ZNTS
Čerinova 4
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Razpis za seminar A
Zveza nogometnih trenerjev razpisuje licenčni seminar za pridobitev licence A oz.
pridobitev točk v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc za vodenje moštev.
Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo v soboto, 25. 01. 2014 od 7,30 do
8,30 ure in se bo zaključil istega dne predvidoma med 17,15 in 19,00 uro.
Seminar bo v prostorih kongresnega centra GH BERNARDIN, Obala 2 v
PORTOROŽU.
Seminarja se bodo lahko udeležili vsi trenerji:
•

ki so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo – trener UEFA
PRO, trener PRO, višji nogometni trener, diplomirani trener, trener A,
• ki se bodo pravočasno prijavili na seminar na priloženi prijavnici, najpozneje
do 10. 01. 2014 in obvezno priložili licenčni karton. Na samem seminarju ni
možna prijava ( niti vplačilo za licenco ),
• ki bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o plačani članarini, s katero
dokazujejo, da so člani trenerske organizacije.
Članarino za leto 2014, v višini 20 EURO, morajo trenerji poravnati pri svojem
DNT (OZT). Brez plačane članarine trenerji ne bodo mogli pristopiti seminarju niti
dvigniti licence.
Stroški seminarja se ne zaračunavajo (kotizacija je ukinjena).

Trenerji plačajo le polovico licence A,(ta bo tokrat veljala izjemoma pol leta), če jo
potrebujejo za vodenje ekipe in ta znaša:

LICENCA PRO 63,75 € (DDV je vključen v ceno)
( Vse ostale licence se pridobijo v skladu s pravilnikom o podeljevanju licenc ).

Za pridobitev licence A oz. izdajo licence A se izpolni priloženi Zahtevek za izdajo
licence in se ga odpošlje skupaj z prijavnico za seminar do 10.01.2014 na naslov:
Nogometna zveza Slovenije
Čerinova 4 p.p. 3986
1001 LJUBLJANA
Na podlagi Zahtevka za izdajo licence A, vam bo izstavljen račun za to licenco, ki ga poravnate
takoj oz. najpozneje do 20. JANUARJA 2014. Kopijo potrdila o plačilu licence A in članarine
( ki jo poravnate na svojemu DNT- MNZ in za leto 2014 znaša 20 EURO) morate obvezno
oddati ob akreditaciji.
UDELEŽENCI SEMINARJA , KI IZPOLNJUJEJO POGOJE UDELEŽBE, pridobijo predpisano
število točk za tekmovalno leto 2015/16. Trenerji, ki pa so si pridobili predvideno število točk
(50) v letu 2013, LAHKO PRIDOBIJO proti plačilu članarine in licenčnine, LICENCO A na
koncu seminarja, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc, ki bo tokrat izjemoma
veljala do 30.06.2014, (zato je tudi 50 točk izjema), saj z novo tekmovalno
sezono 2014/15 prehajamo tudi na novo izdajo licence za tekmovalno leto.
Športni pozdrav.
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