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LICENČNI SEMINAR ZNT MARIBOR 2020 
(Maribor – sobota, 25. 1. 2020) 

 

Časovni razpored aktivnosti: 

 7.15–8.00: AKREDITACIJA (Filozofska fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, Maribor) 

 8.00–8.45: Skupščina ZNT Maribor (amfiteater FF Maribor) 
 

Strokovni del (amfiteater FF Maribor): 
 

Ura Aktivnost  

9.00–10.30 
Predavanje: Razvoj tekaške motorike 
Predavatelj: dr. Milan Čoh 

10.35–11.15 
Predavanje: Primer dela v Crveni Zvezdi Beograd 
Predavatelj: Marko Roškar 

11.20–12.00 

Predavanji: Uvod v praktični del 
1. Tekmovalnost v treningu 
Predavatelja: Goran Sentič in Jani Ivan Sajko 
2. Metodika učenja prehoda iz ene v drugo fazo igre 
Predavatelj: Marko Lešnik 

12.00–13.00 KOSILO (Restavracija Piano – kletni prostori Filozofske fakultete) 

 
Praktični del (UŠC Leona Štuklja v neposredni bližini FF Maribor): 
 

Ura Aktivnost  

13.00–13.45 
Metodika učenja prehoda iz ene v drugo fazo igre 
Izvajalec: Marko Lešnik 

13.45–14.30 
Tekmovalnost v treningu 
Izvajalca: Goran Sentič in Jani Ivan Sajko 

14.30–14.45 Zaključek seminarja: Razdelitev potrdil in didaktičnih pripomočkov 
 

Prosimo za udeležbo in upoštevanje časovnice.  
 

Dodatne informacije: 
Pri ZNT Maribor si vedno prizadevamo, da bi šli v korak s časom in tehnologijo ter da bi vam 
trenerjem čim bolj olajšali delo ter udeležbe na naših seminarjih. Iz tega razloga letos prvič, 
kot je že praksa na mnogih drugih seminarjih, uvajamo elektronsko beleženje prisotnosti. 
Vsi trenerji se boste morali elektronsko zabeležiti s črtno kodo, ki jo boste prejeli ob akreditaciji 
na seminarju. Koda vam bo veljala tudi za naslednje seminarje, zato si jo po seminarju shranite. 
Tistim, ki se ne bodo zabeležili vsaj dvakrat, se seminar ne bo priznal. Naprošamo vas, da to 
upoštevate in ste strpni ob skeniranju, saj bomo takšen način izvedli prvič. 
Potrdil o udeležbi na seminarju ter didaktičnih pripomočkov ne bo možno dvigniti pred 
koncem seminarja. 
 
Dejan Žmavc, sekretar ZNT Maribor 
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