Po 21. členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, je Skupščina Zveze nogometnih
trenerjev Slovenije na zasedanju, dne 18. aprila 2011 sprejela in 9. 4. 2018 dopolnila

Pravilnik o delu komisije za priznanja
Zveze nogometnih trenerjev Slovenije
I . SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se predpisuje delo komisije za priznanja pri Zvezi nogometnih trenerjev
Slovenije ( v nadaljnjem besedilu: komisija ).
2. člen
Komisija ima 5 članov:
- predsednik,
- 4 člani
Mandat članov komisije je pet let.
3. člen
Upravni odbor Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZNTS) objavi razpis za
zbiranje prijav za priznanja do 1. 11. tekočega leta. Rok za oddajo priznanj je 15. 12. tekočega
leta. Komisija pravočasno prispele prijave od matičnih trenerskih organizacij zbere in pripravi
predlog za odločanje na Upravnem odboru ZNTS.
II . DELOVNO PODROČJE
4. člen
ZNTS podeljuje priznanja trenerjem za pomembne dosežke pri delu v trenerski organizaciji,
strokovnemu delu v društvih, MNZ, NZS, pri delu z reprezentanco in društvom, zvezam ali
drugim športnim delavcem, za zasluge za razvoj nogometa na področju delovanja ZNTS.
III. VRSTE PRIZNANJ IN NAČIN PODELJEVANJA
5. člen
Priznanja so:
- diploma ZNTS,
- pohvala ZNTS,
- medalja ZNTS,
- plaketa ZNTS,
- trener leta,
- zaslužni član ZNTS,
- častni član ZNTS,
- ČASTNI PREDSEDNIK.

Pri podeljevanju posameznih priznanj se morajo upoštevati naslednje starost kandidatov:
- za Medaljo ZNTS, starost najmanj 40 let,
- za Plaketo ZNTS, starost najmanj 45 let,
- za Zaslužni član ZNTS, starost nad 50 let,
- za Častni član ZNTS, starost nad 60 let.
Pri podelitvi priznanja Zaslužni član ali Častni član ZNTS, mora kandidat predhodno prejeti
Plaketo
6. člen
Diploma se podeli posameznikom in organizacijam za uspešno sodelovanje z ZNTS.
7. člen
Pohvala ZNTS se podeli trenerju za posebne aktivnosti med dvema zasedanjema skupščine.
8. člen
Medalja ZNTS se podeli trenerju za 10 letno aktivno in uspešno strokovno delo.
9. člen
Plaketa ZNTS se podeli trenerju za 15. letno aktivno in uspešno strokovno delo.
10. člen
Priznanje »trener leta» se podeli trenerjem za mlajše kategorije, mladino in člane. Naziv
dobijo tisti trenerji, ki izkažejo kvalitetno strokovno in uspešno delo v času enega
tekmovalnega leta. Združenje nogometnih trenerjev ali društvo nogometnih trenerjev lahko
zbira »trenerja leta« na svojem področju po merilih ZNTS, ki so:
- uspeh ekipe, ki jo trener strokovno vodi ( kontinuitete vodenja ),
- nekaznovanost trenerja,
- športno obnašanje trenerja na tekmah,
- športno obnašanje ekipe, ki jo vodi,
- aktivnost trenerja v organih ZNTS ali ZNT,
- prispevek trenerja v pripravi in posredovanju strokovnih člankov in izvajanj ( praktično ) z
razlago in napredek v smislu razvoja in napredka nogometne igre v tekočem letu,
- ocena predlagatelja za kandidata, prejeta priznanja za izjemen dogodek ali prispevek
trenerja,
- prispevek trenerja v pisanju člankov.
Priznanje »trener leta« se lahko podeli tudi več trenerjem.
11. člen
Naziv »zaslužni član ZNTS« se podeli trenerju za 25 in večletno aktivno in uspešno
strokovno delo v organizaciji ZNTS, NZS in igrišču oziroma društvih, ki je pripomoglo k
bistvenemu napredku organizacije ali nogometne igre.

