
Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota, PP 177, DŠ 84415665;

Vsem trenerjem 
DNT Murska Sobota

RAZPIS ZA SEMINAR B in C

Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota razpisuje licenčni seminar za pridobitev licence B in C oz. pridobitev 
točk v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc za vodenje moštev, ki se bo odvijal v soboto, 11.2.2012 v hotelu 
Diana, Murska Sobota.

Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo od 7.00 do 8.00 ure in se bo zaključil predvidoma ob 14.10 uri. 
Seminarja se bodo lahko udeležili trenerji:

1. ki so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo, - najmanj Trener C oz. B ali višji naziv,
2. ki se bodo pravočasno prijavili na seminar po priloženi prijavnici, najpozneje do 15.1.2012. Na samem 

seminarju ni možna prijava, niti vplačilo za licenco,
3. ki bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o plačani članarini, s katero dokazujejo, da so člani 

trenerske organizacije.

Članarino za leto 2012, v višini 20€, trenerji poravnajo pri svoji matični organizaciji (DNT oz. OZT). Brez plačila 
članarine in plačila licence trenerji ne bodo mogli dvigniti licence.

Stroški seminarja se ne zaračunavajo, trenerji plačajo le licenco, ki jo potrebujejo za vodenje ekipe in ta znaša:

Licenca B: 77 EURO Licenca C: 49 EURO (z DDV)

Znesek za članarino in licenco lahko plačajo trenerji 18. januarja 2012, v sejni sobi na lokaciji Mladinska 3, Murska 
Sobota od 13.00 do 17.00 ure.

Trenerji, ki so pridobili predvideno število točk (60) v letu 2011, lahko pridobijo proti plačilu članarine in licenčnine 
želeno licenco B ali C v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc.

Udeležba na seminarju bo štela v točkovni sistem za pridobitev licence v letu 2013.

Za plačilo članarine in/ali licenčnine preko TRR NLB: IBAN SI56 0249 6025 8400 545 naj trenerji točno navedejo 
namen plačila.

Novi trenerji morajo k prijavi priložiti fotokopijo diplome o končanem šolanju in eno sliko. Sliko priložijo tudi trenerji, 
ki še nimajo izdelane male trenerske izkaznice.

Dodatne informacije lahko dobite na telefon 041-864-492 (Željko Kranjc) oz. 031-527-023 (Zdenko Maučec).

Priloga: 
 prijavnica (obrazec 1)
 zahtevek za izdajo licence (obrazec 2)
 okvirni program



Obrazec 1

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU B in C

Prijavljam se na licenčni seminar B in C, ki bo 11.2.2012, v prostorih Hotela Diana, Murska Sobota.

Ime in Priimek: _________________________________________

Naslov: _________________________________________

Pošta in poštna številka: _________________________________________

DNT: __________________________

Telefon: ________________________ E-mail: _______________________________

V letu 2012 bom vodil klub __________________________ ekipo _____________________

TRENERJI MORAJO OBVEZNO IN ČITLJIVO IZPOLNITI PRIJAVNICO. Trenerji, ki še nimajo izdelane male 
trenerske izkaznice, priložijo eno sliko.

Izpolnjeno prijavnico za seminar je potrebno poslati najkasneje do 15.1.2012 na naslov:

Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota, Mladinska ulica 3, p.p. 177, 9000 Murska Sobota

oz. jo lahko izpolnijo na dan organiziranega plačila članarine 18.1.2011, v sejni sobi Društva za športno 
rekreacijo Murska Sobota, Mladinska ulica 3, Murska Sobota.

(Prijavnice, ki bodo prispele po roku ne bodo upoštevane in ne bo možna udeležba na seminarju.)

Pogoji za udeležbo na seminarju so obrazloženi v razpisu seminarja B in C.

