
 

 
 

 

 

 

Ptuj, 11. 1. 2023 

 

 

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA ZA NOGOMETNE TRENERJE, 

ZA PRIDOBITEV LICENCE B IN C  
 

DNT Ptuj razpisuje seminar za nogometne trenerje na območju MNZ Ptuj, ki bo 

 

na Ptuju v nedeljo, 05. 02. 2023 ob 7.30 uri v Kongresno-kulturnem središču Ptuj - 

Dominikanski samostan Ptuj, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj 

 

Pogoji za prijavo na seminar: 

 

- trenerji se na seminar prijavijo izključno preko informacijskega sistema REGISTA, 

najkasneje do sobote, 28. 01. 2023 (prijave po tem datumu ne bodo več mogoče), 

 

- navodila za prijavo na seminar preko Registe najdete tukaj: NAVODILA 

 

- na podlagi prijave bo izstavljen račun za kotizacijo (25,50 €) in članarino (20,00 €), 

trenerji (klubi) naj pri prijavi preko Registe pod opombo navedejo podatke na koga 

naj se glasi račun, 

 

- račun mora biti poravnan najkasneje do srede, 01. 02. 2023! 

 

- licenčni seminar DNT Ptuj šteje 50 točk za pridobitev licence v tekmovalni sezoni 

2023/2024, 

 

- v kolikor se trenerji našega seminarja ne boste uspeli udeležiti, se lahko udeležite 

licenčnega seminarja katerega drugega DNT-ja. 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikk-_-ipX1AhW057sIHfE3CiwQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fdominikanskisamostan.si%2F&usg=AOvVaw0OaZABYC75otOQqcHjL-Bx
https://regista.nzs.si/
http://dntptuj.si/images/2019/PDF/Regista_navodila_za_prijavo_trenerja_na_seminar.pdf


 

 

 

PROGRAM SEMINARJA: 

 
7.30 – 8.30  Akreditacija 

 

8.30 – 8.40  Otvoritev seminarja (Marko Roškar, predsednik DNT Ptuj) 
 

8.45 – 9.05 Analiza tekmovanj v MNZ Ptuj (Janko Turk, sekretar MNZ Ptuj) 

 

9.10 – 9.30 Videoanaliza trenutkov iz igre in obrazložitev sodniških pravil 

(Roman Glažar, strokovni vodja MDNS Ptuj) 

 

9.35 – 9.55  Analiza delovanja trenerjev in plan aktivnosti DNT Ptuj v letu 2023 

(Sandi Mertelj, podpredsednik DNT Ptuj) 
 

10.00 – 10.45 Novosti v področju trenerskega usposabljanja (sektor NZS za 

usposabljanje) 
 

10.45 – 11.05  ODMOR 
 

11.05 – 11.50     Akademija Villarreal CF (Dejan Jelnikar, vodja nogometnih oddelkov 

NZS), 

 

11.55 – 12.40 Razvojni program NZS U7 - nogometni začetniki  (Primož Jelen, 

inštruktor NZS) 

 

12.45 – 13.30 Ugotavljanje modela igre španske reprezentance U21 v napadu na 

EURO 2021 (Goran Sentič, inštruktor NZS) 
 

13.35 – 14.20 Občutek za žogo (Dario Frandolič) 
 

14.25 Zaključek seminarja in razdelitev pedagoških pripomočkov ter potrdil 

o udeležbi na seminarju 

 

 

UO DNT PTUJ        

 

Predsednik: 

Marko Roškar 

 

 