12. člen
Naziv » častni član ZNTS » se podeli trenerju za dolgoletno aktivno in uspešno delo, s čimer
je bil dosežen napredek stroke, nogometne igre ali organizacije.
13. člen
Naziv »častni predsednik ZNTS« se podeli trenerju, ki je najmanj 3 mandatna obdobja
(najmanj 15 let), opravljal naloge predsednika ZNTS.
14. člen
Priznanja se podeljujejo na skupščinah združenj nogometnih trenerjev ali društev nogometnih
trenerjev, razen plakete
ter naziva zaslužnega, častnega člana in ČASTNEGA
PREDSEDNIKA, ki se podelijo na Skupščini ZNTS.
15. člen
ZNTS lahko podeljuje priznanje tudi posmrtno. V takih primerih se priznanje izroči
družinskim članom.
16. člen
Posameznikom, ki jim je bilo podeljeno priznanje » častni član », pripada dosmrtna
brezplačna pravica obiskovanja vseh strokovnih shodov, ki jih organizira ZNTS.
17. člen
Skupščina lahko odvzame priznanje » častni član ZNTS », v kolikor se je nosilec priznanja
pregrešil zoper temeljna pravila ZNTS.
18. člen
Komisija za priznanja predlaga tudi kandidate za priznanja, ki jih podeljuje NZS. Predlog
kandidatov potrdi UO ZNTS.

IV. POTEK DELA
19. člen
Komisija se sestaja po potrebi, vendar enkrat letno ali na predlog UO ZNTS.
19. člen
Vabila s pripadajočimi gradivi k dnevnemu redu morajo biti razposlano vsaj pet dni pred
predvidenim datumom seje. V izjemnih primerih se lahko skliče seja tudi prej.

20. člen
Sejo sklicuje in vodi predsednik, ki določi čas, kraj in dnevni red seje.
V primeru odsotnosti predsednika skliče sejo in jo vodi pooblaščeni član komisije.
21. člen
Komisija je sklepčna , če je na seji navzoča več kot polovica članov. Sklep je sprejet, če je
zanj glasovala večina navzočih članov.

22. člen
Po uvodu k predmetu za posamezno točko dnevnega reda odpre predsedujoči razpravo, po
končani razpravi pa oblikuje stališča oziroma sklep ali predlog.
V primeru javnega ali tajnega glasovanja vodi le to predsedujoči.
23. člen
Kolikor glasovanje ne da odločitve o predlogu, se reševanje predlagane zadeve preloži na
naslednjo sejo.
24. člen
Praviloma je glasovanje javno. V primeru, da večina odloči za tajno glasovanje, izvede le to
predsedujoči.
25. člen
O vsaki seji se vodi zapisnik.
26. člen
V zapisnik se vnesejo:
- zaporedna številka seje;
- datum in kraj ter čas seje;
- imena navzočih članov komisije in drugih vabljenih;
- imena odsotnih članov komisije in vabljenih;
- sprejeti dnevni red;
- potek dnevnega reda po točkah z navedbo razpravljavcev;
- navedba sprejetih sklepov po točkah ter izidi glasovanja za vsak sklep.
Član komisije , ki se ne strinja s sprejetim sklepom, ima pravico zahtevati, da se v zapisnik
vnese njegovo ločeno mnenje.
Zapisnik se posreduje članom komisije z gradivom za naslednjo sejo.

27. člen
Zaradi evidence nad uresničevanjem sklepov se v začetku vsake nove seje pregleda izvršitev
sklepov predhodne seje.
V primeru, da posamezni sklep s predhodne seje ni izvršen, se določi nov rok za njegovo
izvršitev.

V. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik začne veljati, ki ga z večino glasov sprejme Skupščina ZNTS.
29. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo po enakem postopku, kot je veljal pri
njegovem sprejemanju.
30. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati doslej veljavni pravilnik o delu komisije za
priznanja ZNTS.

Predsednik ZNTS
mag. Rudi Bračič, prof.
Brdo pri Kranju, 9. 4. 2018