______________________
Lastnoročni podpis trenerja



Obrazec 2

ZAHTEVEK ZA IZDAJO LICENCE ÿBþ ZA LETO 2012

Ime in Priimek: _________________________________________

Naslov: _________________________________________

Pošta in poštna številka: _________________________________________

DNT: ________________________________

NOGOMETNA IZOBRAZBA: _______________________________________________________

V kolikor bo stroške za licenco poravnal kdo drug, prosimo, da izpolnite podatke:

Naziv (kluba, društva ali drugo): _____________________________________________________

Naslov: ________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj: ____________________________________________________________

Davčna Številka (če je plačnik davčni zavezanec) _______________________________________

Podpis in pečat kluba oz. drugega plačnika, da se strinja s plačilom
______________________________

V primeru, da bo licenco poravnal nekdo drug, se na navedeni naslov izstavi račun.

Licenca B: 77 EURO (DDV je vključen)

Licenco lahko pridobi trener, ki je v letu 2011 dosegel 60 točk na ustreznih seminarjih v skladu s pravilnikom o 
podeljevanju licenc ZNTS. Izdana licenca velja za koledarsko leto 2012

Trenerju, ki ni dosegel predpisanega števila točk, se licenca ne izda.

______________________
Lastnoročni podpis trenerja



Obrazec 2

ZAHTEVEK ZA IZDAJO LICENCE ÿCþ ZA LETO 2012

Ime in Priimek: _________________________________________

Naslov: _________________________________________

Pošta in poštna številka: _________________________________________

DNT: ________________________________

NOGOMETNA IZOBRAZBA: _______________________________________________________

V kolikor bo stroške za licenco poravnal kdo drug, prosimo, da izpolnite podatke:

Naziv (kluba, društva ali drugo): _____________________________________________________

Naslov: ________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj: ____________________________________________________________

Davčna Številka (če je plačnik davčni zavezanec) _______________________________________

Podpis in pečat kluba oz. drugega plačnika, da se strinja s plačilom
______________________________

V primeru, da bo licenco poravnal nekdo drug, se na navedeni naslov izstavi račun.

Licenca C: 49 EURO (DDV je vključen)

Licenco lahko pridobi trener, ki je v letu 2011 dosegel 60 točk na ustreznih seminarjih v skladu s pravilnikom o 
podeljevanju licenc ZNTS. Izdana licenca velja za koledarsko leto 2012

Trenerju, ki ni dosegel predpisanega števila točk, se licenca ne izda.

______________________
Lastnoročni podpis trenerja



PROGRAM SEMINARJA ÿBþ in ÿCþ 2012, sobota, 11.2.2011
Hotel Diana, Slovenska ulica 52, Murska Sobota

7.00 - 8.00 AKREDITACIJA

8.00 - 8.15 OTVORITEV SEMINARJA – IVAN MAUČEC, PREDSEDNIK DNT M.
SOBOTA, VODJA SEMINARJA

8.15 - 9.00 1. TEMA: ZAKLJUČEK NAPADA PO BOKU IN SKOZI SREDINO –
DVD
PREDAVATELJ: VLADIMIR VLAŠKALIĆ, TRENER PRO

9.05 - 9.50 2. TEMA: METODIKA UČENJA IGRE V OBRAMBI
PREDAVATELJ: G. MATJAŽ JAKOPIČ

9.55 - 10.40 3. TEMA: RAZVOJ SPECIALNE KOORDINACIJE, MOČI, HITROSTI
IN VZDRŽLJIVOSTI
PREDAVATELJ: G. DRAGO KOSTANJŠEK

10.40 - 11.40 MALICA

11.40 - 12.25 4. TEMA: PRIPRAVLJALNO OBDOBJE AMATERSKEGA MOŠTVA
PREDAVATELJ: FRANC HAUKO, PROF. ŠPORTNE VZGOJE

12.30 - 13.15 5. TEMA: KONDICIJA, TRENING MOČI, OBHODNA VADBA
PREDAVATELJ: DR. ZDENKO VERDENIK

13.20 - 14.05 6. TEMA: OGREVANJE V PROCESU TRENINGA IN PRED TEKMO
PREDAVATELJ: DR. ZDENKO VERDENIK

14.10 ZAKLJUČEK SEMINARJA


