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

 

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. 
 

Časovni razpored aktivnosti: 

 7.15–8.00: AKREDITACIJA (UŠC Leona Štuklja, Koroška cesta 130, Maribor) 

 8.00–9.15: Volilna skupščina ZNT Maribor 
 

URNIK licenčnega seminarja – strokovni in praktični del: 
 

Ura Aktivnost  

9.30–12.00 
Predavanje: Gibalna vsestranost v nogometu 
Predavatelj: dr. Samo Masleša 

12.00–13.00 KOSILO (Restavracija Piano – kletni prostori Filozofske fakultete v bližini) 

13.00–14.30 
Predavanje: Predstavitev učnega načrta in aplikacije Etrening 
Predavatelja: Goran Sentič in Jani Ivan Sajko 

14.30–14.45 Razdelitev potrdil o udeležbi na seminarju 
 

Prosimo za udeležbo in upoštevanje časovnice. Z udeležbo prejmete 50 točk, ki jih boste 
nujno potrebovali za izdajo redne licence v novi tekmovalni sezoni. 
 
Naprošamo vas tudi za plačilo letne članarine ZNTM (20 €) in kotizacije za seminar (25,50 €) 
na TRR: SI56 0417 3000 1334 041. V kolikor plačujete za več trenerjev hkrati ali za koga 
drugega, v namen plačila OBVEZNO vpišite imena in priimke trenerjev za katere ste plačali. 
 
ZNT Maribor si pridružuje pravice do spremembe lokacije in časovnice oz. urnika seminarja. 
 
Dodatne informacije: 

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

 Elektronsko beleženje prisotnosti je postala že naša običajna praksa. Vsi trenerji se boste 
morali tudi tokrat elektronsko zabeležiti s črtno kodo, ki ste jo že prejeli. V kolikor še je nimate, 
vas bomo ročno zabeležili. Tistim, ki se ne bodo zabeležili vsaj dvakrat, se seminar ne bo 
priznal. Naprošamo vas, da to upoštevate in ste strpni ob skeniranju. 

 Potrdil o udeležbi na seminarju ne bo možno dvigniti pred koncem seminarja. 

 Potrdila si skrbno shranite, saj jih veliko klubov potrebuje za razne razpise ter sofinanciranja. 

 
Dejan Žmavc, sekretar ZNT Maribor 
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