Kodeks obvez in vedenja
nogometnih trenerjev Slovenije

1. člen
Kodeks trenerjev Slovenije vsebuje pravila obnašanja pri opravljanju trenerskega dela in
izven njega v skladu s pravili in disciplinskim pravilnikom Zveze nogometnih trenerjev
Slovenije ( v nadaljevanju ZNTS ).
2. člen
Dolžnost članov ZNTS je, da spoštujejo načela in pravila ZNTS.
3. člen
Trener opravlja v klubu strokovno in pedagoško delo in je dolžan prenašati vse svoje znanje
na igralce.
4. člen
Trener mora spoštovati in uresničevati dogovorjene obveze in naloge , ki so zapisane v
pogodbi s klubom in niso v nasprotju z akti ZNTS.
5. člen
Trener ne more voditi istočasno dveh ali več ekip iz različnih klubov.
6. člen
Trener aktivno sodeluje v akcijah ZNTS, združenju nogometnih trenerjev ali društev ( v
nadaljevanju: ZNT.
Trener upošteva njune sklepe ter skrbi za vsestranski razvoj omenjenih organizacij.
Če je izvoljen v organe organizacij , mora vestno in odgovorno opravljati naloge in
obveznosti.
7. člen
Trener se je dolžan izobraževati in sodelovati v vseh izobraževalnih oblikah , ki jih organizira
ZNTS ali ZNT.
8. člen

Če ima trener v klubu pomočnike in sodelavce brez strokovnih kvalifikacij, jih je dolžan
usmeriti v izobraževanje ter jim pri tem ponuditi pomoč.

9. člen
Trener mora spodbujati pozitiven odnos do igranja v majici z državnim grbom . Upoštevati
mora navodila in zahteve selektorjev in z njimi odgovorno in korektno sodelovati.
10. člen
Trener ne sme izkazovati podcenjujoče in poniževalnega odnosa do trenerjev, igralcev,
gledalcev in vodstvenih delavcev nasprotnih ekip.
V času tekem se mora izogibati tudi sporom s sodniki, delegati in drugimi uradnimi osebami.

11. člen
Trener naj bi se načeloma vzdržal izjav in kritik o sodniških odločitvah in izražanju
kakršnokoli mnenj o kolegih.

12. člen
Trener ne sme uporabljati javnih medijev zgolj za osebno dokazovanje.

13. člen
Trener ne sme posojati licence drugim trenerjem in društvom.
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