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VSEM ČLANOM ZNT MARIBOR 
in ostalim povabljenim 
 
 

Datum:  30. 12. 2019 
 
 

LICENČNI SEMINAR ZNT MARIBOR 2020 
(Maribor – sobota, 25. 1. 2020) 

 
 

Spoštovane trenerke in trenerji! 
 
Koledarsko leto običajno pričnemo z izvedbo našega licenčnega seminarja. Lokaciji seminarja sta ostali 
enaki Filozofska fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, Maribor in UŠC Leona Štuklja (v neposredni 
bližini – 200 m). Okrog fakultete in UŠC-ja so urejena parkirišča. 
 
Z udeležbo na seminarju pridobite 50 točk, ki jih potrebujete za novo tekmovalno sezono. V kolikor se 
našega seminarja ne boste uspeli udeležiti, se lahko udeležite licenčnega seminarja katerega drugega 
DNT-ja. Seznam in datumi ostalih licenčnih seminarjev so objavljeni na spletni strani ZNTS, posameznih 
DNT-jev ter direktno v sistemu Regista. 
URNIK seminarja ter VABILO na skupščino ZNTM še vam posredujemo, bosta pa v kratkem tudi na naši 
spletni strani www.zntmaribor.si. 
 
Na seminar se je potrebno NAJPREJ prijaviti preko sistema Regista, saj boste le tako po seminarju 
prejeli točke na svoj trenerski profil. Navodila za prijavo so na naši spletni strani ali so na voljo na tej 
povezavi: 
http://www.zntmaribor.si/images/navodila/Regista_navodila_za_prijavo_trenerja_na_seminar_2018
.pdf  
 
Ali po prijavi v Registi izvedite ta dva koraka (glejte spodnjo sliko): 
 

V kolikor ste pozabili geslo, pojdite na spletno stran Registe https://regista.nzs.si/ in spodaj kliknite Ste 
pozabili geslo. V naslednjem oknu pa vpišete vaš email (ki ga imate vpisanega v Registi) in kliknete 
Ponastavi geslo. Na email boste nato prejeli povezavo za kreiranje novega gesla za dostop do vašega 
profila v Registi. 
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Ko stisnete Pošlji/Potrdi in vas sistem preusmeri na naslednjo stran, potem je to dovolj. Vašo prijavo 
pa bomo potrdili šele, ko se boste dejansko udeležili seminarja. 
 
Obeta se tudi manjša sprememba pri AKREDITACIJI na seminarju, zato vas prosimo za strpnost. 
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INFORMACIJE okrog plačila članarine in kotizacije: 
 
UO ZNTS je na svoji redni seji dne 9. 12. 2019 sprejel sklep o novi vrednosti točke za leto 2020. 
Za ČLANARINO ostane vrednost točke ENAKA kot prejšnja leta (2,5 točke X 8 €) = 20 € (letna članarina) 
 
Za VSE OSTALO se dvigne vrednost točke z 8,00 € na 8,50 € (kotizacija, licenca, pritožbena taksa, 
nagrajevanje pogodbenih trenerjev mlajših starostnih kategorij). 

Iz tega razloga je z novim letom kotizacija za licenčni seminar 25,50 € na trenerja. 
 
Vse dodatne informacije okrog plačila članarine (20 €) in kotizacije (25,50 €), ki ju lahko poravnate 
skupaj (torej 45,50 €) na trenerja, ter vso gradivo iz seminarja boste lahko našli na naši spletni strani: 
http://www.zntmaribor.si/index.php/izobrazevanja/licencni-seminar-2020. 
 
Kosilo bo po koncu predavanj in pred praktičnim delom v restavraciji Piano – kletni prostori Filozofske 
fakultete, kot leta poprej. 
 
Vse vabljene naprošamo, da se skupščine in seminarja udeležite ob dogovorjeni uri ter da do skupščine 
na TRR ZNT Maribor poravnate članarino ter kotizacijo. Potrdilo o plačilu prinesite seboj. 
Za dodatne informacije smo na voljo preko elektronske pošte info.zntm@gmail.com. 
 
 
Športni pozdrav,        
Dejan Žmavc, sekretar ZNT Maribor   Boštjan Kamenšek, predsednik ZNT Maribor 
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