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ZADEVA: IZPOPOLNJEVALNI PRAKTIČNI SEMINAR ZNTS 

ZNTS organizira praktični izpopolnjevalni seminar za vse nogometne trenerje, ki so vključeni v ZNTS. 
Datum izvedbe seminarja je 09. September 2013 v LJUBLJANI s pričetkom ob 17,00 uri na stadionu NK LJUBLJANE, 
Milčinskega 2, v Spodnji Šiški.  

Vsak trener se mora akreditirati ob prihodu na stadion ob mizi svojega DNT, zato 
je potrebno, da trenerji pridejo na štadion vsaj eno ure pred pričetkom seminarja, 
da se pravočasno akreditirajo. 
Tema praktičnega seminarja je: 

»USTVARJANJE IGRE – PREFORMACIJA« 
SEMINAR bo vodil Milan MIKLAVIČ, trener UEFA PRO, direktor reprezentanc NZS. 

Demonstratorji bodo nogometaši športne gimnazije Ljubljana--‐‐‐‐Šiška. 

Vsak trener, ki se želi udeležiti seminarja, se mora pravočasno prijaviti prek spletne povezave 
(enako kot je to bilo v preteklem letu) na OKS -‐‐‐‐OLIMP, d.o.o. do najkasneje nedelje 01.09.2013. 

Prijavite se lahko na tej povezavi: 

PRIJAVA NA LICENČNI SEMINAR  
http://dogodki.eventmanager.si/Praktini-licenni-seminar-za-vse-trenerske-nazive-v-nogometu-2013/  

Dodajamo kratka navodila za pomoč pri spletni prijavi: 
Prijava na dogodek je sestavljena iz treh korakov: 
1. Korak – Vpis osebnih podatkov 
Tu ni nič posebnega, pazite le, da pri telefonski ali gsm številki vpisujete samo cifre brez presledkov, 
poševnic, pomišljajev ali česa podobnega. Pri elektronskem  naslovu je zelo pomembno, da (v kolikor ne 
prijavljate samega sebe ampak nekoga drugega) vpišete elektronski naslov do katerega imate 
dostop, saj boste morali kasneje prijavo še potrditi. 
Na koncu bodite pozorni, da kliknete, da se strinjate s pravnim obvestilom, v nasprotnem primeru vas sistem ne bo 
spustil naprej. Vsa vprašanja so obvezna. Pri pedagoških in tekmovalnih izkušnjah je potrebno vnesti vsaj en znak, 
če slučajno kdo teh izkušenj nima. 

2. Korak – izpolnjevanje ankete 
Zaradi EU direktiv moramo o vseh svojih udeležencih projekta voditi kratko anketo o starosti, izobrazbi in še 
nekaterih drugih podrobnostih. Anketa je anonimne narave. Tu ni nič posebnega samo označite svojo starost, spol, 
izobrazbo,… . 

3. Korak – potrditev prijave 
Tu sedaj pride v veljavo elektronski naslov, ki ste ga vpisali v prvem koraku. Na ta elektronski naslov boste takoj po 
izpolnjeni anketi dobili avtomatski odgovor, v katerem vas prosimo, da svojo prijavo še potrdite. V tem sporočilo 
imate kratka in zelo jasna navodila, kjer vas prosimo, da jim sledite. S klikom »Povezava na dogodek« se vam bo 
odprla podobna spletna stran kot tista za razpisom, kjer pa bo na levi strani velik zelen gumb »POTRDI«. S klikom 
na ta gumb ste svojo prijavo potrdili in s tem je prijavni proces zaključen. Občasno se dogaja, da to avtomatsko 
sporočilo vrže ljudem med neželeno pošto oziroma t.i. junk mail. V kolikor v nekaj minutah ne dobite povratnega  
sporočila kontaktirajte Martina Tuša 01 230 60 47 na OKS---OLIMP, d.o.o. Da bi se trenerji udeležili v čim večjemu 
številu, bodo posamezni DNT organizirali brezplačni prevoz za svoje trenerje, zato morajo trenerji navezati kontakt 
z svojim DNT glede prevoza. V ta namen je potrebno, da svojo udeležbo pisno sporočite na sedež svojega DNT 
TAKOJ, oziroma najkasneje do 4. Septembra 2013. Na osnovi zbranih prijav bodo vse DNT na 
svoji  spletni strani objavile informacije glede obiska seminarja. 



Zaradi lažjega komuniciranja Vam sporočamo naslove DNT: DNT MURSKA SOBOTA, Mladinska 3, 9000 MURSKA 
SOBOTA (Kranjc 041-864-492)  
 
Želimo, da se trenerji udeležijo seminarja v čim večjemu številu. Seminar šteje za pridobitev točk (20 točk), za 
pridobitev licence za tekmovalno leto 2014/15 

Športni pozdrav!  

 Predsednik ZNTS Mag. Rudi Bračič, l.r. 


