
Združenje nogometnih trenerjev Maribor 
Engelsova ulica 6 
2000 Maribor 
 

T: 040 231 110 (predsednik) | 031 226 167 (sekretar) 
E: info.zntm@gmail.com  
W: www.zntmaribor.si 
 

  

 

 

Davčna številka: 35375787 1 TRR: SI56 0417 3000 1334 041 
 

 
LICENČNI SEMINAR ZNT MARIBOR 2023 

(Maribor – sobota, 11. 2. 2023) 
 
Letošnji licenčni seminar ZNTM bo potekal na Filozofski fakulteti Maribor, Koroška cesta 160, 
(amfiteater). V okolici je dovolj parkirnih mest. 
 
7.15–7.30: AKREDITACIJA 
7.30–8.15: Redna letna skupščina ZNT Maribor 
 
URNIK licenčnega seminarja: 
 

Ura Aktivnost  

8.30–9.15 
Predavanje: Novosti na področju trenerskega usposabljanja 
Predavatelj: Oddelek za trenerska usposabljanja NZS 

9.25–10.10 
Predavanje: Principi igre v fazi obrambe – Igra v trenutku izgubljene žoge 
Predavatelj: Marko Lešnik 

10.20–11.05 
Predavanje: Kako nam lahko spremljanje biološke maturacije pomaga do 
boljšega selekcioniranja nogometašev 
Predavatelj: Tomaž Zorec 

11.15–12.00 
Predavanje: Razvojni program NZS U7 – Nogometni začetniki 
Predavatelj: Inštruktorska služba NZS 

12.10–12.55 
Predavanje: Nogometna akademija Villarreal CF – Obisk, predstavitev 
dela z mlajšimi kategorijami 
Predavatelj: Inštruktorska služba NZS in Nogometni razred NZS 

13.00–14.00 Zaključek seminarja, razdelitev potrdil o udeležbi in kosilo (kletni prostori) 

Vse podrobnosti, urnik in dokumenti bodo kmalu objavljeni na spletni strani ZNT Maribor. 
(Izobraževanja  Skupščina in licenčni seminar 2023) 

Prosimo za udeležbo in upoštevanje časovnice. Z udeležbo prejmete 50 točk, ki jih boste 
nujno potrebovali za izdajo redne licence v novi tekmovalni sezoni 2023/2024. 
 
Naprošamo vas tudi za plačilo letne članarine ZNTM (20 €) in kotizacije za seminar (25,50 €) 
na TRR: SI56 0417 3000 1334 041, v kolikor še ju niste poravnali. Plačate lahko skupaj, torej 
45,50 €. 
 
V primeru, da klubi plačate za več trenerjev hkrati ali osebno za koga drugega, v namen 
plačila OBVEZNO vpišite imena in priimke trenerjev za katere ste plačali. 
 
Vodstvo ZNTM si pridržuje pravice do spremembe urnika, vrstnega reda predavanj ali lokacije. 
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Dodatne informacije: 

 Elektronsko beleženje prisotnosti je že naša običajna praksa. Vsi trenerji se boste tudi 
tokrat morali elektronsko zabeležiti s črtno kodo. 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 oz. akreditaciji. 

 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 ZNTM Boštjan Kamenšek, predsednik ZNTM 
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