
Po 6. členu Pravilnika Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je skupščina Zveze nogometnih 
trenerjev Slovenije na zasedanju, dne 18. aprila 2007 sprejela

PRAVILNIK O MINIMALNIH ZAHTEVAH
ZA VREDNOTENJE IN NAGRAJEVANJE

POGODBENIH TRENERJEV MLAJŠIH KATEGORIJ
V ZVEZI NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom Upravni odbor Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: 
ZNTS) določa pogoje in merila za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih trenerjev, ki so 
včlanjeni v ZNTS.

II. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN NAGRAJEVANJE 
   POGODBENIH TRENERJEV

2. člen

Pogoj za nagrajevanje dela pogodbenih trenerjev je, da imajo le-ti za vodenje procesa 
športnega treniranja in tekmovanja za določeno ekipo, zahtevano strokovno izobrazbo in 
ustrezno licenco.

4. člen

Za vrednotenje dela se prizna trenerjem do 48 tednov letno.

5. člen

Za vrednotenje dela se prizna trenerjem naslednje število ur tedenske vadbe:

- otroške športne šole
  I. stopnje (mlajši dečki)            do 8 ur
  II. stopnje (mlajši dečki)  do 8 ur
  III. stopnje (starejši dečki)  do 10 ur

- mladinske športne šole
  kadeti  do 12 ur
  mladinci  do 14 ur
  
Število ur tedenske vadbe zavisi od vrste tekmovanja.



6. člen

Trenerjem se razen dejansko opravljenih ur strokovnega dela prizna še določeno število ur za 
tekme in sicer:

a) za vodenje tekem doma
   - otroške športne šole najmanj 2 uri
   - mladinske športne šole najmanj 3 ure
 
b) za vodenje tekem zunaj 
  - otroške športne šole najmanj 3 ure
  - mladinske športne šole najmanj 4 ure
 
c) - za turnirski sistem tekmovanja
    - (najmanj 2 tekmi) najmanj 5 ur

Število tekem se potrdi pred začetkom nove sezone glede na letni program vadbe in 
tekmovanj. Število ur za tekme se določi glede na vrsto tekmovanja in oddaljenost odigranja 
tekem.

7. člen

Delo trenerjev se obračunava mesečno po dejansko opravljenem številu ur vadbe in odigranih 
tekem.

Število ur mesečne vadbe pa ne sme presegati predpisanega števila ur iz 5. člena tega 
pravilnika.

8. člen

Trenerji imajo pravico do nadomestila za opravljeno šolsko uro ( bruto ) , najmanj kot sledi:

- za otroške športne šole  1,0 točka
- za mladinske športne šole 1,5 točki

9. člen

Vrednost točke za vodenje tekme, se lahko zniža do 50 % vrednosti ure iz 8. člena.

10. člen

Vrednost točke iz 8. člena določi Upravni odbor ZNTS in velja za koledarsko leto.

III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
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11. člen

Trenerji morajo voditi predpisani dnevnik dela ZNTS na podlagi letnega programa vadbe, ki 
ga pregleda in odobri pristojni organ ali oseba društva.

Trenerji so dolžni dati v vpogled dnevnik dela pristojnemu organu ali osebi v društvu.
Pisno mesečno poročilo trenerjev o opravljenem delu (treningi in tekme), potrjen od 
odgovorne osebe v društvu, je osnova za izplačilo pogodbenih obveznosti društva do 
trenerjev.

12. člen

Trenerji so se dolžni strokovno izpopolnjevati na strokovnih sestankih, posvetih in seminarjih.

Za vodenje določenih ekip si morajo pridobiti ustrezno licenco. Stroške za pridobitev licence 
poravna društvo ali trener.

13. člen

Za izvajanje športnih programov so društva dolžna skleniti pogodbe s trenerji v skladu z 
določili tega pravilnika.

IV. NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Za neizpolnjevanje obvez trenerjev do društev in ostalih organov Medobčinskih nogometnih 
zvez in Nogometne zveze Slovenije je pristojen disciplinski sodnik ZNTS, ki v skladu s 
Disciplinskim pravilnikom  ZNTS ustrezno ukrepa.

15. člen

O morebitnem neizpolnjevanju obvez društev do trenerjev, ki so opredeljene v pogodbi, le ti 
obvestijo ZNTS, ki bo ustrezno ukrepala.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Pravilnik začne veljati takoj, ko ga z večino glasov sprejme Skupščina ZNTS.

17. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot je veljal pri 
njegovem sprejemanju.
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18. člen

S sprejetjem tega Pravilnika preneha veljati doslej veljavni Pravilnik o minimalnih zahtevah 
za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih trenerjev mlajših starostnih kategorij v Zvezi 
nogometnih trenerjev Slovenije.

  Predsednik
  Zveze nogometnih trenerjev Slovenije
        mag. Rudi BRAČIČ, prof. 
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