
                ZAHTEVEK ZA IZDAJO – POTRDITEV LICENCE ZA 
TEKMOVALNO  LETO 2017/18 

 

Priimek in ime  trenerja:_________________________________________________________________________ 
 

Datum in mesto rojstva:_________________________________________________________________________________ 

 

Naslov: __________________________________________Pošta in poštna številka:_____________________________ 

 

Telefon/ gsm (obvezno): ______________________________  e_mail (obvezno) _________________________________ 

 

DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV: ____________________________________________________________________ 

 
Nogometna izobrazba (ustrezno obkroži):  
  
 

UEFA PRO:           PRO:         UEFA A:          UEFA B:              C:             UEFA Futsal B:                Futsal C:       
 

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc ZNTS, prosim za izdajo-potrditev licence: 
(obkroži zahtevano licenco) 
 

UEFA PRO 360,00 €       UEFA A 136,00 €  C 56,00 €  Futsal B 88,00 €  

PRO 240,00 €        UEFA B 88,00 €          Futsal C 56,00 €  

 

Zahtevek za licenco UEFA PRO,  PRO,  UEFA A,  UEFA Futsal B pošljite na naslov: 
ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE, Predoslje 40 a / p.p. 130    4000 Kranj;     
za UEFA B  in C na sedež svojega DRUŠTVA NOGOMETNIH TRENERJEV. 
 

Prosim , da mi račun za licenco izstavite na gornji naslov. 
 
V kolikor bo stroške za licenco poravnal kdo drug,  prosimo, da izpolnite naslednje podatke: 
 

Naziv ( kluba, društva ali drugo): __________________________________________________________________ 
 
Naslov : __________________________________________  Poštna številka in kraj: _________________________ 
 
Davčna številka: _______________________   ali ID številka za DDV:  SI___________________________________ 
 
Podpis in pečat kluba oz. drugega plačnika, da se strinja z plačilom     ____________________________________  
                                                                                                                (žig in podpis plačnika) 
 
 
 

Potrdilo o plačani licenčnini mora trener dostaviti prejemniku zahtevka za izdajo licence (ZNTS oz. DNT ) 
Dokler ni poravnana licenčnina se licenca ne izda oz. se ne potrdi v računalniškem sistemu. 

Potrjeno licenco lahko pridobi trener, ki je v obdobju od 01.07.2016 do 30.06.2017 zbral 60 točk na 
ustreznih seminarjev. 
Trener mora obvezno prebrati Pravilnik o podeljevanju licenc, da lažje uveljavlja svoje zahteve. 
Trenerju, ki ni dosegel predpisanega števila točk se ne izda-potrdi licenca, oz. se zahtevek zavrne, razen če ima prenos točk 
zadnjih dveh let. Pod posebnimi pogoji pa lahko pridobi administrativno licenco. 
 

Potrjena licenca velja za  tekmovalno leto 2017/18. 
(Priporočamo Vam, da zahtevek za izdajo licence oddate čim prej)         

                                                                                                                   ___________________________________ 
        (podpis trenerja) 

 

Trenerji, ki še nimajo trenerske izkaznice, naj pošljejo sliko v JPG formatu na mail: 
bogdan.trope@nzs.si 


