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VSEM ČLANOM ZNT MARIBOR 
in ostalim povabljenim 
 
 

Datum:  28. 12. 2021 
 
 

LICENČNI SEMINAR ZNT MARIBOR 2022 
(Maribor – sobota, 29. 1. 2022) 

 
 

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, Koroška cesta 
130, Maribor (v neposredni bližini – 200 m). Zaradi prostorskih omejitev bosta letošnja skupščina ter 
seminar verjetno v celoti potekala na UŠC Leona Štuklja. V kolikor pride do kakšne spremembe lokacije 
vas pravočasno obvestimo. 
Okrog fakultete in UŠC-ja so urejena brezplačna 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 sta v priponkah, bodo pa vsi dokumenti v kratkem 
tudi na naši spletni strani http://www.zntmaribor.si/index.php/izobrazevanja/skupscina-in-licencni-
seminar-2022. 
 
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 vas sistem preusmeri na naslednjo stran. Vašo prijavo pa bomo potrdili šele, 
ko se boste dejansko udeležili seminarja. 
 
AKREDITACIJA bo tudi letos potekala v elektronski obliki (brezstično), zato vas prosimo za strpnost. 
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INFORMACIJE okrog plačila članarine in kotizacije 
 
Znesek letne članarine je ostal nespremenjen in je še vedno 20 €. 
Kotizacija za licenčni seminar pa znaša 25,50 € na trenerja. 
Članarino (20 €) in kotizacijo (25,50 €) lahko poravnate skupaj (torej 45,50 €) na trenerja. 
 
Podatki za plačilo na TRR ZNT Maribor: 
Združenje nogometnih trenerjev Maribor 
Engelsova ulica 6 
2000 Maribor 
 
TRR: SI56 0417 3000 1334 041 
Referenca: SI99 
Namen: Ime in priimek trenerja, članarina in kotizacija za seminar 2022 
 
(V kolikor klubi plačujete za več trenerjev hkrati, v namen OBVEZNO vpišite imena in priimke vseh 
trenerjev ALI pa nam poimenski seznam trenerjev za katere ste plačali, posredujete na naš mail 
info.zntm@gmail.com) 
* Častni člani ZNTM so opravičeni od plačila kotizacije. 
 
Vse dodatne informacije in vso gradivo iz seminarja boste lahko našli na naši spletni strani: 
http://www.zntmaribor.si/index.php/izobrazevanja/skupscina-in-licencni-seminar-2022. 
 
Kosilo bo v restavraciji Piano – kletni prostori Filozofske fakultete, kot leta poprej. 

 
Za vstop na skupščino, seminar in v restavracijo je potrebno izpolnjevati pogoj PCT! (vladni odlok) 
Ta se bo preverjal ob vstopu. 

 
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 zraven. 
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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