. 
 
Ob prijavi navedite: 

1. Ime in priimek 
2. Telefonsko številko 
3. Nočitev: DA ali NE 
4. Prevoz z ZNTM: DA ali NE 

 
Vsi prijavljeni boste nadaljnje informacije okrog prevoza in nočitve dobili na vaše elektronske naslove nekaj 
dni pred seminarjem. 
 
Na seminar se lahko prijavijo vsi trenerji, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 

 da so člani trenerske organizacije in imajo potrebno trenersko izobrazbo oz. usposobljenost – UEFA 
PRO, PRO, UEFA A, višji nogometni trener, diplomirani trener ali trener I. razreda 

 da se do 24. 12. 2018 prijavijo na seminar v aplikacijo 'Regista NZS' – prijava je ločena za seminar 
UEFA PRO/PRO in za UEFA A - po tem roku prijava ni več mogoča  

 račun bo poslan trenerju preko aplikacije Regista in ga je treba plačati v roku, ki je naveden na 
računu: 

o 80,00 eur za UEFA PRO in PRO 
o 40,00 eur za UEFA A 

(V ceno kotizacije so vključena predavanja, kosilo v soboto in didaktični pripomočki.) 

 V kolikor plačilo računa za kotizacije ne bo izvršeno do 9. 1. 2019, trener ne bo uvrščen na seznam 
in ne bo mogel prisostvovati seminarju. 

 
NAVODILA: 

 vsak trener se mora v roku prijaviti v aplikacijo 'Regista NZS' pod Seminarji – Prijava na seminarje  - 
PRO ali A -  in jo pravilno izpolnjeno oddati najkasneje do 24. 12. 2018  

 izključno na podlagi prejete prijave v 'Registii NZS', bo trenerju posredovan račun ZNTS za kotizacijo 
seminarja v aplikacijo 'Regista' – ki ga je potrebno v roku plačati 

 vsak trener mora posebej plačati članarino pri svoji DNT oz. OZT, kar je eden od pogojev za udeležbo 
in pridobitev licence 

 za pridobitev licence PRO in UEFA PRO je potrebna obvezna prisotnost na seminarju oba dneva - 
12. in 13. 1. 2019, za licenco UEFA A pa 12. 1. 2019.  

 udeleženci seminarja PRO/A, ki izpolnjujejo pogoje udeležbe, pridobijo predpisano število točk za 
tekmovalno sezono 2019/20 v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc 

 
Vse informacije (razpis, prijavnico, gradivo in urnik) najdete na naslednji povezavi: 
http://www.nzs.si/NZS/Trenerji/ZNTS/Izobrazevanja/Licencni_seminar_PRO_/_A_2019 
 
Lep pozdrav, 
Dejan Žmavc, sekretar ZNT Maribor 
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